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На основу  члана   56. став 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 34/10- одлука УС, 54/11, 12/20 16/20-аутентично 

тумачење и 68/20) и члана 11. Пословника Скупштине општине Жабари                              

(„ Службени гласник општине Жабари“, бр. 3/19), 

Скупштина општине Жабари на  конститутивној седници одржаној 

 20.08.2020. године, донела je  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА  

 

I 

Именује се  Верификациони одбор за потврђивање мандата изабраним 

одборницима у који се именују : 

 

1. Бранислав Јовановић одборник  из Кочетина –  на предлог Изборне листе  

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.,   за председавајућег, 

2. Душан Николић  одборник из Симићева, на предлог Изборне листе ИВИЦА  

ДАЧИЋ-,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“, за члана, 

3. Слађана Радовановић одборник из Брзохода–  на предлог Изборне листе  

Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“ за члана. 

 

II 

Задатак Верификационог одбора је да на основу Извештаја Изборне комисије о 

спроведеним изборима за одборнике у Скупштини општине  и уверења о избору за 

сваког одборника утврди да ли су подаци из уверења о избору сваког одборника 

истоветни са подацима из Извештаја Изборне комисије општине Жабари, као и  да ли 

је Уверење издато од Изборне комисије, као надлежног органа, те о томе подноси   

писани извештај Скупштини  општине Жабари који садржи предлог да ли треба 

потврдити мандате одборника. 

 

III 

 Мандат Верификационог одбора траје до потврђивања мандата одборника. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења,  и  има се   објавити у  

„Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 56. став 5. Закона о 

локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 34/10 - одлука УС, 54/11, 12/20, 

16/20 - аутентично тумачење и 68/20) и члану  11. Пословника Скупштине општине 

Жабари (,,Сл. гласник општине Жабари", бр. 3/19), којима је утврђено да о 

потврђивању мандата одборника скупштина одлучује на основу Извештаја 

Верификационог одбора јавним гласањем, да у гласању могу учествовати кандидати за 

одборнике којима су мандати додељени и који имају уверења Изборне комисије 

јединице локалне самоуправе да су изабрани, као и да Скупштина већином гласова 

присутних одборника образује Верификациони одбор, од три члана који чине по један 

одборник из политичких странака, коалиција политичких странака,  или групе грађана, 

које су добиле највећи број одборничких места у Скупштини општине Жабари, и да 

Верификационим одбором председава најстарији члан.  
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 Највећи број одборничких места у Скупштини општине Жабари добиле  су: 

1. Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. – 26 мандата, 

2. Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ-,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“-5 

мандата, 

3. Изборна листа Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“- 5 мандата. 

            На основу предлога предлагача изборних листа  наведених опција,  донето је 

решење као у диспозитиву.  

 

 

 

 

Број: 020-35/2020-01 

Дана: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председавајући 

Тихомир Јанковић, с.р. 
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На основу члана  32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/07, 83/14- др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 15. став 1. 

тачка 10) Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 34/10 - одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20 - аутентично тумачење и 68/20),   члана 40. став 1. тачка 69) Статута 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/19) и члана 157. став 4. 

Пословника Скупштине општине Жабари  („Службени гласник општине Жабари“, број 

3/19), 

Скупштинa општине Жабари,  на конститутивној седници одржаној дана 

20.08.2020.године,   донела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

о прихватању Извештаја Изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике 

Скупштине општине Жабари одржаним 21. јуна 2020. године 

 

 

 I Прихвата се Извештај Изборне комисије о спроведеним изборима за 

одборнике Скупштине општине Жабари, одржаним 21. јуна 2020. године, број 013–

125/2020-01 oд 01.07.2020. године 

 

II  Извештај Изборне комисије и Закључак објавити у ''Службеном гласнику 

општине Жабари.'' 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Правни основ за доношење  oвог Закључка садржан је у одредбама члана  15. 

став 1. тачка 10) Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 34/10 - 

одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 - аутентично тумачење и 68/20) којим је утврђено да 

изборна комисија подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о 

спроведеним изборима за одборнике и члана 157. став 4. Пословника Скупштине 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 3/19),  којим је утврђено 

да се закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених 

предлога, утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати 

у појединачним питањима односно стварима, иницира доношење одлука, односно 

другог општег или појединачног акта. 

 

Изборна комисија је упутила Скупштини општине Жабари, Извештај о 

спроведеним изборима за одборнике Скупштине  општине Жабари одржаним 21. јуна 

2020. године, број 013-125/2020-01 oд 01.07.2020. године, на даљу надлежност. 

 

 

Број: 020-36/2020-01 

Дана: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                               Тихомир Јанковић, с.р. 
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На основу члана 15. став 1. тачка 10) Закона о локалним изборима („Службени 

гласник Републике Србије“, бр.  129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 –

аутентично тумачење и 68/20), 

Изборна комисија општине Жабари, на седници одржаној 01.07.2020. године 

усвојила је и  подноси Скупштини општине Жабари, следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Жабари, 

одржаним 21. јуна 2020. године 

 

I 

 

1.Укупни резултати избора за одборнике  у Скупштини општине Жабари,  

одржани 21. jуна 2020. године су  следећи: 

- број бирачких места за која су обрађени резултати.................37; 

- број бирача уписаних у бирачки списак..............................11.621; 

- број бирача који су гласали на бирачким местима..............6.036; 

- број бирача који су гласали ван бирачког места.....................318; 

- број примљених гласачких листића.......................................5.585; 

- број неважећих гласачких листића...........................................173; 

- број важећих гласачких листића............................................ 5.863; 

- број гласова и број маната које су добиле поједине изборне листе: 

     

      1.1. Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. освојила је 

3.802 гласа (64,85%)-26 мандата; 

1.2.Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије 

(СПС)“ освојила је 858  гласова  (14, 63%) – 5  мандата; 

1.3.Изборна листа Група грађана „ЖИГГ И МЕТЛА“ освојила је 809 

гласова (13, 80%)- 5 мандата; 

1.4.Изборна листа Боља Србија за бољу Општину освојила је 230 гласова 

       (3,92%)- 1 мандат; 

1.5.Изборна листа Група грађана „ЗА МОЈЕ СЕЛО БЕЗ МИГРАНАТА“    

освојила је 164 гласа (2,80%)-0 мандата. 

2.Изборна комисија општине Жабари  је утврдила да је, од укупно 37 бирачких 

одбора у општини Жабари  примила изборни материјал од 37 бирачких одбора. 

3. Изборна комисија општине Жабари је утврдила да није било битних повреда 

одредаба Закона о локалним изборима и Закона о избору народних посланика и није 

поништила гласање ни на једном бирачком месту. 

II 

На изборима за одборнике Скупштине општине Жабари, који су одржани 21. 

јуна 2020. године, као одборници Скупштине општине Жабари изабрани су: 

1.Одборници са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. (26): 

1. Јован Лукић, 1976. год., угоститељски техничар, Влашки До, 

2. Слађана Станојевић, 1969. год., дипл. фармацеут, Александровац, 

3. Дејан Адамовић, 1969. год., спец. економских наука, Жабари, 

4. Периша Стевановић, 1963. год., пољопривредник, Витежево, 

5. Верица Јанковић, 1977. год., радник, Породин, 

6. Игор Чолић, 1975. год.,  ВКВ за систем телекомуникација, Александровац, 
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7. Невена Благојевић, 1990. год., економиста, Симићево,  

8. Младен Павковић, 1987. год., радник, Ореовица, 

9. Драгиша Пауновић, 1956. год., предузетник, Влашки До, 

10. Јелена Животић, 1989. год., доктор медицине, Брзоходе, 

11. Максим Гарашевић, 1952. год., пензионер, Породин,  

12. Милица Стевчић, 1992. год.,  проф. разредне наставе, Жабари,  

13. Горан Марковић, 1984. год., економиста, Симићево, 

14. Миодраг Стојковић, 1953.  год., предузетник, Витежево, 

15. Снежана Јенић, 1975. год., фризер, Миријево,  

16. Живота Милорадовић, 1961. год., пензионер, Четереже, 

17. Милица Анђелковић, 1994. год., учитељ, Породин, 

18. Бранислав Јовановић, 1951. год., пензионер, Кочетин, 

19. Тихомир Јанковић, 1949. год., пензионер, Тићевац, 

20. Ивана Благојевић, 1992. год., цвећар, Симићево, 

21. Предраг Тасић, 1962.год., техничар за правне послове, Брзоходе, 

22. Сузана Михајловић, 1978.год., домаћица, Витежево, 

23. Александар Буричић, 1949. год., пензионер, Влашки До,  

24. Марко Станковић, 1985. год., поштар, Полатна,  

25. Милица Ранковић, 1991. год., трговац, Ореовица, 

26. Дарко Радовановић, 1972. год., пољопривредник, Четереже. 

2.Одборници са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија 

Србије (СПС)“ (5): 

1. Миодраг Филиповић,  1954.год., економиста, Ореовица,  

2. Горица Марковић, 1960. год., др спец. опште медицине, Жабари, 

3. Душан Николић, 1988. год., економски техничар, Симићево, 

4. Томислав Пантић, 1952. год., др стоматологије-специјалиста, 

Александровац, 

5. Светлана Јанковић, 1960.  год., домаћица, Породин. 

