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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 8 Жабаљ, 08.04.2019. Година 46 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

На основу члана 66. тачка 27. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/2019) 

Општинско веће општине Жабаљ на својој 130. седници одржаној дана 27.03.2019. године донело је  

 

ПОСЛОВНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

I.     УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим пословником уређују се питања која се односе на уређење, начин рада и одлучивања, акте које доноси, 

односе са другим органима, обезбеђивање јавности рада и друга питања од значаја за рад и функционисање 

Општинског већа. 

Члан 2. 

Општинско веће има печат. 

 Печатом се потврђују аутентичност акта и њиме се могу потврђивати само акти које Општинско веће 

и његова радна тела доносе у оквиру својих надлежности и овлашћења. 

 Изглед, садржај, број, овлашћења за руковање, чување печата и друга питања уређују се одлуком 

Скупштине општине. 

Члан 3. 

Општинско веће ради и одлучује као колективни орган кога представља и заступа Председник општине. 

Председник општине је одговоран за законитост рада Општинског већа. 

 

Члан 4. 

Општинско веће ради и одлучује у седници на којој присуствује већина од укупног броја његових чланова. 

Ради разматрања начелних и других питања из надлежности Општинског већа, Председник општине може, 

по потреби, са свим или појединим члановима Општинског већа, организовати радне договоре. 

 

Члан 5. 

Ради разматрања појединих питања из своје надлежности Општинско веће образује радна тела. 

 

II.  УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

 

1. Oвлашћења  

 

Члан 6. 

Општинско веће: 

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;;  

2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 

3. врши распоред службених зграда и пословних просторија за потребе органа и служби Општине;  
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4. одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним агенцијама 

и другим организацијама чији је оснивач Општина; 

5. даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине 

(месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари; 

6. доноси одлуку о прибављању и отуђењу непокретности и заснивање хипотеке на непокретности у 

јавној својини; 

7. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре 

почетка фискалне године; 

8. усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине; 

9. оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну 

ревизију Општине;  

10. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у 

сагласности са законом, Статутом, одлуком и другим општим актима које доноси Скупштина 

општине; 

11. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа 

и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

12. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике Србије, 

односно Аутономне Покрајине Војводине; 

13. поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе и решава о њиховим 

правима и обавезама из радног односа; 

14. доноси обједињени правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, 

Правобранилаштву општине, стручним службама и посебним организацијама општине; 

15. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач 

Општина; 

16. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине ради даљег извештавања 

у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; 

17. решава сукоб надлежности између Општинске управе и предузећа, организација и установа када на 

основу одлуке Скупштине општине одлучује о појединим правима грађана, правних лица или других 

странака; 

18. решава о изузећу начелника Општинске управе; 

19. решава о изузећу правобраниоца Општине; 

20. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу 

процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног 

инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине; 

21. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите 

од удеса; 

22. утврђује штете настале од последице елементарних непогода и других несрећа; 

23. образује жалбену комисију; 

24. образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

25. подноси годишњи извештај о раду Скупштини општине; 

26.  информише јавност о свом раду; 

27. доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 

28. доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 

29. врши друге послове које утврди Скупштина општине; 

 

Члан 7. 

Председник општине у остваривању својих надлежности утврђених законом и Статутом општине: 

1) представља и заступа Општинско веће пред органима општине, државним органима Републике 

Србије и органима Аутономне Покрајине Војводине, другим домаћим и страним органима и телима, 

правним и физичким лицима; 

2) стара се о организацији рада и извршавању послова из надлежности Општинског већа; 
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3) сазива и води седнице и радне договоре Општинског већа, предлаже дневни ред и начин решавања 

појединих питања из надлежности Општинског већа; 

4) потписује акте које доноси Општинско веће и стара се о њиховој реализацији; 

5) сазива конференције за штампу и даје изјаве средствима јавног информисања; 

6) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом општине, одлукама, другим актима Скупштине 

и овим пословником. 

 

Члан 8. 

Председник општине решењем утврђује области рада појединих чланова Општинског већа. 

Изузетно, поред послова утврђених на начин из става 1. овог члана, Председник општине може у писаној 

форми или усмено задужити једног или више чланова Општинског већа за реализацију конкретних послова 

из надлежности Општинског већа. 

Члан 9. 

Председника општине, као председавајућег Општинског већа, за време његове одсутности или спречености, 

замењује заменик Председника општине. 

За време док замењује Председника општине, заменик Председника општине има сва права, овлашћења и 

одговорности као Председник општине. 

Члан 10. 

Члан Општинског већа одговоран је Председнику општине за квалитетно извршење задужења или 

конкретног посла и задатака које му повери Општинско веће или Председник општине. 

Члан Општинског већа, по својој иницијативи, на захтев Општинског већа или Председника општине, 

обавештава Општинско веће о стању у областима за које је задужен, о спровођењу поверених надлежности 

из оквира права Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, одлука и других аката Скупштине 

општине у тим областима, као и о извршењу других задатака које му повери Општинско веће или 

Председник општине. 

Члан Општинског већа има право и дужности да даје иницијативу за припремање одлука, прописа и других 

аката које предлаже или доноси Општинско веће. 

У случају да Општинско веће прихвати иницијативу члана Општинског већа за доношење акта из 

надлежности Општинског већа или предлога акта који Општинско веће предлаже Скупштини општине да 

донесе, о томе се обавештава обрађивач и задужује   за израду предлога, односно нацрта аката. 

Чланови Општинског већа који су одређени за известиоце у раду Скупштине општине, обавезни су да 

упознају радна тела Скупштине општине и Скупштину општине са ставовима и мишљењем Општинског 

већа и дају одговоре на одборничка питања упућена Општинском већу или питања која  се односе на његов 

рад, на начин прописан Пословником Скупштине општине. 

 

Члан 11. 

У смислу одредаба закона којим се уређују питања сукоба интереса у вршењу јавних функција и овлашћења:  

− члан Општинског већа не може прихватити вршење других функција које су неспојиве са 

функцијом члана Општинског већа. 

− члан Општинског већа је дужан да пријави сукоб интереса и затражи да будеизузет о 

одлучивања о питању које га ставља у сукоб интереса 

− члан Општинског већа је дужан да Агенцији за борбу против корупције пријави имовину и 

промену имовине 

 

2. Секретар општинског већа 

 

Члан 12. 

Послове секретара Општинског већа врши заменик начелника Општинске управе ( у даљем тексту:  секретар 

Општинског већа).  
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Члан 13. 

Секретар Општинског већа: 

1. се стара о припремању материјала о којима се расправља и одлучује на седницама и радним 

договорима Општинског већа; 

2. помаже Председнику општине у организовању послова из надлежности извршних органа Општине; 

3. помаже Председнику општине у утврђивању предлога дневног реда и помаже му у вођењу седница 

или радног договора Општинског већа; 

4. помаже члановима Општинског већа у остваривању послова из њиховог делокруга рада; 

5. стара се о реализацији и објављивању аката у „Службеном листу општине Жабаљ“ које су донели 

извршни органи општине; 

6. учествује у припреми и извршавању планова рада Општинског већа; 

7. учествује у припреми извештаја о раду Општинског већа;  

8. обавља послове секретара радних тела које образује Општинско веће или Председник општине, осим 

ако актом о образовању радног тела за секретара није одређено друго лице 

9. обавља и друге послове утврђене овим пословником или по налогу Председника општине и  

Општинског већа. 

У случају одсутности или спречености заменика начелника Општинске управе, послове секретара 

Општинског већа  врши начелник Општинске управе. 

 

3. Радна тела 

 

Члан 14. 

За  обављање одређених послова из своје надлежности, за разматрање поједих питања, давање мишљења и 

предлога о тим питањима или због вршење посебних задатака из своје надлежности Општинско веће може 

образовати радна тела (савете, комисије, радне групе, анкетне одборе и др.). 

Задаци и састав радних тела утврђују се актом о њиховом образовању. 

 

Члан 15. 

Радно тело чине председник, по потреби, заменик и најмање три члана. 

 Чланови радног тела именују се из реда чланова Општинског већа, запослених у Општинској управи 

и других лица и стручњака за одређене области.  

