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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'',бр.72/2011, 

88/2013 и 105/2014),члана 15. став 1. тачка 25. и члана 40. став 1. тачка 17а. Статута општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица бр 6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014), 

Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 30. 01. 2015. године, донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У   

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ 

 

Члан 1. 

Асоцијацији за рурални развој ''Хомоље'' Жагубица ради пружања подршке, оснаживању 

корисника и циљних група (пчелари и пчеларска удружења ) и  унапређења услова за развој пчеларства 

на подручју општине Жагубица и општина Браничевског и Зајечарског округа ДАЈЕ СЕ НА 

КОРИШЋЕЊЕ без накнаде простор у површини од 332,92 м2, који се налази у објекту Старе Задруге  

у Жагубици , на кат. парцели број 351/1, КО Жагубица а на коме право својине има Општина Жагубица. 

Асоцијацији за рурални развој ''Хомоље'' Жагубица ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ и употребу 

без накнаде опрема и машине   коју је општина Жагубица као носилац пројектних активности  добила у 

власништво  као донацију од Делегације Европске уније у Србији  у оквиру програма РСЕДП 2 број 

(Contract n 2010/258-103). 

Опрема се састоји од: 

1. линије за производњу сатних основа,  

2.  линије за производњу шећерних погача,  

3. декристализатора са хомогенизатором и дозерицом  

4.  мини пакерице меда, 

5.  отклапача саћа  

6. електричне центрифуге 

 

Члан 2. 

             Асоцијација за рурални развој «Хомоље» Жагубица  ће наведени простор и  опрему користити у 

складу са  потребама корисника и циљних група–пчелара и у циљу остварења  резултата и одрживости 

пројекта «Мој пчелињак моја канцеларија» („My apiary my office“) у општинама Жагубица (носилац 

пројектних активности)  Бољевац, Велика Плана и Кучево (партнери на пројекту), на основу Уговора са 

ЕУ Делегацијом бр. 2010/258-103  (07СЕР/13/51/15/1 ) у оквиру програма Regional Socio-Economic 

Development Programme 2 (RSEDP2)  

 

Члан 3. 

 Корисник   ће обезбедити ресурсе за рад опреме и машина ,  подржавати њен рад и  омогућити 

размену знања и искустава у области пчеларства и радити на увођењу нових технологија у производњи.   

 Удружење ће као корисник омогућити доступност  услуга и производа  током коришћења 

простора и опреме члановима удружења пчелара из општина учесница у пројекту  и трећим лицима из 

Браничевског, Подунавског и Зајечарског округа .  

             Корисник  ће дефинисати услове коришћења и накнаду за коришћење  опреме.   Приликом 

формирања  цене, односно висине накнаде за коришћење опреме уважаваће се тржишни принципи и 

цене репроматеријала те ће се формирати повољније цене за чланове  и Удружења пчелара из Жагубице  

и чланове сличних  удружења са територије Браничевског,Зајечарског  и Подунавског округа. Приликом 

формирања цене корисници  из цене услуга морају обезбедити средства за покривање трошкова рада и  

одржавање опреме. 

 Удружења-корисници ће  закључити међусобне уговоре о  коришћењу опреме за потребе 

других удружења и пчелара. Посебним  уговором међу корисницима ће се уредити и начин управљања и 

коришћења  опреме, међусобним обавезама и нарочито регулисати обавеза одржавања и сервисирања 

исте. 

Члан 4. 

  Корисник  ће опрему користити у складу са општим и техничким правилима која се примењују 

на предметну опрему, а посебно ће: 

 -водити евдиенцију о пруженим услугама-дневник рада и  исту доставити на увид 

представницима ДЕУ у Србији по њиховом захтеву  и општини –власнику опреме --Обезбедити 

квалитетан репроматеријал за рад; 

 -вршити контролу исправности  производа и добијање сертификата , сагласности и дозвола за  

стављање у употребу производа насталих током коришћења опреме;  

 - обезбедити средства за одржавање,сервисирање и амортизацију опреме  ; 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

 3. фебруар 2015                                        Жагубица                             Број 1   страна 4 

 - Вршити редовно  одржавање опреме  у складу са техничким упутствима произвођача са 

циљем да опрема несметано буде  у  функцији и редовно чистити  и одржавати  простор у коме се 

налази опрема. 

 

Члан 5. 

 Корисник  ће редовно достављати све податке о стању опреме у сврху омогућавања Општини да 

ажурира стање у погледу вођења евиденција и других административних захтева које је Општина, као 

власник опреме  дужна. 

 Подаци из претходног става ће бити достављани континуирано, у роковима који ће власнику 

опреме омогућити благовремено предузимање свих неопходних радњи везано за испуњење обавеза које 

власник опреме има према донатору. 