3.Одборници са Изборне листе  Група грађана „ЖИГГ И МЕТЛА“ (5): 

1. Саша Беговић, 1971.год., управник поште, Жабари,  

2. Небојша Сарић,1977.год., машински техничар, Ореовица, 

3. Виолета Вукашиновић, 1972.год., пољ.техничар, Александровац, 

4. Радованче Живковић, 1969.год., пољопривредник, Полатна,  

5. Слађана Радовановић, 1972. год., правни биротехничар, Брзоходе. 

4.Одборници са Изборне листе  Боља Србија за бољу Општину (1): 

1. Златко Драгутиновић, 1967. год., трговац, Сибница. 

 

Број: 013-125/2020-01 

Датум: 01.07.2020.год. 

Жабари 

 ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                  адв. Небојша Мисић, с.р. 
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На основу  члана   56. став 5.  Закона о локалним изборима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 34/10-одлука УС,  54/11, 12/20, 16/20-аутентично 

тумачење и 68/20),  

 Верификациони одбор Скупштине општине Жабари,  на основу Извештаја 

Изборне комисије општине Жабари о спроведеним изборима за одборнике Скупштине 

општине Жабари, одржаним 21. јуна 2020. године, број: 013-125/2020-01 од 01.07.2020. 

године,  подноси Скупштини општине Жабари, следећи 

  

И З В Е Ш Т А Ј 

 

I 

 Верификациони одбор Скупштине општине Жабари на основу Извештаја 

Изборне комисије општине Жабари о спроведеним изборима за одборнике Скупштине 

општине Жабари, одржаним 21. јуна  2020.године, број: 013-125/2020-01 од 01.07.2020. 

године,   и Уверења о избору за одборника Скупштине општине Жабари која је издала 

Изборна комисија општине Жабари под бројевима од  013-88/2020-01 до 013-124/2020-

01 од 01.07.2020. године,   констатује да није било разлога за оспоравање мандата за 37 

одборника, имајући у виду  да су подаци из Уверења о избору за одборника истоветни 

са подацима из Извештаја Изборне комисије који је достављен Скупштини општине, 

као и да су Уверења издата од Изборне комисије општине Жабари као овлашћеног 

органа за издавање истих, па се на основу тога предлаже да се потврде мандати 

одборницима са следећих изборних листа: 

 

1. Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. ( 26):  

1. Јован Лукић, 1976. год., угоститељски техничар, Влашки До, 

2. Слађана Станојевић, 1969. год., дипл. фармацеут, Александровац, 

3. Дејан Адамовић, 1969. год., спец. економских наука, Жабари, 

4. Периша Стевановић, 1963. год., пољопривредник, Витежево, 

5. Верица Јанковић, 1977. год., радник, Породин, 

6. Игор Чолић, 1975. год.,  ВКВ за систем телекомуникација, Александровац, 

7. Невена Благојевић, 1990. год., економиста, Симићево,  

8. Младен Павковић, 1987. год., радник, Ореовица, 

9. Драгиша Пауновић, 1956. год., предузетник, Влашки До, 

10. Јелена Животић, 1989. год., доктор медицине, Брзоходе, 

11. Максим Гарашевић, 1952. год., пензионер, Породин,  

12. Милица Стевчић, 1992. год.,  проф. разредне наставе, Жабари,  

13. Горан Марковић, 1984. год., економиста, Симићево, 

14. Миодраг Стојковић, 1953.  год., предузетник, Витежево, 

15. Снежана Јенић, 1975. год., фризер, Миријево,  

16. Живота Милорадовић, 1961. год., пензионер, Четереже, 

17. Милица Анђелковић, 1994. год., учитељ, Породин, 

18. Бранислав Јовановић, 1951. год., пензионер, Кочетин, 

19. Тихомир Јанковић, 1949. год., пензионер, Тићевац, 

20. Ивана Благојевић, 1992. год., цвећар, Симићево, 

21. Предраг Тасић, 1962.год., техничар за правне послове, Брзоходе, 

22. Сузана Михајловић, 1978.год., домаћица, Витежево, 

23. Александар Буричић, 1949. год., пензионер, Влашки До,  
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24. Марко Станковић, 1985. год., поштар, Полатна,  

25. Милица Ранковић, 1991. год., трговац, Ореовица, 

26. Дарко Радовановић, 1972. год., пољопривредник, Четереже. 

2. Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ (5):               

1. Миодраг Филиповић,  1954.год., економиста, Ореовица,  

2. Горица Марковић, 1960. год., др спец. опште медицине, Жабари, 

3. Душан Николић, 1988. год., економски техничар, Симићево, 

4. Томислав Пантић, 1952. год., др стоматологије- специјалиста, 

Александровац, 

5. Светлана Јанковић, 1960.  год., домаћица, Породин. 

 

3. Изборна листа  Група грађана „ЖИГГ И МЕТЛА“ (5): 

1. Саша Беговић, 1971.год., управник поште, Жабари,  

2. Небојша Сарић,1977.год., машински техничар, Ореовица, 

3. Виолета Вукашиновић, 1972.год., пољ.техничар, Александровац, 

4. Радованче Живковић, 1969.год., пољопривредник, Полатна,  

5. Слађана Радовановић, 1972. год., правни биротехничар, Брзоходе. 

 

4. Изборна листа  Боља Србија за бољу Општину (1): 

1. Златко Драгутиновић, 1967. год., трговац, Сибница. 

 

                                       II 

Овај Извештај ступа на снагу усвајањем и биће објављен у “Службеном  

гласнику општине Жабари“. 

 

Број: 020-37/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари   

 

 
                                      

ВЕРИФИКАЦИОНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 

1. Председавајући Верификационог одбора 

            Бранислав Јовановић, с.р. 

                                             Чланови: 

                                                                  2. Душан Николић, с.р. 

                                                                        3. Слађана Радовановић, с.р. 
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На основу  члана   56. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично 

тумачење и 68/20), члана 31. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), и члана 10. 

Пословника Скупштине општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 

3/19), 

Скупштина општине Жабари на конститутивној седници одржаној  20.08.2020. 

године,  донела je  

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ  ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ 

 

I 

Потврђује се мандат одборника у Скупштини општине Жабари  кандидатима 

изабранима за одборнике и то: 

 

1. Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.:  

1.  Јован Лукић, 1976. год., угоститељски техничар, Влашки До, 

2.  Слађана Станојевић, 1969. год., дипл. фармацеут, Александровац, 

3.  Дејан Адамовић, 1969. год., спец. економских наука, Жабари, 

4.  Периша Стевановић, 1963. год., пољопривредник, Витежево, 

5.  Верица Јанковић, 1977. год., радник, Породин, 

6.  Игор Чолић, 1975. год., ВКВ за систем телекомуникација, Александровац, 

7.  Невена Благојевић, 1990. год., економиста, Симићево,  

8.  Младен Павковић, 1987. год., радник, Ореовица, 

9.  Драгиша Пауновић, 1956. год., предузетник, Влашки До, 

10. Јелена Животић, 1989. год., доктор медицине, Брзоходе, 

11. Максим Гарашевић, 1952. год., пензионер, Породин,  

12. Милица Стевчић, 1992. год.,  проф. разредне наставе, Жабари,  

13. Горан Марковић, 1984. год., економиста, Симићево, 

14. Миодраг Стојковић, 1953.  год., предузетник, Витежево, 

15. Снежана Јенић, 1975. год., фризер, Миријево,  

16. Живота Милорадовић, 1961. год., пензионер, Четереже, 

17. Милица Анђелковић, 1994. год., учитељ, Породин, 

18. Бранислав Јовановић, 1951. год., пензионер, Кочетин, 

19. Тихомир Јанковић, 1949. год., пензионер, Тићевац, 

20. Ивана Благојевић, 1992. год., цвећар, Симићево, 

21. Предраг Тасић, 1962.год., техничар за правне послове, Брзоходе, 

22. Сузана Михајловић, 1978.год., домаћица, Витежево, 

23. Александар Буричић, 1949. год., пензионер, Влашки До,  

24. Mарко Станковић, 1985. год., поштар, Полатна,  

25. Милица Ранковић, 1991. год., трговац, Ореовица, 

26. Дарко Радовановић, 1972. год., пољопривредник, Четереже. 

2. Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС)“: 

 

1. Миодраг Филиповић,  1954.год., економиста, Ореовица,  

2. Горица Марковић, 1960. год., др спец. опште медицине, Жабари, 

3. Душан Николић, 1988. год., економски техничар, Симићево, 

4. Томислав Пантић, 1952. год., др стоматологије- специјалиста, Александровац, 

5. Светлана Јанковић, 1960.  год., домаћица, Породин. 
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3. Изборна листа  Група грађана „ЖИГГ И МЕТЛА“: 

 

1. Саша Беговић, 1971.год., управник поште, Жабари,  

2. Небојша Сарић,1977.год., машински техничар, Ореовица, 

3. Виолета Вукашиновић, 1972.год., пољ.техничар, Александровац, 

4. Радованче Живковић, 1969.год., пољопривредник, Полатна,  

5. Слађана Радовановић, 1972. год., правни биротехничар, Брзоходе. 

 

 

4. Изборна листа  Боља Србија за бољу Општину: 

 

1. Златко Драгутиновић, 1967. год., трговац, Сибница. 

 

II 

 Мандат одборника наведених у тачки I ове Одлуке  траје четири године, а 

почиње тећи даном потврђивања мандата, односно 20.08.2020. године. 