 

Члан 16. 

Радно тело ради у седницама. 

Седница радног тела може се одржати ако седници присуствује већина чланова радног тела, а одлучује се 

већином гласова присутних чланова. 

На седницу радног тела могу се позвати  руководиоци унутрашњих организационих јединица Општинске 

управе, а по потреби и друга лица. 

О месту и времену одржавања седнице и предлогом дневног реда обавезно се обавештава Председник 

општине. 

Члан 17. 

Председник радног тела стара се о организацији и припреми седнице, предлаже дневни ред и председава 

седницом, потписује акте које доноси радно тело, и стара се  о  извршавање аката које доноси радно тело.  

 

Члан 18. 

Секретар радног тела помаже председнику радног тела у припремању седнице радног тела; врши 

координацију са Општинском управом, јавним предузећима, организацијама и службама;  обавља стручне 

послове организује  и обављање административно-техничких послова за потребе радних тела. 
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Члан 19. 

Радно тело може од појединих чланова образовати радну групу за припрему или разматрање појединих 

питања из своје надлежности. 

Председник или заменик председника радног тела се именују за председника радне групе. 

На рад радних група примењују се одредбе овог пословника које се односе на радна тела. 

 

Члан 20. 

Два или више радних тела могу одржати заједничку седницу ради разматрања одређених питања, уколико се 

процени да је то рационалније. 

Члан 21. 

У свему што овим пословником није изричито прописано, а у вези је са припремом и током седнице, 

начином рада и одлучивања радног тела примењују се одредбе овог пословника које се одонсе припрему и 

током седнице, начин рада и одлучивање Општиснког већа. 

 

 

I I I   НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 

 

1. Уводне одредбе 

 

Члан 22. 

Питања из своје надлежности Општинско веће разматра на седницама и о њима доноси општа и појединачна 

акта у складу са Статутом општине и овим пословником. 

 

Члан 23. 

Општинско веће одржава, по потреби, радне договоре ради усклађивања рада или поделе конкретних 

задужења појединим члановима Општинског већа; претходног договора око начина решавања појединих 

питања о којима ће се расправљати или одлучивати на седници Општинског већа или информисања о 

питањима од значаја за рад Општинског већа. 

Изузетно, уколико Председник општине процени да је због хитности или значаја теме потребно 

изјашњавање чланова Општинског већа и доношење одговарајућег акта, обавестиће присутне чланове да 

прекида радни договор и отвара седницу Општинског већа по  наведеним тачкама. 

 

2. Припрема материјала за седнице 

 

Члан 24 

Материјале за разматрање и одлучивање на седници Општинског већа припремају Општинска управа или  

радно тело Општинског већа (у даљем тексту: обрађивач). 

 

Члан 25. 

Општинска управа припрема следеће материјале за Општинско веће: 

1) нацрте одлука и других општих аката и појединачних аката чије доношење Општинско веће 

предлаже Скупштини општине; 

2) предлог одлуке о привременом финансирању коју доноси Општинско веће; 

3) предлог одлуке о прибављању и располагању стварима у својини општине;  

3) предлоге аката које доноси Општинско веће, ако  за њихову припрему није задужен други 

предлагач; 

4) извештаје о раду Општинске управе и  

5) извештаје и информације из своје надлежности по налогу Општинског већа. 

   Радно тело припрема следеће материјале за Општинско веће: 

1) извештаје и информације о стању у појединим областима за које је образовано; 

2) предлоге акте сходно  општим актима на основу којих је основано  
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Члан 26. 

Акт који Општинско веће предлаже Скупштини, обрађивач припрема у форми нацрта. 

Акт који доноси Општинско веће, обрађивач доставља у форми предлога. 

 

3. Јавна расправа 

 

Члан 27. 

Јавну расправу, начин спровођења, место и време трајања  организује Општинско веће или други органи 

Општине предвиђени законом. 

Јавна расправа може бити: обавезна јавна расправа и јавна расправа по захтеву, односно предлогу. 

 

Члан 28. 

Јавна расправа траје најмање 15, а највише 30 дана 

 

Члан 29. 

Јавна расправа се обавезно спроводи: :  

1. у поступку припреме статута; 

2. у поступку припреме буџетa Општине; 

3. у поступку припреме стратешких планова развоја; 

4. у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине; 

5. у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

6. у другим случајевима предвиђеним законом и статутом Општине.   

               Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о нацрту акта (одлуке, плана и другог акта у 

припреми), а може се спровести и раније на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта.  

             Јавну расправу из става 1. овог члана организује Општинско веће на начин и у време које предложи 

орган надлежан за утврђивање нацрта, ако Статутом или посебном одлуком није другачије одређено. 

 

Члан 30. 

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из надлежности Скупштине 

општине, на основу захтева предлагача општег акта, једне трећине одборника или предлога 100 грађана. 

Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим потписима подржи најмање 100 

грађана са бирачким правом на територији Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 1. овог члана, спроводи се у складу са 

прописима који уређују грађанску иницијативу. 

Општинско веће одлучује по примљеном предлогу, односно захтеву из става 1. овог члана. 

Уколико Општинско веће прихвати предлог, односно захтев из става 1. овог члана,  организује јавну 

расправу, по правилу, на начин и у време које је у тим поднесцима предложено. 

Општинско веће ће спровести јавну расправу и када она по закону није обавезна, ако  оцени да је о нацрту 

прописа, општег акта или о другом материјалу који је прихватило потребно обавити јавну расправу у ком 

случају се  утврђује програм расправе, образује радно тело које га спроводи и одређује рок у коме ће бити 

обављена јавна расправа. 

Обрађивач је обавезан да када у припреми нацрта или предлога акта за које је по закону обавезна јавна 

расправа, пошто упозна Општинско веће са садржајем нацрта или предлога акта и програмом јавне расправе,  

спровде јавну расправу.  

Члан 31. 

Јавна расправа обавезно подразумева: 

1) прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи у 

писаној или електронској форми и 

2) организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних органа 

Општине/Града, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима 

удружења грађана и средстава јавног обавештавања  (у даљем тексту: отворени састанак). 
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Члан 32. 

Отворени састанак се организује у седишту Општине а изузетно се може организовати и ван седишта, на 

предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет јавне расправе. 

О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна расправа се организује за целу територију Општине, а 

у случају да се јавна расправа спроводи о питању од интереса за грађане са дела територије или за одређену 

категорију грађана, јавна расправа се може организовати само за тај део, односно у оквиру  те категорије 

грађана. 

Члан 33. 

Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у 

јавној расправи. 

Општинско веће може доставити посебан позив за учешће на јавној расправи одређеним појединцима, 

представницима органа, организацијама и удружењима за које сматра да су заинтересовани за акт који се 

разматра. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији Општине и на други 

погодан начин. 

Уз јавни позив обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, као и нацрт акта који је предмет 

јавне расправе са образложењем и прилозима.  

 

Члан 34. 

Програм јавне расправе обавезно садржи:  

- рок за спровођење јавне расправе, 

- податке о лицима задуженим за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о 

предложеним решењима, а нарочито информација о проблему који треба да се реши тим 

прописом, односно о стању у области за коју се пропис доноси, 

- информације о активностима које се планирају (одржавање округлих столова, трибина, 

презентација и слично, време и адреса њиховог одржавања), као и о лицу задуженом за 

управљање тим активностима, 

- рок и адресу за достављања предлога и сугестија у писаној и електронској форми и 

- друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Програм јавне расправе утврђује Општинско веће на предлог обрађивача акта који је предмет јавне расправе. 

Рок за достављање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у писменом или електронском облику 

износи најмање 7 (седам) дана од дана објављивања јавног позива. 

Ако обрађивач не спроведе јавну расправу, а био је обавезан,  Општинско веће при разматрању нацрта или 

предлога акта одређује програм јавне расправе,  образује радно тело које га спроводи и одређује рок у коме 

ће бити обављена јавна расправа . 

Члан 35. 