 Општина ће пратити начин и обим коришћења опреме те ће, уколико подаци буду указивали на 

неадекватно коришћење, доставити писану инструкцију са специфичним захтевима за коришћење 

опреме. 

 У случају да се простор и машине и опрема не буду користили у складу са наменом и на 

задовољство власника , корисника и циљних група  Општина Жагубица ће покренути поступак  за 

престанак права коришћења простора и опреме по овој одлуци. 

 

Члан 6. 

 Остале обавезе и  права  између Општине Жагубица и Асоцијације за рурални развој „Хомоље“ 

Жагубица које нису дефинисане  у овој Одлуци, а односе се на услове и начин коришћења и одржавања 

наведеног простора и опреме биће регулисане посебним уговором  између  општине Жагубица  и 

корисника.  

 Овлашћује се председник општине Жагубица да закључи и потпише уговор из става 1. овог 

члана 

 

Члан 7. 

Непокретност и опрема описана у члану 1. ове Одлуке  дају се на коришћење на период од 10 

година. 

 

Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику оипштине Жагубица''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I-01-020-103/2015 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

               Милена Пајић 

 

 

На основу члана 35. став 1. тачка 3а. Закона о ванредним ситруацијама (''Службени гласник 

РС'',бр.111/09 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и члана 40. Статута 

општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014), 

 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 30. 01. 2015. године донела је: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Годишњи План рада штаба за ванредне ситуације општине Жагубица за 

2015.годину у целини. 

 Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

 

 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

 3. фебруар 2015                                        Жагубица                             Број 1   страна 5 

 Члан 3. 

 Одлуку доставити:Општинском штабу за ванредне ситуације, Општинскoj управи општине 

Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 020 – 92/ 15 – 01  

Ж а г у б и ц а 

        П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                          Милена Пајић 

 

На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 

(''Службени гласник РС'',бр.88/2011) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник 

општине Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014), 

 Скупштина општине Жагубица на својој XIX седници одржаној дана 30. 01. 2015. 

године,донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧАН НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ САКУПЉАЊА И ТРАНСПОРТА КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

I 

 По извршеној оцени усаглашености коначног нацрта уговора са Законом о јавно-приватном 

партнерству и конкурсном документацијом израђеном на основу Одлуке о објављивању јавног конкурса 

за давање концесије ради обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада 

у насељима на територији општине Жагубица, Скупштина општине Жагубица: 

 Даје САГЛАСНОСТ на текст коначног нацрта јавног уговора о давању концесије за обављање 

комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада са подручја општине Жагубица у 

целини. 

II 

 Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине Жагубица као даваоца 

концесије (Концедента) и будућег концесионара у погледу обављања предметне комумналне 

делатности. 

 Уговор се закључује на период од десет година,а по избору најповољнијег понуђача по 

поступку утврђеном Законом и добијању ове сагласности. 

 

III 

 Текст насрта уговора садржи: 

 -назив уговора – наслов са уговорним странама,тј. са ознаценим јавним партнером и местом за 

будућег приватног партнера – концесионара,а по доношењу Одлуке о избору најповољније понуде; 

 -преамбуле,дела који означава тј.објашњава значење појмова; 

 -предмета уговора где се ближе дефинише предмет овог уговора и територија на коју се исти 

приењује,одн. на којој се услуга врши; 

 -цена услуге сакупљања комуналног отпада и начин и поступак промене цене. Конкретни 

износи нису могли бити дати у овом нацрту већ  ће исти бити унети у уговор по доношењу Одлуке о 

избору најповољније понуде а пре закључења уговора; 

 -финансирање комуналне делатности: 

 -обавезе приватног партнера; 

 -обавезе јавног партнера – општине Жагубица; 

 -време на које се закључује уговор,претходни услови; 

 -наплата услуга; 

 -решавање спорова; 

 -раскид уговора; 

 -тумачење уговора; 

 -меродавно право и надлежност суда; 

 -место за заводни број уговора и потпис и печат уговорних страна. 

 Поред ових саставних делова нацрта уз нацрт је као прилог дата и матреица расподеле ризика у 

случају ЈПП. 

 

IV 
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 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

V 

 Решење доставити:председнику општине Жагубица,Општинском већу и Архиви Скупштине 

општине Жагубица. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-020-97/2015-01 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                            Милена Пајић 

 

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

бр.119/12,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07 и 

члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 30. 01. 2015. године,донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ''  

ЖАГУБИЦА ЗА РАДНУ 2015.ГОДИНУ 

 

 

I. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Белосавац'' 

Жагубица за радну 2015.годину,усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица  дана 18 

11. 2014.године под бр.499/1 у целини. 