 

III 

 Против ове Одлуке  може се изјавити жалба Управном суду у Београду  у року 

од 48 часова од дана доношења ове одлуке. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се   објавити у  

„Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану  56. Закона о 

локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 - одлука УС, 54/11, 

12/20, 16/20 - аутентично тумачење и 68/20), члану 31. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18),  и 

члану 10. Пословника Скупштине општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 3/19), којимa је утврђено да мандат одборника почиње да тече даном 

потврђивања мандата, да о потврђивању мандата одлучује Скупштина на 

конститутивној седници, јавним гласањем, на основу Извештаја Верификационог 

одбора. 

           Изборна комисија је Скупштини општине Жабари доставила  Извештај o додели 

мандата кандидатима  за одборнике са изборних листа које су добиле одборничке 

мандате, број: 013-125/2020-01  од 01.07.2020. године, по редоследу на изборној листи, 

почев од првог кандидата са листе, у складу са чланом 43. Закона о локалним изборима 

и њима је издала  Уверења о избору за одборнике Скупштине општине Жабари.  

            Сагласно члану 12. став 2. Пословника Скупштинe општине Жабари, а на 

основу Извештаја Верификационог одбора, сачињеног 20.08.2020. године,  утврђена је 

сагласност Уверења о избору за одборнике Скупштине општине Жабари,  са 

Извештајем Изборне комисије o додели мандата кандидатима  за одборнике  са 
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Изборних листа које су добиле одборничке мандате, број: 013 – 125/2020-01 од 01. 

07.2020.године.  

На основу члана 31. Закона о локалној самоуправи, одборницима је утврђено 

трајање мандата од 4 године, као и судска заштита мандата, а на основу члана 56. став 

7. Закона о локалним изборима утврђено је да се против Одлуке о потврђивању 

мандата одборника може изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе.  

 

 

 

Број: 020-38/2020-01 

Дана: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

     Председавајући 

   Тихомир Јанковић, с.р. 
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 Скупштина општине Жабари,  на основу члана 22. и 34. Пословника  

Скупштине општине Жабари (''Сл. гласник општине Жабари'' број 3/19), на 

конститутивној  седници одржаној  20.08.2020. године,  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 

избор председника и заменика председника Скупштине општине Жабари  

 

 I  Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања  

за избор председника и заменика председника  Скупштине општине Жабари у саставу: 

 

 1. Милица Стевчић, испред Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ., председник, 

 2. Горица Марковић,  испред Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-,,Социјалистичка 

партија Србије(СПС)“, члан, 

 

 3. Небојша Сарић, испред Изборне листе Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“, 

члан. 

 

 II  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у '' 

Службеном гласнику општине Жабари''.  

 

                                                               О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 22. Пословника Скупштине општине Жабари (''Службени гласник 

општине Жабари'' , бр. 3/19), утврђено је да се, по утврђивању листе кандидата за 

председника скупштине општине Жабари, образује Комисија за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања од три члана, а за члана Комисије одређује се по 

један одборник са три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата 

у Скупштини. 

          Чланом 34. Пословника Скупштине општине Жабари (''Службени гласник 

општине Жабари'' , бр. 3/19), предвиђено је да се предлагање и избор заменика 

председника Скупштине општине спроводи по истом поступку који је овим 

пословником  утврђен за избор председника Скупштине. 

           Највећи број одборничких места у Скупштини општине Жабари добиле  су: 

1. Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. – 26 мандата, 

2.Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ-,,Социјалистичка партија Србије(СПС)“-5 

мандата, 

3. Изборна листа Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“- 5 мандата. 

            На основу предлога предлагача изборних листа  наведених опција,  донето је 

решење као у диспозитиву.  

 

Број:020-39/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

                                            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Тихомир Јанковић, с.р 
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На основу члана 32. став 1. тачка 10) и  члана 38. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 14) и  члана 57. Статута општине 

Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/19), и члана 20. Пословника 

Скупштине општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 3/19), 

 Скупштина општине Жабари  на конститутивној седници одржаној 20.08. 2020. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

I 

 

Адамовић Дејан  из Жабара, одборник,  изабран је за председника 

 Скупштине општине Жабари, на мандатни период од четири године. 

 

II 

 

 Председник Скупштине општине Жабари је на сталном раду у општини и 

остварује право на плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа 

општине Жабари. 

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и  има се   објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 10) и  

члану 38. став 3. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),   члану 40. став 1. тачка 

14) и  члану 57.  Статута  општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, 

број 1/19), и члану 20. Пословника Скупштине општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 3/19), којима је прописано да се председник  Скупштине, на 

предлог најмање 1/3 одборника, бира из реда одборника, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника скупштине општине.  

           Чланом 38. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председник 

Скупштине може бити на сталном раду у општини, а у складу са актом Скупштине 

општине којим се детаљније уређује право на плату, накнаду и остала примања 

функционера које бира Скупштина општине Жабари. 

Одборници Скупштине општине Жабари, односно више од 1/3 одборника,  

поднело је председавајућем Скупштине општине Жабари, образложени предлог 

кандидата за Председника скупштине општине Жабари, предлажући за Председника 

скупштине општине Жабари, Адамовић Дејана из Жабара, изабраног за одборника са 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.. 

 

У складу са чланом 21. став 4. Пословника Скупштине општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 3/19), одборник Адамовић Дејан  је 

прихватио кандидатутуру за Председника скупштине општине Жабари. Такође, 

Адамовић Дејан   се  изјаснио да ће, уколико буде изабран за  Председника скупштине 

општине Жабари, бити на сталном раду у општини. 
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Поступак тајног гласања за председника Скупштине општине Жабари спровела   

је Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 

председника и заменика председника СО Жабари, изабрана на седници Скупштине 

општине Жабари, у следећем саставу: Милица Стевчић, са Изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.; Горица Марковић, са Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС)“;  Небојша Сарић, са 

Изборне листе  Група грађана „ЖИГГ И МЕТЛА“. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Адамовић Дејана  за 

председника Скупштине општине Жабари, гласало је 28 одборника, од укупно 37 

одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020.године на  

конститутивној седници Скупштине општине Жабари, Комисија  за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања за избор председника и заменика председника 

Скупштине општине Жабари, утврђује да је Адамовић Дејан,  изабран за председника 

Скупштине општине Жабари. 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном 

суду у  Београду  року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

Број: 020-41/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председавајући 

Тихомир Јанковић, с.р. 
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На основу члана  32. став 1. тачка 11), члана 40. став 2. и 3. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др. закон, 

101/16-др. закон и 47/18),  члана 40.  став 1. тачка 15) Статута општине Жабари 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 1/19) и чланова 35. и 36. Пословника 

Скупштине општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари“ бр. 3/19) , 

Скупштина општине Жабари на конститутивној седници одржаној  

20.08.2020. године, донела је 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

I 

 

Слободанка Мисић, дипломирани правник из Пожаревца, поставља се за 

секретара Скупштине општине Жабари,  на мандатни период од четири године. 

   

II 

   

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и  има се објавити у  

„Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

                            О б р а з л о ж е њ е      

 

            Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 11) 

Закона о локалној самоуправи  ( „Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 

83/14-др  закон, 101/16-др.закон и 47/18), којим је прописано да Скупштина општине 

поставља и разрешава секретара скупштине. 

            Чланом 40. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да се секретар 

скупштине поставља на   предлог председника скупштине, на четири године и може 

бити поново постављен.      

           Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да за секретара 

скупштине општине 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, специјалистичким 

академским студијама, односно основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама  на факултету, са положеним стручним 

испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. 

           Председник Скупштине општине Жабари је у складу  са  чланом 40. став 2. 

Закона о локалној самоуправи и члана 35. став 2. Пословника Скупштине општине 

Жабари, Скупштини општине Жабари предложио Слободанку Мисић изПожаревца за 

секретара Скупштине општине Жабари. 

            У складу са чланом 36. Пословника Скупштине општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари“, број  3/19), Скупштина општине Жабари је већином гласова 

од присутног броја одборника Скупштине гласала за постављење Слободанке Мисић 

из Пожаревца за секретара скупштине општине Жабари. 
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Како Слободанка Мисић испуњава све услове за постављење за секретара Скупштине 

општине Жабари предвиђене законом, донето је Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба надлежном  

Управном суду у року од 30 дана.    

 

 

 

Број: 020-42/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                     Дејан Адамовић, с.р.       
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На основу члана  32. став 1. тачка 11), члана 40. став 2. и 3. а у вези са ставом 6. 

Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),  члана 40.  став 1. тачка 15) Статута општине 

Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/19) и чланова 35. и 36. а у вези 

са чланом 38.  Пословника скупштине општине Жабари (,,Службени гласник општине 

Жабари бр. 3/19) 

Скупштина општине Жабари на конститутивној седници одржаној  

20.08.2020. године, донела је 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ 

 

 

I 

 

Марина Андрејић, дипломирани правник из Пожаревца, поставља се за 

заменика секретара Скупштине општине Жабари,  на мандатни период од четири 

године. 

   

II 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и  има се објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

 

                            О б р а з л о ж е њ е      

 

            Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 11) 

Закона о локалној самоуправи  ( „Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 

83/14-др  закон, 101/16-др.закон и 47/18), којим је прописано да Скупштина општине 

поставља и разрешава секретара скупштине.              

            Чланом 40. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да се секретар 

скупштине поставља на   предлог председника скупштине, на четири године и може 

бити поново постављен.      

           Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да за секретара 

скупштине општине 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, специјалистичким 

академским студијама, односно основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама  на факултету, са положеним стручним 

испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. 

         Чланом 40. став 6. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да се заменик 

секретара Скупштине општине поставља и разрешава на исти начин и под истим 

условима као и секретар. 

           Председник Скупштине општине Жабари је у складу  са  чланом 40. став 2. 

Закона о локалној самоуправи и чланом 35. став 2. Пословника Скупштине општине 

Жабари, скупштини општине Жабари предложио Марину Андрејић из Пожаревца за 

заменика секретара Скупштине општине Жабари. 

            У складу са чланом 36. Пословника Скупштине општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари“, број  3/19), Скупштина општине Жабари је већином гласова 
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од присутног броја одборника Скупштине гласала за постављење Марине Андрејић из 

Пожаревцаза заменика секретара Скупштине општине Жабари. 

          Чланом 38. Пословника Скупштине општине Жабари предвиђено је да се заменик 

секретара Скупштине  поставља на исти начин и под истим условима као и секретар 

Скупштине. 

          Како Марина Андрејић испуњава све услове за постављење за заменика 

секретара Скупштине општине Жабари предвиђене законом, донето је Решење као у 

диспозитиву. 

 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба надлежном  

Управном суду у року од 30 дана.    

 

 

 

 

Број: 020-43/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                  Дејан Адамовић, с.р.          
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На основу члана 32. став 1. тачка 10) и  члана 39. а у вези члана 38. став 3. 

Закона о локалнoj самоуправи   ( „Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 14) и члана 59. Статута 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/19), и члана 34.  а у 

вези члана 20. Пословника Скупштине општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 3/19), 

Скупштина општине Жабари на конститутивној седници одржаној 20.08.2020. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

I 

Пауновић Драгиша  из Влашког Дола,  одборник,  изабран је за заменика 

председника Скупштине општине Жабари, на мандатни период од четири године. 

 

II 

 

 Заменик председника Скупштине општине Жабари, није на сталном раду и 

остварује право на плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа 

општине Жабари. 

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и има се  објавити у  

„Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 32. став 1. тачка 10) и  

члану 39. у вези члана  38. став 3. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),   члану 40. 

став 1. тачка 14) и  члану 59.  Статута  општине Жабари („Службени гласник општине 

Жабари“, број 1/19), и члану 34. а у вези члана  20. Пословника Скупштине општине 

Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 3/19), којима је утврђено  да  

председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност, као и да се   заменик председника  скупштине 

бира и разрешава  на исти начин као и председник скупштине, односно бира се  на 

предлог најмање 1/3 одборника, из реда одборника,  на време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.  

   Одборници Скупштине општине Жабари, односно више од 1/3 одборника,  

упутили су Скупштини, образложени предлог кандидата за заменика председника 

Скупштине општине Жабари, предлажући за заменика председника Скупштине 

општине  Пауновић Драгишу  из Влашког Дола, изабраног за одборника са Изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЋИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.. 

 

У складу са чланом 21. став 4.  Пословника Скупштине општине Жабари, 

одборник Пауновић Драгиша  је прихватио кандидатутуру за заменика председника 

Скупштине општине Жабари.Такође, Пауновић Драгиша  се  изјаснио, уколико буде 
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изабран за заменика председника Скупштине општине Жабари,  да неће бити на 

сталном раду у општини. 

Чланом 39. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да ако заменику 

председника скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, 

заменик председника скупштине може бити на сталном раду у општини. 

Поступак тајног гласања за  заменика председника Скупштине општине Жабари 

спровела   је Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 

председника и заменика председника СО Жабари, изабрана на седници Скупштине 

општине Жабари, у следећем саставу: Милица Стевчић, са Изборне листе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.; Горица Марковић, са Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС)“;  Небојша Сарић, са 

Изборне листе  Група грађана „ЖИГГ И МЕТЛА“. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Пауновић Драгише  за  

заменика председника Скупштине општине Жабари, гласало је 27 одборника, од 

укупно 37 одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020.године на  

конститутивној седници Скупштине општине Жабари, Комисија  за спровођење и 

утврђивање резултата тајног гласања за избор председника и  заменика председника 

Скупштине општине Жабари, утврђује да је Пауновић Драгиша,  изабран за  заменика 

председника Скупштине општине Жабари. 

 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном 

суду у  Београду  року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

Број: 020-44/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

  Председник СО Жабари 

                                                                                                     Адамовић Дејан, с.р.  
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Скупштина општине Жабари, на основу члана 43. а у вези члана 22. Пословника  

Скупштине општине Жабари (''Службени гласник општине Жабари'',  број 3/19), на 

првој , конститутивној седници одржаној 20.08.2020. године донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 

избор извршних органа општине Жабари 

 

 

 I  Образује се Комисија за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  

за избор извршних органа општине Жабари у саставу: 

 

 1. Милица Стевчић, испред Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ., 

 2.Горица Марковић, испред Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-,,Социјалистичка 

партија Србије(СПС)“, 

 3.  Небојша Сарић, испред Изборне листе Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“. 

 

 II  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у '' 

Службеном гласнику општине Жабари''.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Чланом  43. Пословника Скупштине општине Жабари (''Службени  гласник 

општине Жабари'', бр.3/19), утврђено је да, гласање за избор Председника општине, 

Заменика председника општине и чланова Општинског већа, спроводи Комисија  за 

спровођење  и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа општине 

Жабари од три члана, коју именује Скупштина из реда одборника, а да се за члана 

комисије одређује по jедан одборник на предлог политичких странака, односно 

коалиција политичких странака, односно, односно група грађана које су добиле највећи 

број одборничких мандата у Скупштини општине Жабари и то:  

Највећи број одборничких места у Скупштини општине Жабари добиле  су: 

1. Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. – 26 мандата, 

2.Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ-,,Социјалистичка партија Србије(СПС)“-5 

мандата, 

3. Изборна листа Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“- 5 мандата. 

            На основу напред наведеног,  донето је решење као у диспозитиву.  

 

 

Број: 020-45/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

                                            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 ПРЕДСЕДНИК СО 

   Адамовић Дејан, с.р. 
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Скупштина општине Жабари, на основу члана 43. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ,,Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18), члана 40. став 1. тачка 16),  члана 63. став 1.  Статута општине Жабари 

(,,Службени гласник општине Жабари'', бр.1/19)  и члана 39. Пословника  Скупштине  

општине Жабари  (,,Службени гласник општине Жабари'', бр. 3/19), на  седници 

одржаној 20.08. 2020.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 1. Јован Лукић из Влашког Дола изабран је за Председника општине Жабари, 

на мандатни период од четири године. 

 

 2. Председник општине Жабари је на сталном раду и остварује право на плату у 

складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине Жабари. 

 

 3. Утврђује се да даном избора за Председника општине Жабари Јовану Лукићу 

из Влашког Дола престаје мандат одборника Скупштине општине Жабари због 

преузимања функције која је у складу са законом неспојива с функцијом одборника.  

 

 4. Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику општине Жабари''. 

       

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору Председника општине Жабари  (у 

даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 43. став 1. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18)  

којим је утврђено да Председника општине бира Скупштина општине, из реда 

одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 

броја одборника скупштине општине. 

         Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом 

о локалној самоуправи изаберу извршни органи општине Жабари, односно Председник 

општине, Заменик председника општине и Општинско веће. 

 Председник Скупштине општине Жабари је у складу са чланом 43. став 3. 

Закона о локалној самоуправи, Скупштини општине Жабари, предложио кандидата за 

Председника општине Жабари, Јована Лукића из Влашког Дола изабраног за 

одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.. 

 Кандидат за Председника општине Жабари је дао писану сагласност да 

прихвата кандидатуру за Председника општине Жабари.  

Поступак тајног гласања за Председника општине Жабари спровела је Комисија 

за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа 

општине Жабари, изабрана на седници Скупштине општине Жабари 20.08.2020.године, 

у следећем саставу: Милица Стевчић из Жабара, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ;  Горица Марковић из Жабара, са изборне листе ИВИЦА 

ДАЧИЋ-,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“;  Небојша Сарић из Ореовице, са 

изборне листе Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“. 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Јована Лукића за 

Председника општине Жабари, гласало је 27 одборника, од укупно  37 одборника, што 

представља већину од укупног броја одборника. 
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На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08. 2020. године на седници 

Скупштине општине Жабари, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор извршних органа општине Жабари, утврђује да је Јован Лукић, из 

Влашког Дола изабран за Председника општине Жабари. 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи  утврђено је да Предсенику и 

Заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у 

Скупштини општине. Такође чланом 46. став 1. тачка 5) и ставом 6. истог члана Закона 

о локалним изборима  утврђено је да одборнику престаје мандат пре истека времена на 

које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, 

неспојиве с функцијом одборника, као и да ако наступи овакав случај Скупштинa 

општине на првој наредној седници утврђује да је одборнику престао мандат. 

 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да су Председник 

општине и Заменик председника општине  на сталном раду. 

    

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном 

суду у Београду у року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

Број: 020-46/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

                                           СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                            

 

                                                                                                         Председник СО  Жабари 

                                                                                        Адамовић Дејан, с.р. 
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Скупштина општине Жабари, на основу члана 43. став 4. у вези члана 43. став 1. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 16),  члана 63. став 4. у вези члана 63. 