О спроведеној јавној расправи сачињава се извештај који садржи податке о: 

- месту и времену одржане јавне расправе, 

- активностима које су спроведене током јавне расправе (округли столови, трибине, презентације и 

слично), 

- овлашћеним представницима органа Општине који су учествовали на јавној расправи, 

- броју и структури учесника у јавној расправи, 

- броју и структури достављених предлога, сугестија, коментара, 

- предлозима који су прихваћени и предлозима који нису, са образложењем разлога због којих 

нису прихваћени. 

Извештај из става 1. oвог члана објављује се на интернет презентацији Општине и на други погодан начин, у 

року од 15 дана од дана окончања јавне расправе. 

 

Члан 36. 

Након усвајања извештаја о спроведеној јавној расправи Општинско веће утврђује предлог одлуке, прописа 

или другог општег акта. 
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Општинско веће је дужно је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима 

датим у јавној расправи. 

Општинско веће је дужно да извештај о спроведеној јавној расправи приложи уз предлог акта Скупштини 

општине достави и извештај о јавној расправи. 

 

4. Садржина нацрта, односно предлога акта 

 

Члан 37. 

Нацрт одлуке, прописа и другог општег акта, односно предлог општег акта који доноси Општинско веће, 

подноси се Општинском већу у облику у коме се доноси, са образложењем. 

Образложење мора да садржи: правни основ, разлог за доношење акта, разлоге због којих се предлаже да 

општи акт ступи на снагу пре осмог дана од дана објављивања и процену финансијских средстава потребних 

за спровођење акта. 

 Уколико обрађивач процени да је то потребно, образложење може да садржи и објашњење основних 

правних института и појединачних решења, преглед одредаба акта које се мењају односно допуњују као и 

друге елементе који, по мишљењу предлагача,  образложење чине свеобухватним.  

Преглед одредаба које се мењају припрема се тако што се део текста који се мења означава линијом испод 

редова у том делу текста, а нови текст којим се замењује или допуњује постојећи, пише појачаним словима. 

Као прилог акта, обрађивач Општинског већа обавезно доставља мишљење или сагласност других органа, 

организација или служби, ако је таква обавеза утврђена законом. 

 

Члан 38. 

Појединачни акт обрађивач је дужан да достави заједно са образложењем, које садржи релевантне чињенице 

на основу којих се предлаже његово доношење. 

Уз нацрт појединачног акта образложење се сачињава када предлагач процени да је то потребно, а обавезно 

у случајевима када је за спровођење појединачног акта неопходно обезбедити средства из буџета општине 

Жабаљ. 

Члан 39. 

Поводом анализе, извештаје и информације које Општинском већу на разматрање обрађивач припрема 

предлог закључка који доноси Општинско веће и доставља га заједно са извештајем. 

 

5. Достаљање материјала   

 

Члан 40 

Обрађивач доставља материјал за седнице Општинског већа преко секретара Општинског већа, најмање три 

дана пре почетка седнице. 

Материјал из става 1. овог члана обрађивач доставља у штампаном и електронском облику, истовремено. 

 

Члан 41. 

Када се Општинска управа појављује у својству обрађивача материјала за седницу Општинског већа уз 

нацрте, односно предлоге аката са образложењем и прилозима, израђује се пропратни акт који потписује 

начелник Општинске управе и руководилац одговарајуће унутрашње организационе јединице.  

 

Члан 42. 

Када материјал за седницу Општинског већа припремају други обрађивачи, а односе се на Општинску 

управу, предлог, односно нацрт акта, доставља се начелнику Општинске управе ради упознавања и 

изјашњавања. 

Члан 43. 

Јавна предузећа, организације, установе и други заинтересовани субјекти могу упутити иницијативу 

Општинском већу за доношење одређеног општег или појединачног акта из његове надлежности или 

предлагање надлежном органу Општине доношење одговарајућег акта. 
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6. Оцена подобности материјала 

 

Члан 44. 

Секретар Општинског већа проверава да ли је материјал који доставља обрађивач формално и правно 

исправан. 

Провера правне и формалне исправности подразумева проверу испуњености следећих услова: 

1) да је материјал упућен од овлашћеног обрађивача  

2) да ли садржи све елементе утврђене овим пословника; 

3) да ли је предлог, односно нацрт акта достављен начелнику Општинске управе овим пословника; 

4) да ли је Општинско веће надлежно за поступање по достављеном материјалу. 

Уколико секретар Општинског већа утврди да материјал за седницу не испуњава услове у погледу формалне 

или правне исправности враћа га обрађивачу ради отклањања неправилности. 

У допису којим се враћа материјал обрађивачу секретар Општинског већа наводи разлоге због којих се 

материјал враћа, са упутством и роком за отклањање неправилности. 

 

Члан 45. 

Секретар Општинског већа најмање једном недељно обавештава Председника општине о приспелим 

материјалима за седницу, да ли су и због чега поједини материјали враћени обрађивачу, као и о другим 

питањима од значаја за дневни ред или време одржавања седнице. 

Председник, на предлог секретара Општинског већа одлучује који ће материјал носити ознаку „поверљиво“. 

Материјал који носи ознаку „поверљиво“ достављаће се члановима Општинског већа у запечаћеном омоту. 

 

7. Сазивање седнице 

 

Члан 46. 

Седницу Општинског већа сазива Председник општине.  

Седници Општинског већа председава Председник општине, а ако је одсутан или спречен, замењује га 

заменик Председника општине (у даљем тексту: председавајући Општинског већа). 

Седнице општинског већа се одржавају по потреби.  

Седнице Општинског већа одржавају се радним даном за време радног времена, а само изузетно када постоје 

оправдани разлози, седница се може одржати ван радног времена и нерадним данима. О оправданости 

разлога одлучује Председник општине. 

Члан 47. 

Седнице Општинског већа се се сазивају e –mailom, упућивањем позива и материјал члановима Општинског 

већа путем електронске платформе или доставом  на службени e –mail односно на који су пријавили 

приликом ступања на дужност.  

Позив за седницу доставља се члановима Општинског већа најкасније 24 часа пре почетка седнице. 

Позив садржи: број и датум; редни број седнице; дан, час и место одржавања седнице; предлог дневног реда; 

податке о другим лицима која се позивају и потпис Председника општине. 

Уз позив за седницу Општинског већа доставља се материјал за седницу припремљен у складу са одредбама 

овог пословника. 

Материјал се доставља елктронским фајловима.  

Позив за седницу, са комплетним материјалом, доставља се Председнику Скупштине општине, секретару 

Скупштине општине и начелнику Општинске управе. 

За израду позива, припрему и достављање материјала за седницу Општинског већа одговоран је секретар 

Општинског већа. 

Члан 48. 

По правилу, материјал о свакој тачки дневног реда која ће бити разматрана на седници се чува у сазиву 

седнице.  

Материјал се чува у штапаном и електронском облику. 

Сви чланови Општинског већа имају право да изврше увид у штампани материјал. 

 



 08.04.2019.               Службени лист општине Жабаљ                 број 8.                  страна 10 

 

 

 

 
Члан 49. 

 Када нарочито важни и хитни случајеви налажу да се седница Општинско веће  сазове и одржи без 

одлагања, а већина чланова Општинског већа  оправданог разлога не може да присуствује седници, 

председник општине  може одлучити да се седница Општинског већа  одржи електронским путем, а да 

чланови Општинског већа  гласају ектронски . 

Председник општине  може да одлучи да се седница Општинског већа сазове  у року краћем од рока 

утврђеног у члану 47. ставу 2.  и одржи електронским ради одлучивања о питањима којe не трпи одлагања, у 

хитним случајевима, у случају предвиђеним чланом 23. овог пословника или ако се седница Општинског 

већа сазива у време паузе седнице Скупштине општине, а већина чланова Општинског већа  оправданог 

разлога не може да присуствује седници. 

 

8. Ток седнице 

 

Члан 50. 

Председавајући Општинског већа отвара седницу и утврђује да ли седници присуствује више од половине 

чланова Општинског већа (кворум) што је услов за одржавање и пуноважан рад седнице. 

Ако утврди да не постоји кворум, Председник општине одлаже седницу и утврђује време и место одржавања 

седнице о чему се писмено обавештавају одсутни чланови Општинског већа. 

