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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
Број: 10 Жабаљ, 07.03.2016. Година 44 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 

129/2007, 58/2009 – УС, 34/2010 – УС  и 54/2011) – у даљем тексту: Закон  и члана 44. став 1. у вези са 

чланом 53. став  2.   Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011и 8/2012) 

Скупштина општине Жабаљ  у 10,17  часова на  својој 30.  седници одржаној 07.03.2016.  године доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНAMA  

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ   

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

 

1. 

У Решењу о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу  (''Службени лист општине Жабаљ'' 

број  15/12, 11/13, 25/13, 4/14, 18/14, 24/14, 5/15, 9/15, 15/15,  24/15 и пресуда Управног суда број Уж-12/16 од 

04.03.2016. године) – у даљем тексту: Решење, у тачки 1. цифра „18“ мења се цифром „19“. 

 

2. 

У складу са чланом 60. став 1. Пословника Скупштине општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ 

18/13 – пречишћен текст и 15/14) а поводом  дописа – списка чланова одборничке групе који је дана 

04.03.2016. године под бројем 02-30/2016-I,  Председнику Скупштине општине Жабаљ поднео одборник 

Скупштине општине Жабаљ Радослав Тепић  у својству председника одборничке групе СНП – Ненад 

Поповић,   констатује се   да је дана 04.03.2016. године у 12 часова и 59 минута образована  одборничка 

група СНП – Ненад Поповић. 

 

3. 

 

У тачки 3. Решења: 

- у подтачки 7. бришу се речи: „Љиљана Пејић“ – Српска напредна странка“, 

- иза подтачке 19. додаје се нова подтачка 20. која гласи: 

„20. члан: Драгољуб Драгић – Српска народна партија 

-  заменик члана: Борислав Бубњевић – Српска народна партија“. 

 

4. 

Ово решење у целости објавити у  ''Службеном листу општине  Жабаљ''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 14. став 1. Закона предвиђено је да изборну комисију у сталном саставу чине председник и 

најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група 

у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника а у проширеном саставу - и по један 
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опуномоћени представник подносилаца изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од 

укупног броја одборника који се бира. 

У члану 60. став 1. Пословника Скупштине општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ 

18/13 – пречишћен текст и 15/14) предвиђено је да се одборничка група „сматра образованом даном 

достављања списка чланова одборничке групе Председнику Скупштине“.  Дана 04.03.2016. године у 12 

часова и 59 минута, одборник Скупштине општине Жабаљ Радослав Тепић поднео је Председнику 

Скупштине општине Жабаљ списак чланова одборничке групе СНП – Ненад Поповић коју чине: Радослав 

Тепић (страначка припадност – Српска народна партија) и Миленко Шатара (страначка припадност – Српска 

народна партија). 

Увидом у извод из Регистра политичких странака објављеном на  званичном сајту Министарства 

државне управе и локалне самоуправе утврђено је да је решење о упису Српске народне партије у овај 

регистар донето 20.01.2015. године и да је та партија у исти уписана под редним бројем 101. 

Дана 26.02.2016. године Скупштина општине Жабаљ је под бројем 013-1/16-I донела Решење о 

потврђивању мандата одборника Љиљани Пејић са Изборне листе ПОКРЕНИМО ЖАБАЉ – ТОМИСЛАВ 

НИКОЛИЋ (Српска напредна странка – Нова Србија). Даном доношења тог решења, Љиљана Пејић  се 

нашла у сукобу интереса будући да је решењем Скупштине општине Жабаљ број 02-115/12-I од 06.07.2012. 

године  именована за члана Општинске изборне комисије као представник Српске напредне странке. 

Узевши у обзир изнето, Скупштина општине је применом  члана 14. став 1.  Закона, решила као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном 

средству: 

Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 

судом,  у року од 24 часа од дана доношења истог. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-32/16-I Председник Скупштине општине 

др стом. Драган Злоколица с.р. 

 

 
САДРЖАЈ 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/210 22 68 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

р.б. Назив акта стр. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1. Решење о измени и допунама Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном 

саставу 

1 