став 1. Статута  општине Жабари (''Службени гласник општине Жабари'', бр.1/19)  и 

члана 41. став 1. Пословника  Скупштине  општине Жабари (''Службени гласник 

општине Жабари'', бр. 3/19), на седници одржаној 20.08.2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о 

избору Заменика председника општине Жабари 

 

 

 1. Игор Чолић из Александровца изабран је за Заменика председника општине 

Жабари, на мандатни период од четири године. 

 

 2. Заменик председника општине je на сталном раду и остварује право на плату 

у складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине Жабари. 

 

 3. Утврђује се да даном избора за Заменика председника општине, Игору 

Чолићу престаје мандат одборника Скупштине општине Жабари, због преузимања 

функције која је у складу са законом неспојива с функцијом одборника. 

 

4. Ово Решење објавити у “Службеном  гласнику општине Жабари”. 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору Заменика председника општине 

Жабари (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 43. став 4. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18) у вези члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи којима је утврђено 

да кандидат за Председника општине предлаже кандидата за Заменика председника 

општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти начин као 

председника општине, односно бира се из реда одборника, на време од четири године, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 

 Разлог за доношење овог  Решења садржан је у потреби да се у складу са 

Законом о локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине, односно 

Председник општине и Општинско веће. 

 Кандидат за Председника општине Жабари је у складу са чланом 43. став 4. 

Закона о локалној самоуправи Скупштини општине Жабари, предложио кандидата за 

заменика председника општине Жабари Игора Чолића, из Александровца, изабраног за 

одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЋИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.. 

 Кандидат за Заменика председника општине Игор Чолић дао је писану 

сагласност да прихвата кандидатуру за Заменика председника општине. 

Поступак тајног гласања за Заменика председника општине  Жабари спровела је 

Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних 

органа општине Жабари, изабрана на седници Скупштине општине Жабари, у 

следећем саставу: Милица Стевчић из Жабара, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ;  Горица Марковић из Жабара, са изборне листе ИВИЦА 
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ДАЧИЋ-,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“;  Небојша Сарић из Ореовице, са 

изборне листе Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“. 

 Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Игора Чолића за 

Заменика председника општине Жабари, гласало је 27 одборника, од укупно 37 

одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020.године  на седници 

Скупштине општине Жабари, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор извршних органа општине Жабари, утврђује да је Игор Чолић, из 

Александровца изабран за Заменика председника општине Жабари. 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председнику 

општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат 

одборника у скупштини. Такође чланом 46. став 1. тачка 5) и ставом 6. Закона о 

локалним изборима утврђено је да одборнику престаје мандат пре истека времена на 

које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, 

неспојиве с функцијом одборника, као и да ако наступи овакав случај Скупштина 

општине Жабари утврђује да је одборнику престао мандат. 

 Како је одборник Игор Чолић, изабран за Заменика председника општине, то му 

је у складу са чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи, престао мандат 

одборника. 

 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да су председник 

општине и заменик председника општине на сталном раду. 

      

На основу наведеног,  донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном 

суду у Београду року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

 

Број: 020-47/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

  Председник СО Жабари 

    Адамовић Дејан, с.р. 
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Скупштина општине Жабари, на основу члана 45.  Закона о локалној 

самоуправи  ("Службени  гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18),  члана 40. став 1. тачка 16)  и члана 67. Статута општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари'',  број 1/19) и чланова  39, 41. и 44. Пословника Скупштине 

општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 3/19),  на  седници 

одржаној 20.08.2020.  године,  донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 1. Звездан Томић из Витежева изабран је за члана Општинског већа општине 

Жабари  на мандатни период од четири године. 

 

 2. Члан Општинског већа општине Жабари је на сталном раду и остварује 

право на плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине 

Жабари. 

 

3.Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Жабари.'' 

 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине 

Жабари (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18) којим је утврђено да Општинско веће чине председник општине, 

Заменик председника општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен 

статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника''. Такође,  чланом 67. Статута општине 

Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 1/19)  утврђено је да Општинско 

веће чине Председник општине, Заменик председника општине и 7 чланова 

Општинског већа које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја 

одборника.  

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са 

Законом о локалној самоуправи изаберу извршни органи општине Жабари, односно 

Председник општине и Општинско веће. 

 Кандидат за Председника општине  је у складу са чланом 45. став 2.  Закона о 

локалној самоуправи, чланом 67. став 5. Статута општине Жабари и чланом 41. 

Пословника Скупштине општине Жабари, предложио кандидата за члана Општинског 

већа. Кандидат за члана Општинског већа Звездан Томић из Витежева, дао је писану 

сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа   спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа општине 

Жабари, изабрана на седници Скупштине 20.08.2020.године, у следећем саставу:  

Милица Стевчић из Жабара, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; Горица Марковић из Жабара, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-

,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“;  Небојша Сарић из Ореовице, са изборне 

листе Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“. 
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Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Звездана Томића за члана 

Општинског већа општине Жабари, гласало је 27 одборника, од укупно 37 одборника, 

што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници 

Скупштине општине Жабари Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор извршних органа општине Жабари, утврђује да је Звездан Томић, из 

Витежева  изабран за члана Општинског већа. 

 Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, чланом 67. став 7. Статута 

општине Жабари и чланом 44. став 4. Пословника Скупштине  општине Жабари, 

утврђено је да чланови Општинског већа, могу бити на сталном раду у општини. 

Подносећи предлог, предлагач је предложио да предложени кандидат, уколико буде 

изабран, буде на сталном раду. 

  

На основу наведеног,  донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба 

надлежном Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 
 

 

 

Број: 020-48/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 

 

   

 

Председник СО Жабари 

                                         Адамовић Дејан, с.р. 
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Скупштина општине Жабари, на основу члана 45.  Закона о локалној 

самоуправи  ("Службени  гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18),  члана 40. став 1. тачка 16)  и члана 67. Статута општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари'',  број 1/19) и чланова  39, 41. и 44. Пословника Скупштине 

општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 3/19),  на  седници 

одржаној 20.08.2020.  године,  донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 1. Драги Чичић из Породина  изабран је за члана Општинског већа општине 

Жабари  на мандатни период од четири године. 

 

 2. Члан Општинског већа општине Жабари је на сталном раду и остварује 

право на плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине 

Жабари. 

 

3.Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Жабари.'' 

 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине 

Жабари (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18) којим је утврђено да Општинско веће чине председник општине, 

Заменик председника општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен 

статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника''. Такође,  чланом 67. Статута општине 

Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 1/19)  утврђено је да Општинско 

веће чине Председник општине, Заменик председника општине и 7 чланова 

Општинског већа које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја 

одборника.  

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са 

Законом о локалној самоуправи изаберу извршни органи општине Жабари, односно 

Председник општине и Општинско веће. 

 Кандидат за Председника општине  је у складу са чланом 45. став 2.  Закона о 

локалној самоуправи, чланом 67. став 5. Статута општине Жабари и чланом 41. 

Пословника Скупштине општине Жабари, предложио кандидата за члана Општинског 

већа. Кандидат за члана Општинског већа Драги Чичић из Породина, дао је писану 

сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа   спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа општине 

Жабари, изабрана на седници Скупштине 20.08.2020.године, у следећем саставу: 

Милица Стевчић из Жабара, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; Горица Марковић из Жабара, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-

,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“;  Небојша Сарић из Ореовице, са изборне 

листе Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“. 
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Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Драги Чичића   за члана 

Општинског већа општине Жабари, гласало је 27 одборника, од укупно 37 одборника, 

што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници 

Скупштине општине Жабари Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор извршних органа општине Жабари, утврђује да је Драги Чичић из 

Породина  изабран за члана Општинског већа. 

 Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, чланом 67. став 7. Статута 

општине Жабари и чланом 44. став 4. Пословника Скупштине  општине Жабари, 

утврђено је да чланови Општинског већа, могу бити на сталном раду у општини. 

Подносећи предлог, предлагач је предложио да предложени кандидат, уколико буде 

изабран, буде на сталном раду. 

  

На основу наведеног,  донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба 

надлежном Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 
 

 

 

Број: 020-49/2020-01 

Датум:20.08.2020.год. 

Жабари 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 

 

   

 

Председник СО Жабари 

                                         Адамовић Дејан, с.р. 
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Скупштина општине Жабари, на основу члана 45.  Закона о локалној 

самоуправи  ("Службени  гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18),  члана 40. став 1. тачка 16)  и члана 67. Статута општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари'',  број 1/19) и чланова  39, 41. и 44. Пословника Скупштине 

општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 3/19),  на  седници 

одржаној 20.08.2020.  године,  донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 1. Момир Благојевић из Четережа изабран је за члана Општинског већа 

општине Жабари  на мандатни период од четири године. 

 

 2. Члан Општинског већа општине Жабари је на сталном раду и остварује 

право на плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине 

Жабари. 

 

3.Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Жабари.'' 

 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине 

Жабари (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18) којим је утврђено да Општинско веће чине председник општине, 

Заменик председника општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен 

статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника''. Такође,  чланом 67. Статута општине 

Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 1/19)  утврђено је да Општинско 

веће чине Председник општине, Заменик председника општине и 7 чланова 

Општинског већа које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја 

одборника.  

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са 

Законом о локалној самоуправи изаберу извршни органи општине Жабари, односно 

Председник општине и Општинско веће. 