Ако је при гласању о предлогу дневног реда присуствовала већина чланова Општинског већа, а ниједан члан 

Општинског већа  током седнице није спорио постојање кворума, сматра се да је већина чланова 

Општинског већа  све време присуствовала седници Општинског већа  . 

У случају да у току седнице председвајући утврди да недостаје кворум за даље вођење седнице може да 

прекине ће седницу и утврди  време и место њеног наставка или да позове одсутне чланове Општинског већа 

да се путем средстава телекомуникација укључе у расправу и одлучивање, уколико је то технички 

изводљиво. 

 

9. Дневни ред 

 

Члан 51. 

Након утврђивања кворума за рад и одлучивање Председник општине утврђује се дневни ред као што је уз 

сазив достављен. 

Након што председавајући предложи дневни ред, члан Општинског већа  могу предлагати измене и допуне 

дневног рада.  

Материјали којима се допуњује дневни ред на самој седници Општинског већа морају бити припремљени у 

складу са овим пословником. 

Председник општине неће дозволити допуну дневног реда, уколико материјал којима се допуњује дневни 

ред на самој седници Општинског већа није  припремљени у складу са овим пословником. 

Председавајући Општинског већа има право да  предложе измене и допуне дневног ред до краја седнице . 

Након гласања о предлозима за измене и допуне дневног реда, гласа се о усвајању дневног реда у целини. 

 

10. Разматрање тачака дневног реда 

 

Члан 52. 

Разматрање тачака дневног реда врши се по редоследу утврђеном након гласања о дневном реду у целини. 

Разматрање тачке дневног реда почиње тако што предедавајући Општинског већа,  представник обрађивача 

или секретар Општинског већа кратко образложи материјал, односно предлог.  

Након уводног образложења тачке дневног реда, предедавајући Општинског већа отвара расправу у којој 

учесници на седници могу да изнесу своје примедбе и предлоге и да затраже додатна објашњења. 

Предедавајући Општинског већа  може да прекине седницу Општинског већа док се не усагласе ставови о 

неком питању или док се не обезбеди већина чланова Општинског већа потребна за одлучивање. 
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Члан 53. 

Члан Општинског већа или друго лице може говорити само о питању које је на дневном реду. 

Председник Скупштине општине, секретар Скупштине општине, начелник Општинске управе и друга лица 

која су по одређеним тачкама присутна на седници могу учествовати у расправи о тачки дневног реда, 

уколико за то добију дозволу председавајућег Општиског већа,  али без права одлучивања. 

 

Члан 54. 

По завршеној расправи о тачки дневног реда, предедавајући Општинског већа ставља на гласање предлог 

акта који је садржан у материјалу. 

Општинско веће одлучује о тачки дневног реда тако што усваја или не усваја акт или  предлог акта.  

Ако се из тока  расправе може закључити да треба изменити предлог или нацрт  акта, Општинско веће може 

само  изменити предлог или нацрт акта и такав измењен акт усвојити или  може да одложи одлучивање и 

наложи обрађивачу  да измени или допуни материјал. 

Уколико су у току расправе о тачки дневног реда закључи да материјал за ту тачку није довољно 

припремљен или да ће за реализацију тог предлога требати обезбедити већи обим финансијских средстава 

него што је у материјалу предвиђено, Општинско веће ће одложи одлучивање  и наложи обрађивачу да у 

одређеном року  измени или допуни материјал. 

 

11. Одлучивање Општинског већа 

 

Члан 55. 

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова Општинског већа, уколико законом или 

Статутом општине није другачије одређено. 

У случају да седници Општиснког већа присуствује паран број чланова, одлука Општинског већа  је донета и 

ако за њу гласа најмање половина свих чланова Општинског већа, под условом да је за одлуку гласао 

председавајући Општинског већа. 

 

Члан 56. 

Већином гласова од укупног броја чланова, Општинско веће одлучује о: 

1) доношењу Пословника Општинског већа, 

2) доношењу одлуке о привременом финансирању, 

3) постављењу и разрешењу начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске 

управе, 

4) утврђивању предлога односно нацрта аката о којима Скупштина општине, у складу са 

законом и Статутом одлучује већином од укупног броја одборника 

5) доношењу одлуке о прибављању и располагању стварима у својини општине 

 

Члан 57. 

 Након утврђивања резултата гласања, Председник општине уколико сматра да одлука Општинског 

већа није сагласна закону, дужан је да је обустави од примене, о чему одмах усмено обавештава присутне 

чланове Општинског већа. 

 О обустављању од примене одређене одлуке Општинског већа у случају из става 1. овог члана, 

Председник општине писмено обавештава одсутне чланове Општинског већа и Скупштину општине, којој 

предлаже изјашњавање о одлуци која је обустављена од примене. 

 

Члан 58. 

Члан Општинског већа има право и дужност да гласа о сваком предлогу о коме се одлучује на седници. 

Општинско веће одлучује јавним гласањем. 

Гласање о предлогу врши се дизањем руке „за“ „против“  и „уздржан“ . 

 

Члан 59. 

Гласа се дизањем руке, појединачним изјашњавањем или на други технички изводљив начин. 
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Члан 60. 

Када се гласа дизањем руке, чланови Општинско већа се прво изјашњавају „за“, затим „против“  и на крају 

ко се уздржава од гласања. 

Члан Општинског већа има право да изузме мишљење и да то образложи, што се бележи у записник. 

 

Члан 61. 

Чланови Општинског већа се појединачно изјашњавају ако то одреди председавајући, кад сматра да је то 

потребно да би се тачно утврдио резултат гласања.  

Када се гласа појединачним изјашњавањем, секретар Општинског већа прозива чланове Општинског већа, а 

сваки прозвани члан Општинског већа изговара реч ''за'', ''против'' или ''уздржан'', а секретар Општинског 

већа записује изјаву члана Општинског већа или констатује његову одсутност. 

 

Члан 62. 

Након обављеног гласања, председседавајући Општинског већа закључује гласање и саопштава резултат 

гласања. 

Члан 63. 

Када Општинско веће одлучује у својству другостепених органа по жалбама на појединачне управне акте, 

поступа по одредбама закона којим се уређује општи управни поступак. 

 

12. Одржавање реда на седници 

 

Члан 64. 

Председавајући Општинског већа се стара о одржавању реда на седници Општинског већа. 

Ради одржавања рада на седници председавајући Општинског већа има право да члана Општинског већа или 

друго лице присутно на седници: 

1) упозори да не омета другог члана Општинског већа или лице присутно на седници у излагању по 

тачкама дневног реда; 

2) упозори да се у свом излагању придржава тачке дневног реда у вези са којом је добио реч; 

3) да изрекне опомену члану Општинског већа или другом лицу присутном на седници, ако после 

упозорења нарушава ред; 

4) да удаљи члана Општинског већа или друго лице које ремети ред ако и после упозорења и изрицања 

опомене настави да својим понашањем ремети ред на седници Општинског већа. 

Председавајући Општинског већа овлашћен је да привремено прекине или одложи седницу Општинског 

већа ако се нарушавање реда негативно одражава на рад и ток седнице. 

 

13. Записник 

 

Члан 65. 

О току седнице Општинско веће води се записник.  

Записник садржи: датум и место одржавања седнице, када је седница почела и завршена; попис присутних и 

одсутних чланова Општинског већа, попис других лица која присистувују седници, попис лица која су 

позвана на седницу али се нису одазвали позиву на седницу; предложени и усвојени дневни ред; кратак 

преглед расправе о свакој тачки дневног реда са навођењем имена говорника; текст појединачног акта који је 

донело Општинско веће, односно текст закључка о доношењу или предлагању општег акта; податке о 

начину и резултату гласања; издвојена мишљења појединих чланова Општинског већа и друге податке у 

вези са радом и током седнице. 

О изради и чувању записника са седнице Општинског већа  стара се секретар Општинског већа. 

Начелник Општинске управе одређује запосленог који присуствује седницама Општинског већа, води књигу 

записника Општинског већа и помаже секретару Општинског већа у изради записника (записничар). 

Записник потписују председавајући Општинског већа, секретар Општинског већа и записничар. 