 Кандидат за Председника општине  је у складу са чланом 45. став 2.  Закона о 

локалној самоуправи, чланом 67. став 5. Статута општине Жабари и чланом 41. 

Пословника Скупштине општине Жабари, предложио кандидата за члана Општинског 

већа. Кандидат за члана Општинског већа Момир Благојевић из Четережа, дао је 

писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа   спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа општине 

Жабари, изабрана на седници Скупштине 20.08.2020.године, у следећем саставу: 

Милица Стевчић из Жабара, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; Горица Марковић из Жабара, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-

,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“;  Небојша Сарић из Ореовице, са изборне 

листе Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“. 
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Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Момира Благојевића  за 

члана Општинског већа општине Жабари, гласало је 27 одборника, од укупно 37 

одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници 

Скупштине општине Жабари Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор извршних органа општине Жабари, утврђује да је Момир Благојевић 

из Четережа изабран за члана Општинског већа. 

 Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, чланом 67. став 7. Статута 

општине Жабари и чланом 44. став 4. Пословника Скупштине  општине Жабари, 

утврђено је да чланови Општинског већа, могу бити на сталном раду у општини. 

Подносећи предлог, предлагач је предложио да предложени кандидат, уколико буде 

изабран, буде на сталном раду. 

  

На основу наведеног,  донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба 

надлежном Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 
 

 

 

Број: 020-50/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 

 

   

 

Председник СО Жабари 

                                         Адамовић Дејан, с.р. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

Скупштина општине Жабари, на основу члана 45.  Закона о локалној 

самоуправи  ("Службени  гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18),  члана 40. став 1. тачка 16)  и члана 67. Статута општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари'',  број 1/19) и чланова  39, 41. и 44. Пословника Скупштине 

општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 3/19),  на  седници 

одржаној 20.08.2020.  године,  донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 1. Новица Вујчић из Свињарева изабран је за члана Општинског већа општине 

Жабари  на мандатни период од четири године. 

 

 2.Члан Општинског већа општине Жабари није на сталном раду. 

 

3.Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Жабари.'' 

 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине 

Жабари (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - 

др. закон и 47/18) којим је утврђено да Општинско веће чине председник општине, 

Заменик председника општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен 

статутом општине и које бира Скупштина општине, на период од четири године, 

тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Такође,  чланом 67. Статута 

општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'', број 1/19)  и чланом 39. 

Пословника Скупштине скупштине општине Жабари (,,Службени гласник општине 

Жабари'',  број 3/19) утврђено је да Општинско веће чине Председник општине, 

Заменик председника општине и 7 чланова Општинског већа које бира Скупштина, 

тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.  

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са 

Законом о локалној самоуправи изаберу извршни органи општине Жабари, односно 

Председник општине и Општинско веће. 

 Кандидат за Председника општине  је у складу са чланом 45. став 2.  Закона о 

локалној самоуправи, чланом 67. став 5. Статута општине Жабари и чланом 41. 

Пословника Скупштине општине Жабари, предложио кандидата за члана Општинског 

већа. Кандидат за члана Општинског већа Новица Вујчић из Свињарева, дао је писану 

сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа  спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа општине 

Жабари, изабрана на седници Скупштине 20.08. 2020.године, у следећем саставу: 

Милица Стевчић из Жабара, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; Горица Марковић из Жабара, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-

,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“;  Небојша Сарић из Ореовице, са изборне 

листе Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“. 
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Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Новице  Вујчића за члана 

Општинског већа општине Жабари, гласало је 27 одборника, од укупно  37 одборника, 

што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници 

Скупштине општине Жабари Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор извршних органа општине Жабари , утврђује да је Новица Вујчић из 

Свињарева изабран за члана Општинског већа. 

 Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, чланом 67. став 7. Статута 

општине Жабари и чланом 44 став 4. Пословника Скупштине општине Жабари, 

утврђено је да чланови Општинског већа, могу бити на сталном раду у општини. 

Подносећи предлог, предлагач је предложио да предложени кандидат, уколико буде 

изабран, не буде на сталном раду. 

  

На основу наведеног,  донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба 

надлежном Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 
 

 

 

Број: 020-51/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 

 

   

 

Председник СО Жабари 

                                      Адамовић Дејан, с.р.  
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Скупштина општине Жабари, на основу члана 45.  Закона о локалној 

самоуправи  ("Службени  гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18),  члана 40. став 1. тачка 16)  и члана 67. Статута општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари'',  број 1/19) и чланова  39, 41. и 44. Пословника Скупштине 

општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 3/19),  на  седници 

одржаној 20.08.2020.  године,  донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 1. Сања Марјановић из Александровца изабран је за члана Општинског већа 

општине Жабари  на мандатни период од четири године. 

 

 2. Члан Општинског већа општине Жабари је на сталном раду и остварује 

право на плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине 

Жабари. 

 

3.Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Жабари.'' 

 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине 

Жабари (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18) којим је утврђено да Општинско веће чине председник општине, 

Заменик председника општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен 

статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника''. Такође,  чланом 67. Статута општине 

Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 1/19)  утврђено је да Општинско 

веће чине Председник општине, Заменик председника општине и 7 чланова 

Општинског већа које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја 

одборника.  

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са 

Законом о локалној самоуправи изаберу извршни органи општине Жабари, односно 

Председник општине и Општинско веће. 

 Кандидат за Председника општине  је у складу са чланом 45. став 2.  Закона о 

локалној самоуправи, чланом 67. став 5. Статута општине Жабари и чланом 41. 

Пословника Скупштине општине Жабари, предложио кандидата за члана Општинског 

већа. Кандидат за члана Општинског већа Сања Марјановић из Александровца, дала  

је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа   спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа општине 

Жабари, изабрана на седници Скупштине 20.08.2020.године, у следећем саставу: 

Милица Стевчић из Жабара, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; Горица Марковић из Жабара, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-

,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“;  Небојша Сарић из Ореовице, са изборне 

листе Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“. 
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Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Сање Марјановић  за 

члана Општинског већа општине Жабари, гласало је 27 одборника, од укупно 37 

одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници 

Скупштине општине Жабари Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор извршних органа општине Жабари, утврђује да је Сања Марјановић 

из Александровца изабрана за члана Општинског већа. 

 Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, чланом 67. став 7. Статута 

општине Жабари и чланом 44. став 4. Пословника Скупштине  општине Жабари, 

утврђено је да чланови Општинског већа, могу бити на сталном раду у општини. 

Подносећи предлог, предлагач је предложио да предложени кандидат, уколико буде 

изабран, буде на сталном раду. 

  

На основу наведеног,  донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба 

надлежном Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 
 

 

 

Број: 020-52/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 

 

   

 

Председник СО Жабари 

                                         Адамовић Дејан, с.р. 
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Скупштина општине Жабари, на основу члана 45.  Закона о локалној 

самоуправи  ("Службени  гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18),  члана 40. став 1. тачка 16)  и члана 67. Статута општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари'',  број 1/19) и чланова  39, 41. и 44. Пословника Скупштине 

општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 3/19),  на  седници 

одржаној 20.08.2020.  године,  донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 1. Горан Милосављевић из Влашког Дола изабран је за члана Општинског 

већа општине Жабари  на мандатни период од четири године. 

 

 2. Члан Општинског већа општине Жабари је на сталном раду и остварује 

право на плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине 

Жабари. 

 

3.Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Жабари.'' 

 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине 

Жабари (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18) којим је утврђено да Општинско веће чине председник општине, 

Заменик председника општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен 

статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника''. Такође,  чланом 67. Статута општине 

Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 1/19)  утврђено је да Општинско 

веће чине Председник општине, Заменик председника општине и 7 чланова 

Општинског већа које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја 

одборника.  

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са 

Законом о локалној самоуправи изаберу извршни органи општине Жабари, односно 

Председник општине и Општинско веће. 

 Кандидат за Председника општине  је у складу са чланом 45. став 2.  Закона о 

локалној самоуправи, чланом 67. став 5. Статута општине Жабари и чланом 41. 

Пословника Скупштине општине Жабари, предложио кандидата за члана Општинског 

већа. Кандидат за члана Општинског већа Горан Милосављевић из Влашког Дола, 

дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа   спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа општине 

Жабари, изабрана на седници Скупштине 20.08.2020.године, у следећем саставу: 

Милица Стевчић из Жабара, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; Горица Марковић из Жабара, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-

,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“;  Небојша Сарић из Ореовице, са изборне 

листе Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“. 
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Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Горана Милосављевића 

за члана Општинског већа општине Жабари, гласало је 27 одборника, од укупно 37 

одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници 

Скупштине општине Жабари Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор извршних органа општине Жабари, утврђује да је Горан 

Милосављевић из Влашког Дола изабран за члана Општинског већа. 

 Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, чланом 67. став 7. Статута 

општине Жабари и чланом 44. став 4. Пословника Скупштине  општине Жабари, 

утврђено је да чланови Општинског већа, могу бити на сталном раду у општини. 

Подносећи предлог, предлагач је предложио да предложени кандидат, уколико буде 

изабран, буде на сталном раду. 

  

На основу наведеног,  донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба 

надлежном Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 
 

 

 

Број: 020-53/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 

 

   

 

Председник СО Жабари 

                                         Адамовић Дејан, с.р. 
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Скупштина општине Жабари, на основу члана 45.  Закона о локалној 

самоуправи  ("Службени  гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18),  члана 40. став 1. тачка 16)  и члана 67. Статута општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари'',  број 1/19) и чланова  39, 41. и 44. Пословника Скупштине 

општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 3/19),  на  седници 

одржаној 20.08.2020.  године,  донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 1. Милица Момчиловић из Жабара изабран је за члана Општинског већа 

општине Жабари  на мандатни период од четири године. 

 

 2. Члан Општинског већа општине Жабари је на сталном раду и остварује 

право на плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине 

Жабари. 

 

3.Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Жабари.'' 

 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору члана Општинског већа општине 

Жабари (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18) којим је утврђено да Општинско веће чине председник општине, 

Заменик председника општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен 

статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника''. Такође,  чланом 67. Статута општине 

Жабари (,,Службени гласник општине Жабари'',  број 1/19)  утврђено је да Општинско 

веће чине Председник општине, Заменик председника општине и 7 чланова 

Општинског већа које бира Скупштина, тајним гласањем, већином од укупног броја 

одборника.  

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са 

Законом о локалној самоуправи изаберу извршни органи општине Жабари, односно 

Председник општине и Општинско веће. 

 Кандидат за Председника општине  је у складу са чланом 45. став 2.  Закона о 

локалној самоуправи, чланом 67. став 5. Статута општине Жабари и чланом 41. 

Пословника Скупштине општине Жабари, предложио кандидата за члана Општинског 

већа. Кандидат за члана Општинског већа Милица Момчиловић из Жабара, дала  је 

писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана Општинског већа. 

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа   спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа општине 

Жабари, изабрана на седници Скупштине 20.08.2020.године, у следећем саставу: 

Милица Стевчић из Жабара, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ; Горица Марковић из Жабара, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-

,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“;  Небојша Сарић из Ореовице, са изборне 

листе Група грађана ,,ЖИГГ И МЕТЛА“. 
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Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Милице Момчиловић за 

члана Општинског већа општине Жабари, гласало је 27 одборника, од укупно 37 

одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници 

Скупштине општине Жабари Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор извршних органа општине Жабари, утврђује да је Милица 

Момчиловић из Жабара изабрана за члана Општинског већа. 

 Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, чланом 67. став 7. Статута 

општине Жабари и чланом 44. став 4. Пословника Скупштине  општине Жабари, 

утврђено је да чланови Општинског већа, могу бити на сталном раду у општини. 

Подносећи предлог, предлагач је предложио да предложени кандидат, уколико буде 

изабран, буде на сталном раду. 

  

На основу наведеног,  донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба 

надлежном Управном суду у  року од 30 (тридесет) дана. 
 

 

 

Број: 020-54/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 

 

   

 

Председник СО Жабари 

                                         Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу  члана   10. Пословника Скупштине општине Жабари                                 

( „Службени гласник општине Жабари “, број 3/19), 

Скупштина општине Жабари на конститутивној седници одржаној  

 20.08.2020. године, донела je  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ПРЕСТАНКУ   МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ САЗИВ 2016-2020. ГОДИНЕ 

 

 

I 

 

 Дана, 20.08. 2020. године, односно даном потврђивања мандата одборника 

Скупштине општине Жабари изабраних на локалним изборима одржаним 21. јуна 

2020. године, престао је мандат одборника из претходног сазива Скупштине општине 

Жабари, који је био потврђен на седници Скупштине општине Жабари одржаној 

21.06.2016. године („ Службени гласник општине Жабари, број 8/16, 10/16, 11/16, 

15/16, 17/16, 6/17 и 6/19) и то: 

 

1) Марија Илић из  Породина; 

2) Миодраг Филиповић из  Ореовице; 

3) Марија Милошевић из  Симићева; 

4) Саша Беговић из  Жабара; 

5) Саша Марковић  из  Породина; 

6) Небојша Илић из Свињарева; 

7) Звездан Томић из Витежева; 

8) Горан Јовић из Брзохода; 

9) Сања Љиљановић из  Породина; 

10) Момир Благојевић из Четережа; 

11) Тихомир Јанковић из  Тићеваца; 

12) Драгана Пауновић из Влашког  Дола; 

13) Бранислав Јовановић из Кочетина; 

14) Марко Станковић из Полатне; 

15) Сања Алексић из  Породина; 

16) Душан Николић из Симићева; 

17) Игор Чолић  из Александровца; 

18) Драгољуб Николић из Породина; 

19) Снежана Бајовић,  из Жабара;       

20)  Периша Стевановић из, Витежева;   

21)  Драган Радивојевић  из Четережа; 

22) Славиша Николић из Александровца; 

23) Дејан Адамовић из Жабара;  

24) Драгиша Бранковић из Влашког  Дола; 

25) Слађана Несторовић из Жабара; 

26) Срећко Радивојевић из Полатне; 

27) Владимир Зубановић из  Породина; 
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28) Слађана Станојевић из Александровца; 

29) Горан Марковић из Симићева; 

30) Миодраг Стојковић из Витежева; 

31) Маја Арсић Савић из Брзохода; 

32) Тања Маравић из  Александровца; 

33) Живота Милорадовић из Четережа; 

34) Славиша Павловић из Влашког  Дола; 

35) Добрица Павловић из  Породина; 

36) Живица Јовић из  Жабара; 

37) Драгиша Пауновић – Драги Вла из Влашког  Дола.  

II 

   

 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 
 

Број: 020-55/2020-01 

Дана: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                         Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 10)  Закона о локалној самоуправи ( 

„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18),  члана 40. став 1. тачка 14) Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 1/19) и члана 10. став 4. Пословника Скупштине општине 

Жабари („Службени гласник општине Жабари, број 3/19),  

Скупштина општине Жабари на конститутивној седници одржаној 20.08. 2020. 

године,  донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ 

 

 

 

I 

 

Констатује се да Дејану Адамовићу   из Жабара престаје функција председника 

Скупштине општине Жабари, због престанка  мандата Скупштине општине Жабари 

сазив 2016-2020. године. 

 

II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и  има се   објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-56/2020-01 

Дана: 20.08.2020. год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

 Председник СО Жабари 

                                                                                                              Адамовић Дејан, с.р.                      
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На основу члана 32. став 1. тачка 10)  Закона о локалној самоуправи ( 

„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18),  члана 40. став 1. тачка 14) Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 1/19) и члана 10. став 4. Пословника Скупштине општине 

Жабари („Службени гласник општине Жабари, број 3/19),  

Скупштина општине Жабари на конститутивној седници одржаној 20.08. 2020. 

године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

I 

 

 Констатује се да Драгиши Пауновићу  из Влашког Дола престаје функција  

заменика председника Скупштине општине Жабари, због престанка  мандата 

Скупштине општине Жабари сазив 2016-2020. године. 

 

 

 

II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и  има се   објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-57/2020-01 

Дана: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                          Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 11) Закона о локалној самоуправи                               

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), и члана 40. став 1. тачка 15) Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 1/19), 

Скупштина општине Жабари на  конститутивној седници одржаној 20.08.2020. 

године, донела је 

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

I 

 

Констатује се да Слободанки Мисић,  дипломираном правнику из Пожаревца  

престаје функција секретара Скупштине општине Жабари, због престанка  мандата 

Скупштине општине Жабари сазив 2016-2020. године. 

 

 

II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и  има се  објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-58/2020-01 

Дана: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                              Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 11) Закона о локалној самоуправи                             

( „Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон 

и 47/18), и члана 40. став 1. тачка 15) Статута општине Жабари („Службени гласник 

општине Жабари“, број 1/19), 

Скупштина општине Жабари на конститутивној седници одржаној 20.08.2020. 

године, донела је 

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА  СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

I 

 

Констатује се да Марини Андрејић,  дипломираном правнику из Пожаревца  

престаје функција заменика  секретара Скупштине општине Жабари, због престанка  

мандата Скупштине општине Жабари сазив 2016-2020. године. 

 

 

II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и  има се  објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-59/2020-01 

Дана: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                              Адамовић Дејан, с.р.        
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),    

 Скупштина општине Жабари на  седници одржаној 20.08.2020. године, донела 

је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

I 

 

Констатује се да Јовану Лукићу, изабраном за председника општине Жабари 

на седници СО Жабари 11.07.2016. године, престаје функција председника  општине 

Жабари, због престанка  мандата Скупштине општине Жабари сазив 2016-2020. 

године. 

 

   

II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и  има се   објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-60/2020-01                                                            

Дана: 20.08.2020.год.                                             

Жабари 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                                Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),    

 Скупштина општине Жабари на  седници одржаној 20.08.2020. године, донела 

је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКA  

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

I 

 

 

Констатује се да Златку Драгутиновићу, изабраном за заменика председника 

општине Жабари дана  11.07.2016. године, престаје функција заменика председника 

општине Жабари, због престанка  мандата Скупштине општине Жабари сазив 2016-

2020. године. 

   

II 

 

   

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, и  има се   објавити у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

Број: 020-61/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                               Адамовић Дејан, с.р.                                                      
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На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),  

  Скупштина општине Жабари на   седници одржаној 20.08.2020. године, донела 

је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА   

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

I 

 

Члановима Општинског већа општине Жабари престаје дужност члана 

Општинског 

 већа, због престанка  мандата Скупштине општине Жабари сазив 2016-2020. године и 

то: 

 

1. Стојан Никодијевић  из  Жабара; 

2. Живорад Милановић из Брзохода; 

3. Сања Марјановић  из Александровца; 

4. Велизар Бекић из Породина; 

5. Драгче Стојковић из Витежева; 

6. Драган Милојевић из Кочетина; 

7. Иван Андрејић из Влашког Дола; 

8. Ненад Благојевић из Четережа; 

9. Дејан Станишић из Александровца. 