Коначна редакција записника врши  у року не дужем од месец дана од дана одржавања седнице. 

О сачињавању записника стара се секретар Општинског већа  
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Записник се усваја на првој наредној седници после израде коначне редакције записника.   

    Записник се чува трајно. 

Члан 66. 

Члан Општинског већа  има право да стави примедбе на записник, писмено пре седнице или усмено на 

седници на којој се усваја записник. 

О свакој примедби на записник Општинско веће доноси закључак о коме се гласа и који се прилаже уз 

записник. 

 

Електронске седнице 

 

Члан 67. 

Сденица се може одржати електронски.  

Одлуку о одржавању електронске седнице доноси Председник општине. 

 

Члан 68. 

Седнице Општинског већа се се сазивају e –mailom, упућивањем позива и материјал свим члановима 

Општинског већа путем електронске платформе или доставом  на службени e –mail односно на e –mail који 

су пријавили приликом ступања на дужност. 

По Позив садржи информацију о датуму и времену електронске седнице, назнаку да се ради о елктронској 

седници као инфомацију о e –mail на који чланови Општиснког већа могу доставити своје предлоге.  

Материјал за елктронску седницу се достваља електронским фајловима.  

 

Члан 69. 

Гласање за на елкетронској седници се одржава електронски.  

Члан Општинског већа има право и дужност да гласа о сваком предлогу о коме се одлучује на елетронској 

седници. 

Гласање о предлогу врши  e –mail изјашњавањм „за“ „против“  и „уздржан“ о сваком предлогу о коме се 

одлучује на елетронској седници. 

Ако је за све тачке предложено електронским сазивом „за“ члан Општинског већа не мора да се изјашњава о 

савкој тачки посебно већ означава да је „за“.  

У позиву се назначава:  време у којем се чланови Општинског већа имају право да се изјасне и  e –mail на 

који се чланови Општинског већа износе изјашњавају.  

 

Члан 70. 

О тачкама електронске седнице се не утврђује дневни ред и води расправа, у смислу чланова 40 до 45. овог 

Пословника.  

Чалнови Отинског већа имају право да да у времену означемом за изјашњавање зелектроски изнесу своје 

примедбе и предлоге и да затраже додатна објашњења, а секретар Општинског већа је дужан да примедбе и 

предлоге проследи осталим члановима Општинског већа, односно да прибави и проследи додатна 

објашњења.   

Члан 71. 

             Сматра се да је предлог усвојен ако се „за“ њега изјаснила половима чланова Општинског већа.  

 

Члан 72. 

Записник електронске  седнице садржи: напомену да је одржана електронски седница, предложени дневни 

ред, напомену када је материјал за седницу електронски достављен члановима Општинског већа; текст 

појединачног акта који је донело Општинско веће, односно текст закључка о доношењу или предлагању 

општег акта; податке о начину и резултату гласања; издвојена мишљења појединих чланова Општинског 

већа. 
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Тематске  седнице 

 

Члан 73. 

Поводом обележавања државних и међународних празника и других догађаја од посебног значаја за 

општину Жабаљ или намере  представнике државних органа и организација из земље и иностранства да се 

обарате члановима Општинског већа, Председник општине може сазвати посебну седници Општинског већа.  

Дневни ред посебне седнице Општинског већа  унапред утврђује Председник општине  и о тако утврђеном 

дневном реду се не гласа и он се не може мењати. 

Председник општине може одлучити да се на посебној седници не расправља о тачкама које су на дневном 

реду, а на иступање чланова Општинског већа на посебној седници примењују се одрдбе овог пословника 

које се односе на иступање чланова Општинског већа у јавности.  

 

IV.    АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ЊЕГОВИХ РАДНИХ ТЕЛА 

 

Члан 74. 

Општинско веће доноси пословник о раду,  одлуку о привременом финансирању, одлуку о прибављању и 

располагању стварима у својини општине, правилнике, упутства, наредбе, препоруке, смернице, решења, 

закључке и друге опште и појединачне акте, у оквиру послова из своје надлежности . 

 

Члан 75. 

Пословником Општинског већа уређују се питања која се односе на уређење, начин рада и одлучивања, акте 

које доноси, односи са другим органима, обезбеђивање јавности рада и друга питања од значаја за рад и 

функционисање Општинског већа. 

 

Члан 76. 

Одлуком о прибављању и располагању стварима у својини општине се под условима прописаним законом, 

уређују питања у вези са прибављањем и располагањем стварима у својини општине 

 

 

Члан 77. 

Одлуком о привременом финансирању се, у складу са законом и Статутом општине, уређују питања у вези 

са приходима и расходима буџета општине Жабаљ за одређени временски период, уколико Скупштина 

општине не донесе одлуку о буџету општине  пре почетка фискалне године. 

 

Члан 78. 

Правилнике, упутства, наредбе, препоруке, смернице и друге  друге опште и појединачне акте  Општинско 

веће  доноси у циљу: 

- непосредног извршавања и старања о  извршавању одлука и других аката Скупштине општине  

- врши надзор над радом Општинске управе и 

- извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне 

Покрајине Војводине 

Члан 79. 

Закључком се утврђују предлози одлука, прописа и других општих и појединачних аката чије доношење 

Општинско веће предлаже Скупштини општине. и одлучује у другим случајевима када није одређено 

доношење другог акта Општинског већа. 

Члан 80. 

Општинско веће доноси решења и закључке као појединачне управне акте у смислу одредаба закона којим 

се уређује управни поступак, у вршењу надзора над радом када поништава или укида акте Општинске 

управе; када решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других органа из изворног делокруга општине; када решава сукоб надлежности између 

Општинске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине одлучује о 
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појединим правима грађана, правних лица или других странака и када решава о изузећу начелника 

Општинске управе. 

Члан 81. 

Акте које доноси Општинско веће потписује Председник општине, односно заменик Председника општине 

ако је председавао седницом на којој је акт донет. 

О изради  акта, евиденцији, достављању, објављивању и чувању стара се секретар Општинског већа. 

 

Члан 82. 

У „Службеном листу општине Жабаљ“ објављују се одлука о привременом финансирању; пословник 

Општинског већа; решења о образовању и радних тела Општинског већа; решење о постављењу и 

разрешењу начелника Општинске управе. 

Председник општине одлучује о томе који ће се други акти Општинског већа, осим ових наведених у ставу 

1. овог члана објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

У акту који се објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“ мора бити назначено да ће се објавити у 

„Службеном листу општине Жабаљ“. 

Члан 83. 

Радна тела Општинског већа у свом раду доносе решења и закључке. 

У закључку радно тело утврђује мишљење или предлог које упућује Општинско веће Председнику општине. 

Акте радног тела потписује председник радног тела. 

 

 

V.  ОДНОС СА ДРУГИМ ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

 

1.Однос Општинског већа са Скупштином општине 

 

Члан 84. 

Када је Општинско веће предлагач акта који доноси Скупштина општине, доставља га секретару Скупштине 

општине уз допис са следећим материјалом: 

1) закључком Општинског већа којим се утврђује предлог акта, 

2) предлог акта, са обаразложењем, 

3) другим прилозима ако их има. 

Образложење се израђује у складу са Пословником Скупштине општине. 

 

Члан 85. 

Када је Општинско веће предлагач акта који доноси Скупштина општине одређује се известилац 

Општинског већа, из реда чланова Општинског већа, који образлаже предлог акта и заступа мишљење и 

ставове Општинског већа на седници Скупштине општине и њених радних тела. 

Општинско веће може, поред или уместо известиоца, одредити повереника представника обрађивача нацрта 

акта, који има право да образлаже предлог акта на седници  Скупштине општине и њених радних тела. 

 

Члан 86. 

Када Скупштина општине достави Општинском већу на  мишљење предлог акта другог предлагача 

Општинско веће доставља мишљење о предлогу акта у форми закључка. 

 

Члан 87. 

Општинско веће има право предлагања амандмана на предлоге аката које доноси Скупштина општине, у 

складу са Пословником Скупштине општине. 

Амандмани, са образложењем, достављају се секретару Скупштине општине. 