 

 

   

II 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

Број: 020-62/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                            Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр.129/07,  83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана  40. став 1. тачка 50) и 

члана  44. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр.1/19),  

 Скупштина општине Жабари на седници дана 20.08.2020. године, донела је 

следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности председнику, заменику председника и члановима 

Мандатно-имунитетске комисије СО Жабари 

 

I 

 

 Председнику, заменику председника и члановима Мандатно-имунитетске 

комисије Скупштине општине Жабари престаје дужност због истека мандата: 

 

 1. Слађани Станојевић из Александровца-председнику, 

 2. Слађани Несторовић из Жабара- заменику председника, 

 3. Срећку Радивојевићу  из Полатне-члану, 

 4. Маји Арсић Савић из  Брзохода -члану, 

 5. Игору Чолићу из Александровца-члану. 

  

II 

 

 Oво решење  ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Жабари''. 

 

 

 

 

Број: 020-63/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                 Адамовић Дејан, с.р. 
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 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр.129/07,  83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана  40. став 1. тачка 50) и 

члана  44. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр.1/19),  

члана 17. став 1. тачка 1. Одлуке о образовању сталних и посебних и посебних радних 

тела Скупштине општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 4/20), 

члана 77. став 1. тачка 1. и члана 78.  Пословника Скупштине општине Жабари  

(„Службени гласник општине Жабари“, број 3/19), 

 Скупштина општине Жабари на  конститутивној седници дана 20.08.2020. 

године, донела је следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о оснивању Одбора за административно-мандатна питања 

 

I 

Оснива се Одбор за административно-мандатна питања у  следећем саставу: 

 

               1. Слађана Станојевић из Александровца, 

               2.  Милица Стевчић из Жабара,     

    3. Драгиша Пауновић из Влашког Дола, 

               4. Периша Стевановић из Витежева, 

               5. Милица Анђелковић из Породина. 

  

II 

 

             Одбор за административно-мандатна питања припрема и предлаже прописе 

којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси 

појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и 

поставља Скупштина, разматра предлоге за престанак мандата појединих одборника и 

о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за утврђивање престанка мандата 

одборника, разматра извештај Изборне комисије и уверења о избору одборника и 

подноси Скупштини извештај  са предлогом за потврђивање мандата, а разматра и 

друга питања у вези са мандатно-имунитетским правима одборника. 

            У поступку потврђивања мандата одборника, Одбор ради на начин утврђен 

Пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници скупштине. 

                                                                     III 

 

    Oво решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Жабари''. 

 

 

                                                    

 

                                                        О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 36. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/07,  83/2014-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/18), члану 40. став 1. тачка 50) и члану 44. Статута општине Жабари 

(,,Службени гласник општине Жабари“, бр. 1/19)  којима је предвиђено да  скупштина 

општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности.  
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              Чланом   77. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Жабари 

(,,Службени гласник општине Жабари“, бр.3/19) и чланом 17. став 1. тачка 1. Одлуке о 

образвању сталних и посебних раних тела Скупшитне опшитне Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари“, бр. 4/20) предвиђено је да је Одбор за административно-

мандатна  питања стално радно тело Скупштине које се  образује као одбор. 

 Одредбама члана 78. Пословника Скупштине општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари“, бр.3/19) регулисана је надлежност Одбора за 

административно-мандатна питања. 

 Имајући у виду наведено, донето је решење као у диспозитиву. 

                

 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба надлежном  

Управном суду у року од 30 дана.   

 

 

Број: 020-64/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                   Адамовић Дејан, с.р.  
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 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр.129/07,  83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана  40. став 1. тачка 50) и 

члана  44. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр.1/19),  

 Скупштина општине Жабари на  конститутивној седници дана 20.08.2020. 

године, донела је следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности председнику, заменику председника и члановима Комисије 

за кадровска, административна питања и радне односе СО Жабари 

 

I 

 

 Председнику, заменику председника и члановима  Комисије за кадровска, 

административна питања и радне односе Скупштине општине Жабари који су 

именовани на седници Скупштине општине Жабари 21.07.2016. године (,,Службени 

гласник општине Жабaри“,  бр.11/16 и 12/18) престаје дужност због истека мандата: 

 

 1. Периши Стевановићу из Витежева-председнику, 

 2. Биљани Никодијевић из Жабара- заменику председника, 

 3. Живораду Настићу  из Александровца-члану, 

 4. Дејану Станојевићу из  Александровца-члану, 

 5. Десимиру Новаковићу из Кочетина-члану. 

  

II 

 

 Oво решење  ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Жабари''. 

 

                                                   

 

Број: 020-65/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                 Адамовић Дејан, с.р. 
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 На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр.129/07,  83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана  40. став 1. тачка 50) и 

члана  44. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр.1/19),  

члана 17. став 1. тачка 2. Одлуке о образовању сталних и посебних и посебних радних 

тела Скупштине општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 4/20), 

члана 77. став 1. тачка 2. и члана 79. Пословника Скупштине општине Жабари  

(„Службени гласник општине Жабари“, број 3/19) 

 Скупштина општине Жабари на  конститутивној седници дана 20.08.2020. 

године, донела је следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о оснивању Одбора за избор и именовања 

 

I 

 

             Оснива  се  Одбор за избор и именовања у следећем саставу: 

 

               1. Периша Стевановић из Витежева, 

               2.  Биљана Никодијевић из Жабара,    

    3. Бранислав Јовановић из Кочетина, 

               4. Тихомир Јанковић из Тићевца, 

               5. Живорад Настић из Александровца. 

 

  

II 

 

               Одбор за избор и  именовања припрема предлоге за избор, именовања, 

постављења и разрешења, за које посебним актима  није предвиђен други предлагач. 

               Одбор припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења 

чланова органа и представника Скупштине у органе одређене законом и Статутом, за 

које није предвиђено предлагање од стране других органа. 

               Одбор одлучује у првом степену о правима по основу рада лица која бира, 

именује или поставља Скупштина, и даје  предлоге и мишљења Скупштини о 

испуњености услова за спровођење поступка разрешења тих лица. 

  

                                                                     III 

 

    Oво решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Жабари''. 

 

 

 

                                                  

                                                        О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 36. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/07,  83/2014-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/18), члану 40. став 1. тачка 50) и члану 44. Статута општине Жабари 

(,,Службени гласник општине Жабари“, бр. 1/19)  којима је предвиђено да  скупштина 



54 

 

општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности.  

              Чланом   77. став 1. тачка 2. Пословника Скупштине општине Жабари 

(,,Службени гласник општине Жабари“, бр.3/19) и чланом 17. став 1. тачка 2. Одлуке о 

образвању сталних и посебних раних тела Скупшитне опшитне Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари“, бр. 4/20) предвиђено је да је Одбор за избор и именовања 

стално радно тело Скупштине које се  образује као одбор. 

 Одредбама члана 79. Пословника Скупштине општине Жабари (,,Службени 

гласник општине Жабари“, бр. 3/19) регулисана је надлежност Одбора за избор и 

именовања. 

 Имајући у виду наведено, донето је решење као у диспозитиву. 

                

 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба надлежном  

Управном суду у року од 30 дана.   

 

 

Број: 020-66/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

 

Председник СО Жабари 

                                                                                                 Адамовић Дејан, с.р. 
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 На основу члана 46. став 1. тачка 1. и ставова  2. и  3. истог члана Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-одлука УС,  54/11, 

12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), 

  Скупштина општине Жабари на седници дана 20.08.2020. године, донела је 

следећу 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника 

 

I 

 УТВРЂУЈЕ  се престанак мандата одборника у Скупштини општине Жабари 

Предрагу Тасићу   из Брзохода, који је изабран за одборника СО Жабари са Изборне 

листе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.,  услед подношења оставке усмено 

на седници Скупштине општине Жабари. 

II 

Против ове  Одлуке допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часова од 

дана  доношења Одлуке. 

III 

 Ова  Одлука ступа на снагу даном доношења,  и  има се   објавити у 

„Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о престанку мандата одборника у  

Скупштини општине Жабари садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1.  и  

ставовима  2. и 3. истог члана Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07, 34/10-одлука УС,  54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20) којима 

је предвиђено да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран  

између осталог подношењем оставке. Одборник може поднети оставку усмено на 

седници скупштине  јединице локалне самоуправе, а између две седнице подноси је у 

форми оверене писане изјаве. После подношења усмене оставке одборника, скупштина 

без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат у складу са 

чланом 46. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 

34/10-одлука УС,  54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20). 

Одборник Скупштине општине Жабари Предраг Тасић из Брзохода изабран са 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.   Поднео  је оставку на 

одборнички мандат усмено на седници Скупштине  општине Жабари дана 20.08.2020. 

године,  тако да је донета Одлука као у диспозитиву. 

 

 

Број: 020-67/2020-01 

Датум: 20.08.2020.год. 

Жабари 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Председседник СО Жабари 

Дејан Адамовић,с.р.                
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