У случају подношења амандмана на предлог аката који утврђује Општинско веће, о њему се изјашњава 

Општинско веће у форми закључка којим се констатује да се предложени амандман прихвата или не 

прихвата. 
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Уколико Општинско веће прихвати амандман, он постаје саставни део акта на кога је поднесен, а уколико га 

не прихвати у закључак о неприхватању амандмана наводи разлоге за то и предлог Скупштини како да 

одлучи по поднетом амандману. 

Амандмане које предлаже Општинско веће припрема обрађивач аката који је припремао акт на који се 

амандман односи, а амандмане на предлоге аката других предлагача, секретар Општинског већа. 

 

Члан 88. 

Општинско веће даје одговор на одборничко питање које се односи на питања из његове надлежности. 

Предлог одговора на одборничко питање припрема Општинска управа, секретар Општинског већа или други 

извршилац одређен закључком Општинског већа. 

Закључком Општинског већа којим се налаже припрема предлога одговора на одборничко питање дају се 

одређене смернице за његову израду и утврђује рок за његову доставу. 

Уз закључак, доставља се текст одборничког питања. 

 

2.Однос Општинског већа са Председником општине 

 

Члан 89. 

Општинско веће сарађује са Председником општине у питањима из његове надлежности и препоручује му 

доношење аката из његове надлежности или иницира предлагање начина решавања појединих питања из 

надлежности Скупштине општине када је Председник општине овлашћени предлагач. 

 

Члан 90. 

Председник општине има право да затражи од Општинског већа одређене податке или информације које су 

потребне у остваривању послова из његове надлежности утврђених законом и Статутом општине. 

 

3.Однос Општинског већа са Општинском управом 

 

Члан 91. 

Општинско веће у односу на Општинску управу има следећа овлашћења, у складу са законом и Статутом 

општине: 

1) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису 

у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина 

општине; 

2) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа 

и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

3) поставља и разрешава начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе; 

4) даје претходну сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе; 

5) решава сукоб надлежности  између  Општинске управе и других предузећа, организација и установа 

кад на основу одлуке Скупштине општине одлучује о појединим правима грађана, правних лица или 

других странака; 

6) решава о изузећу начелника Општинске управе. 

 

Члан 92. 

Општинска управа припрема предлоге аката које доноси Општинско веће; извршава опште и појединачне 

акте које доноси Општинско веће, а чије извршавање је поверено Општинској управи, обавља стручне и 

друге послове које утврди Општинско веће и који су из надлежности Општинске управе. 

 

Члан 93. 

Општинска управа подноси Општинском већу извештај о раду најмање једном годишње, а може и чешће 

самоиницијативно или на захтев Општинског већа. 
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4. Постављење и разрешење начелника Општинске управе 

 

Члан 94. 

Општинско веће расписује јавни оглас на основу кога се поставља начелник Општинске управе најмање 60 

дана пре истека мандата начелника Општинске управе. 

Јавни оглас садржи: податке о Општинском већу, правни основ за расписивање јавног огласа, податке о 

пословима начелника Општинске управе и условима за постављење, податке о доказима који се  морају 

поднети уз пријаву, рок у ком се могу поднети пријаве, адресу на коју се пријаве подносе и лично име лица 

задужено за давање обавештења о јавном огласу. 

Јавни оглас се објављује у „Службеном листу општине Жабаљ“ и у гласилу националне службе за 

запошљавање. 

Члан 95. 

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном 

конкурсу у дневним новинама.. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати 

нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити 

жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка. 

Жалба кандидата из става 2. овог члана не задржава извршење закључка 

 

Члан 96. 

Изборни поступак спроводи конкурсна комисија од три члана. 

Најмање један члан комисије мора имати стечено високо образовање на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, један члан 

који је стручан у области за коју се попуњава положај и службеник који обавља послове из области 

управљања људским ресурсима. 

По окончаном изборном поступку конкурсна комисија саставља листу од највише три кандидата који су са 

најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор. 

 

Члан 97. 

Листу кандидата конкурсна комисија Општинском већу. 

Општинско веће гласа о предлогу за избор кандидата за начелника Општинске управе, на начин прописан 

овим пословником. 

Општинско веће  доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата. 

Ако је конкурсна комисија утврдила да ниједан кандидат није испунио мерила прописана за избор, 

Општинском већу  не може бити предложен кандидат за постављење на положај. 

Општинско веће  није обавезно да изврши избор кандидата са листе за избор, али је дужно да о разлозима за 

то обавести све учеснике конкурса писаним путем и на интернет презентацији општине.  

 

Члан 98. 

У изборном поступку се врши оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата који 

учествују у изборном поступку, према критеријумима и мерилима прописаним за избор. 

Изборни поступак може да се спроведе применом теста знања и вештина, писменим радом и симулацијом, 

али је разговор са кандидатом увек обавезан. 

Ако се у изборном поступку спроводи писмена провера, приликом те провере кандидати се обавештавају о 

месту, дану и времену када ће се обавити усмени разговор с кандидатима. 

 

Члан 99. 

Ако Општинском већу  не буде предложен кандидат за постављење на положај или ако Општинско веће не 

постави предложеног кандидата, спроводи се нови јавни конкурс. 
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Члан 100. 

Општинско веће доноси решење постављењу начелника Општинске управе на мандатни период од пет 

година . 

Начелник Општинске управе ступа на положај даном доношења решења о постављењу. 

Начелник Општинске управе може после протека времена на које је постављен, бити поново постављен на 

исти положај без јавног конкурса. 

Члан 101. 

Против решења о постављењу жалба није допуштена, али може да се покрене управни спор. 

 

Члан 102. 

Начелнику Општинске управе мандат престаје истеком времена на које је постављен, разрешењем или 

подношењем оставке. 

 

Начелник Општинске управе се разрешава са положаја ако му престане радни однос због: 

1) правоснажне пресуде на безусловну казну затвора од најмање шест месеци - даном правоснажности 

пресуде; 

2) коначног решења којим му је изречена дисциплинска казна престанка радног односа; 

3) коначног решења којим му је одређена оцена "не задовољава" на ванредном оцењивању; 

4) спровођења иницијативе за разрешење на основу мере јавног објављивања препоруке за разрешење коју 

изрекне Агенција за борбу против корупције; 

5) других разлога предвиђених општим прописима о раду којима се уређује престанак радног односа 

независно од воље запосленог и воље послодавца. 

 

Члан 103. 

Начелник Општинске управе се разрешава и ако  два пута, без обзира на редослед оцена, решењем буде 

одређена оцена "не задовољава". 

Члан 104. 

Начелника Општинске управе разрешава Општинско веће на предлог Председника општине. 

Предлог за разрешење подноси се у писаном облику и садржи образложење. 

Начелник Општинске управе има право да се изјасни о предлогу за разрешење писмено, и има право да 

учествује на расправи Општинског већа на седници Општинског већа на којој се расправаља о разрешењу.  

Усмено изјашњење се уноси у записник и записник са седнице на ком се расправљало о разрешењу се 

доставља начелнику Општинске управе, који има право да на записник истакне примедбе у делу који се 

односи на расправу о разрешњу начелника Општинске управе.  

У решењу о разрешењу утврђује се датум престанка мандата начелнику Општинске управе. 

Решење садржи образложење са разлозима због којих је рад на положају престао и дан кад је престао рад на 

положају. 

Против решења жалба није допуштена, али може да се покрене управни спор. 

 

Члан 105. 

Начелник Општинске управе може поднети оставку. 

 Оставка се подноси у писаном облику и може садржати образложење. 

Уколико у оставци није наведен датум,  мандат престаје даном доношења решења о престанку мандата. 

У случају престанка мандата начелнику Општинске управе подношењем оставке, Општинско веће на истој 

седници доноси одлуку о расписивању јавног огласа за постављење начелника Општинске управе.  

 

Члан 106. 

Одредбе овог пословника које се односе на постављење и резрешење начелника Општинске управе 

примењују се и у случају постављења и разрешења заменика начелника. 
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Члан 107. 

Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, као и 

када начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско веће може 

поставити вршиоца дужности - службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на 

положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 

конкурса. 

Уколико начелник Општинске управе није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава у 

року од 15 дана од постављења вршиоца дужности. 

У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем начелника Општинске управе, статус вршиоца 

дужности може се продужити најдуже још три месеца. 

 

VI.   ЈАВНОСТ РАДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Члан 108. 

Рад Општинског већа је јаван. 

О јавности рада Општинског већа стара се Председник општине. 

Председник општине је овлашћен да у циљу обавештавања јавности о раду Општинског већа издаје 

саопштења за јавност, одржава конференције за штампу и позива представнике радио и телевизијских 

станица да преносе седнице Општинског већа или извештавају о њеном току. 

Председник општине може овластити члана Општинског већа да представницима средстава јавног 

информисања пружи информације о пословима Општинског већа за које је задужен. 

Члан Општинског већа је дужан да у јавности заступа  одлуке и ставове Општинског већа по свим питањима 

без обзира на то како је лично гласао о предметној одлуци или ставу. 

Секретар Општинског већа помаже Председнику општине и члановима Општинског већа у припремама 

материјала и података који ће се презентовати јавности. 

 

Члан 109. 

Јавност рада Општинског већа, обезбеђује се и објављивањем аката у „Службеном листу општине Жабаљ“, у 

складу са Статутом општине, одлуком и овим пословником. 

За достављање аката уреднику „Службеног листа општине Жабаљ“, задужен је секретар Општинског већа. 

 

Члан 110. 

Јавност рада Општинског већа, обезбеђује се и објављивањем аката на инетнет порталу општине, у складу са 

Статутом општине, одлуком и овим пословником а који ће се акти објавити на инетнет порталу одређује 

Председник општине доставном наредбом. 

На инетнет порталу општине обавезно се објављују предлози аката које Општинско веће предлаже 

Скупштини општине.  

За достављање аката администратору интернет портала задужен је секретар Општинског већа. 

 

Члан 111. 

Општинско веће је у обавези да на захтев заинтересованих лица омогуће приступ информацијама од јавног 

значаја, у складу са прописима којима се уређује доступност информацијама од јавног значаја. 

Секретар Општинског већа прима захтеве и припрема одговоре које, у име Општинског већа, потписује 

Председник општине. 

 

VII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 112. 

За примену овог пословника одговорни су Председник општине и секретар Општинског већа. 

Начелник Општинске управе је одговоран за поштовање одредаба овог пословника које се односе на 

поступање Општинске управе. 
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Ако се због неспровођења одредаба овог пословника отежава рад Општинског већа и његових радних тела, 

секретар Општинског већа о томе, обавештава Председника општине и предлаже предузимање 

одговарајућих мера. 

Ако се због неспровођења одредаба овог пословника отежава рад Општинске управе или појединих 

унутрашњих организационих јединица начелник Општинске управе на то указује Председнику општине и 

секретару Општинског већа и предлаже предузимање одговарајућих мера. 

 

Члан 113. 

Измене и допуне овог пословника предлаже Председник општине. 

О предлогу за измене и допуне овог пословника Општинско веће одлучује по поступку и на начин утврђен 

овим пословником. 

Члан 114. 

Даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи Пословник о раду Општинског већа („Службени 

лист општине Жабаљ“ бр („Службени лист општине Жабаљ“ број 24/2016 –пр текст. ). 

 

Члан 115. 

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-  37/2019- II 

Председавајући Општинског већа 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Чедомир Божић с.р. 

 

На основу члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа у управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“ бр. 87/2018), члан 66. став 1 тачка 2. Статута општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ бр. 4/2019), члана 3. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 10/11 и 23/12) и тачке 4. Решења о 

образовању буџетског фонда за ванредне ситуације и заштиту од пожара општине Жабаљ („Службени лист 

општине Жабаљ“ бр. 6/12), Општинско веће општине Жабаљ на 133. седници, дана  08.04.2019. године, 

доноси:  

ПРОГРАМ 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1. 

Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за ванредне 

ситуације и противпожарну заштиту (у даљем тексту: Буџетски  Фонд) за финансирање система заштите и 

спасавања.  

2. 

Средства буџета општине Жабаљ распоређена за финансирање активности из области система 

заштите и спасавања у укупном износу од 1.500.000,00 динара користиће се за намене утврђене  Закона о 

смањењу ризика од катастрофа у управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), 

чланом 49. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“ бр. 111/09, 20/2015, 87/2018 

и 87/2018 - др.закони), чланом 8. Закона о одбрани од града („Службени гласник РС“ бр. 54/2015) и чланом 

20. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Жабаљ (''Службени 

лист општине Жабаљ'' бр. 10/11 и 23/12) на следећи начин:  
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Услуге по уговору 

 

1. Трошкови ангажовања оспособљених     правних лица за 

извршавање задатака заштите и спасавања  

 

1.1 Услуге здравствено – превентивне заштите (Дом здравља 

Жабаљ) 

1.2 Услуге снабдевања водом (ЈКП Водовод Жабаљ) 

1.3 Услуге пружања хуманитарне помоћи (ОО Црвени крст 

Жабаљ) 

1.4 Услуге социјалне заштите (Центар за социјални рад Жабаљ и 

Тител Солидарност) 

1.5 Услуге одвожења отпада (ЈКП Чистоћа Жабаљ) 

1.6 Ветеринарске услуге (Ветеринарска станица Вета Жабаљ) 

1.7 Услуге превоза путника (а.д Саобраћај Жабаљ) 

1.8 Услуге социјалне заштите (Дом за душевна оболела лица 

Чуруг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                              

 

 

 

 

 

 

220.000,00 динара 

Услуге по уговору 

 

2. Обука чланова штаба за ванредне  ситуације, јединица 

цивилне заштите опште намене, повереника и заменика 

повереника. 

2.1 Услуге обуке од стране регистрованих правних лица  

 

 

 

 

 

50.000,00 

 

 

50.000,00 динара 

Услуге по уговору 

 

3. Санирање штета насталих природном и другом незгодом. 

 

3.1  Санирање насталих штета природном незгодом на путевима 

3.2 Санирање насталих штета природном незгодом на комуналним 

објектима 

 

 

 

 

 

100.000,00 

 

100.000,00 

 

   

                                        

 

200.000,00 динара 

 

4. Дотације Општинском  ватрогасном савезу општине 

Жабаљ. 

 

4.1  Извршавање задатака заштите од пожара у периоду жетвених 

радова и бербе у 2019. години. 

 

         

 

 

 

 

 

600.000,00 

 

 

 

 

600.000,00 динара 

 

 

 

 

5. Одржавање система за узбуњивање на терирторији општине 

Жабаљ. 

 

 

 

 

50.000,00 

 

 

 

 

50.000,00  динара 

 

6. Ангажовање извршилаца за деловање на градоносне     

облаке – стрелаца на лансерним станицамана територији 

општине Жабаљ и финансирање одређене количине горива 

ангажованим извршиоцима. 

         6.1 Ангажовање противградних стрелаца    

         6.2 Финансирање горива      

 

 

 

 

 

 

330.000,00 

50.000,00 

                                       

 

 

380.000,00 динара 
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3. 

Поред средстава планираних у буџету општине Жабаљ, средства за финансирање система заштите и 

спасавања обезбедиће се и конкурисањем за средства Буџетског фонда за ванредне ситуације Републике 

Србије уколико у току године буде расписан конкурс. 

 

4. 

Неутрошена средства  Буџетског фонда пренеће се за наредну годину.  

 

5. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-143/2019-II 

                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                            ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

 Чедомир Божић с.р. 
 

 

На основу члана 19. став 2. Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службеном гласнику РС", број 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон, 9/2016 - Одлука УС 

РС,  24/2018, 41/2018, 41/2018 - други закон и 87/2018.) и предлог Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима територије општине Жабаљ  број 06 – 54/2019- II од 05.04.2019. године   Општинско веће на својој 

133. седници одржаној дана  08.04.2019. године доноси: 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1.  

У Програму коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Жабаљ за 2019. годину („ Службени лист општине Жабаљ“ број  3/2019) табела у тачки 3. се мења и 

гласи:  

 

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС Начин утрошка средства 

СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ЗА   САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Набавка пројекта за успоравање 

саобраћаја за 5 најугроженијих 

тачака на територији општине 

Жабаљ 

150.000,00 

Позиција 70 

Ек.класифик. 

511 

Набавка порјектнитехничке доментавије за 

успоравање саобраћа за 5 најугроженијих тачака 

општине.  

У сарадњи са управљачем пута индетификовати 

угоржене тачке, спровести набавку и изабрати 

израђивача пројекта и прибавити потребне сагласти 

упорављача пута.  

Оквирно време релаитзације фебруара – август 2019.  

Постављање саобраћајне 

инфраструктуре за успоравање 

саобраћаја испред ОШ „Ђура 

Јакшић“  

130.000,00 

Позиција 71 

Ек.класифик. 

512 

Општина Жабаљ је током 2019. израдила и прибавила 

све потребне сагласности за постављање саобраћајне 

инфраструктуре за успорарвање саобраћаја испред 

ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг. Процења рвредност 

добара са поставком износи 2.300.000,00 динара.  
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Општина ће конкурисати код других нивоа власт 

ради реализације овог пројекта, а за потребе конкурса 

предвидела је сопштвена средсва у висини од 10% 

уколико то услови Конкурса буду захтевали.   

ПРЕВЕНТИВНО – ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Отворени час  о безбедности у 

саобраћају   

Волонтерски 

рад 

Активност спроводи Савет у сарадљи са ОШ од 1-4, 

ПС Жабаљ,  

О времену и начину спровођења активности Савет ће 

донети посебан закључак.  

Временски оквир  септембар - октобар 2019. 

Показна вежба о безбедноном 

преласку деце преко улице – 

циљна група прваци 

Волонтерски 

рад 

Активност спроводи Савет у саради са ОШ од 1-4, 

ПС Жабаљ 

О времену и начину спровођења активности Савет ће 

донети посебан закључак 

Временски оквир  септембар - октобар 2019. 

Спровођење акције безбедан 

бициклиста – циљна група 

бициклисти 

50.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

Активност спроводи Савет у саради са  ПС Жабаљ.  

Набавку добара (светала за бицикле)  потребних за 

реализацију ове акције ће  извршти стручна служба 

Општинске управе Жабаљ из средстава буџета 

општине намењених за унапређење безбедности. 

О времену и начину спровођења активности Савет ће 

донети посебан закључак. 

Временски оквир јул - август 2019. године  

Акција –  лако уочити трактор  250.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

Циљ акције је спречити саобраћајне незгоде које су 

дешавују због лоше осевтљених трактора, 

прикључних возила и тругих спорих превозних 

средства. 

Акциј ће се организовати набавком и поделом 

светлећих трокута, светлећих трака за обележавање 

трактора и светлећих прслука и њиховом поделом. 

Активност спроводи Савет у саради са  ПС Жабаљ.  

Набавку добара потребних за реализацију ове акције 

ће  извршти стручна служба Општинске управе 

Жабаљ из средстава буџета општине намењених за 

унапређење безбедности. 

Траке ће делити запослени ПС Жабља, приликом 

вршења својих редовних дужности и о томе 

саставити белешку. 

О времену активности Савет ће донети посебан 

закључак. 

 

Акција – едукација о значају 

вожње деце у аутоседишту 

 

 

набавка и подела аутоседишта 

 

 

250.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

 

 

 

Активност спроводи Савет у саради са  ПС Жабаљ.  

Набавку добара потребних за реализацију ове акције 

ће  извршти стручна служба Општинске управе 

Жабаљ из средстава буџета општине намењених за 

унапређење безбедности. 

Начин спровођења активности: јавни конкурс.  

Право учешћа: родитељи проворођење деце који 

поседују аутомобил у валсништву.  

О времену активности Савет ће донети посебан 

закључак. 

Временски оквир  јун и септембар 2019. 
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Предавање Савеза 

парпчлегичаратему узрока и  

последица саобраћајних незгода 

50.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

Активност спроводи Савет у сарадњи са Саветом 

параплегичара и ПС Жабаљ.  

Временски оквир  мај или јун 2019. 

Едукација и показна вежба возача 

за поступање у саобраћајним 

несрећама  

80.000,00  

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

Активност се спроводи Савет у сарадњи са Домом 

здравља Жабаљ. За ову актвност Савет ће обезбедити 

по 2 комлета прве помоћи за аутомобил и мотор, три 

шанц крагне (две за одрасле и једну за децу) једна 

магеланова клешта, 4 удлаге за имобилизацију 

ектремитета (по две за горње и две доња 

екстремитета и вакум даска за имобилизацију 

повређење карлице и фиксокиц.  

Временски оквир март 2019. 

Едукација и показна вежба о 

сигурној вожњи мотоциклиста и 

нужности употребе кациге 

 Циљ акције је спречити теже последице у случају 

саобраћајних незгода у којима су учесници 

мотоциклисти. За потребе акције ће се набавити 

кацике и након едукације, учесницима ће бити исте 

подељење.  

Активност спроводи Савет у сарадњи са 

Полицијском станицом Жабаљ.  

Набавку добара (кацига)  потребних за реализацију 

ове акције ће  извршти стручна служба Општинске 

управе Жабаљ из средстава буџета општине 

намењених за унапређење безбедности. 

Временски оквир  јул 2019. 

Едукација и показна вежба o 

штетности алкохола у саобраћају 

100.000,00 

Позиција 99 

Ек.класифик. 

512 

Активност се спроводи Савет у сарадњи са ПС 

Жабаљ.  

За ову актвност Савет ће обезбедити по 4 врсте 

„пијаних наочара“ 

Набавку добара („пијаних наочара )  потребних за 

реализацију ове акције ће  извршти стручна служба 

Општинске управе Жабаљ из средстава буџета 

општине намењених за унапређење безбедности. 

Временски оквир новембар  2019. 

Промоције акција 

 

1. штампани материјал 

2. најам билборда 

 

 

50.000,00 

50.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

 

 

Набавку добара потребних за реализацију ове акције 

ће  извршти стручна служба Општинске управе 

Жабаљ из средстава буџета општине намењених за 

унапређење безбедности. 

Временски оквир   током целе  2019. 

 

Посебан медијски програм о 

безбедности саобраћаја 

100.000,00  

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

 

   

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 

Покровитењство у организовању 

такмичења у безбедности у 

саобраћају за основце  

100.000,00 

Позиција 98 

Ек.класифик. 

Активност спроводи Савет и ОШ „Јован Јовановић 

Змај“. 
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472 Временски оквир  - април, мај 2019. године 

 

О начину спровођења активности Савет ће донети 

посебан закључак 

 

Набавку добара (награда) потребних за реализацију 

ове акције ће  извршти стручна служба Општинске 

управе Жабаљ из средстава буџета општине 

намењених за унапређење безбедности, прем,а 

спецификацији из зкаључка Савета.  

Набавка преносивог  саобраћајног 

полигона за основце   

150.000,00 

Позиција 99 

Ек.класифик. 

512 

Активност спроводи Савет и ОШ 1-4 

Набавку добар потребних ће  извршти стручна 

служба Општинске управе Жабаљ из средстава 

буџета општине намењених за унапређење 

безбедности 

Полигон ће прве године користити све четири 

основен школе са територије општине, стим да је 

дугорочан план Савета да све 4 школе у наредном 

периоду опреми овим полигонима.  

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

 

 

Едукација чланова Савета  

(трошкови) 

200.000,00 

Позиција 97 

Ек.класифик. 

423 

Котизације за семиране чланова Савета 

Временски оквир  фебруар  2019. 

Набавка рачунарске опреме за 

потребе чланова Савета из редова 

полиције и прекршајног суда-  

200.000,00 

Позиција 99 

Ек.класифик. 

512 

Временски оквир  новембар  2019. 

Набавка аутомобила и опреме  за 

потребе чланова Савета из редова 

полиције 

3.500.000,00 

Позиција 99 

Ек.класифик. 

512 

Временски оквир  фебруар – март  2019. 

 

2. 

Овај програм ступа на снагу даномдоношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Жабаљ“  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:02-40/2019-II 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Чедомир Божић с.р. 
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