 

II 

 Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм пословања ЈКП 

''Белосавац'' Жагубица за радну 2015.годину. 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

IV 

 Решење доставити:ЈКП ''Белосавац'' Жагубица,оснивачу Јавног предузећа и Архиви Скупштине 

општине Жагубица. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-95/15 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

             Милена Пајић 

 

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

бр.119/12,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07 и 

члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 30. 01. 2015. године,донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈE ЗА 

ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА 2015.ГОДИНУ 
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I. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу и 

развој општине Жагубица за радну 2015.годину,усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Дирекције за 

изградњу и развој општине Жагубица  дана 30. 12. 2014.године, у целини. 

 

II 

 Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм пословања ЈП 

Дирекције за изградњу и развој општине  Жагубица за радну 2015.годину. 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

IV 

 Решење доставити:ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица,оснивачу Јавног 

предузећа и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-96/15 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

             Милена Пајић 

 

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

бр.119/12,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07 и 

члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 30. 01. 2015. године,донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа Туристичка организација 

општине Жагубица за 2015.годину,усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Туристичка организација 

општине Жагубица  дана 20. 11. 2014.године под бр.233 у целини. 

 

II 

 Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм пословања ЈП 

Туристичка организација општине Жагубица за 2015.годину. 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

IV 

 Решење доставити:ЈП Туристичка организација општине Жагубица,оснивачу Јавног предузећа 

и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-98/15 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

             Милена Пајић 
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На основу члана 18. Закона о јавним службама ( „Сл.гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94),  члана 42. 

став 3. Закона о јавним предузећима( „Сл.гласник РС“, бр119/12) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ бр. 129/07) и члана 40. став1. тачка 10. Статута општине 

Жагубица („Сл гласник Општине Жагубица“ бр. 6/08, 4/9 и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 30. 01. 2015. године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  В.Д.ДИРЕКТОРА КПЦ  

„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“ ИЗ ЖАГУБИЦЕ 

 

Члан 1. 

Због именовања новог вршиоца дужности директора Културно – просветног центра ''Јован 

Шербановић'' из Жагубице,Зарић Драгану дипл. економисти из Жагубице ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ  

вршиоца дужности директора КПЦ „Јован Шербановић“ из Жагубице. 

Именованом из става 1. овог члана функција престаје даном именовања новог вршиоца 

дужности директора тј. са 31. 01. 2015.године. 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању В.Д. директора КПЦ 

''Јован Шербановић'' из Жагубице бр.I-01-020-761/14  од 02. 09. 2014.године. 

 

Члан 3. 

 Решење доставити именованом, КПЦ „Јован Шербановић“ Жагубица и архиви Скупштине 

општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-100/15               

Ж а г у б и ц а 

        П Р Е Д С Е Д Н И К  
               Милена Пајић 

 

На основу члана 18. Закона о јавним службама ( „Сл.гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94),  члана 42. 

став3. Закона о јавним предузећима( „Сл.гласник РС“, бр119/12) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ бр. 129/07) и члана 40. став1. тачка 10. Статута општине 

Жагубица („Сл гласник Општине Жагубица“ бр. 6/2008, 4/2009 ,3/2011 и 14/2014), 

 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 30. 01. 2015. године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА КПЦ  

„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“ ИЗ ЖАГУБИЦЕ 

 

Члан 1. 

За вршиоца дужности директора Културно – просветног центра ''Јован Шербановић'' из 

Жагубице,до избора директора КПЦ „Јован Шербановић“ из Жагубице, а најдуже на период од шест 

месеци ИМЕНУЈЕ СЕ Драгиша Вучковић  дипломирани инжењер рударства  из Рибара. 

 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласник општине 

Жагубица''. 

Члан 3. 

 Решење доставити:Вучковић Драгиши из Рибара, Културно-просветном центру ''Јован 

Шербановић''  Жагубица и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I 01-020-99/15              

Ж а г у б и ц а 

        П Р Е Д С Е Д Н И К 

  

                Милена Пајић 
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На основу члана 20.  Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94),члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. Статута општине 

Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),  

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 30. 01. 2015. године донела је: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  

KПЦ“ ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 Утврђује се ПРЕСТАНАК мандата председника Управног одбора Културно-просветног центра 

''Јован Шербановић'' Жагубица,због подношења писмене оставке на ову дужност,и то: 

 

1. Александри Ђорђевић,дипл.економисти из Крепољина; 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Управног 

одбора бр.I-020-723/12 од 03. јула 2012.године КПЦ“Јован Шербановић“ Жагубица и то: чл. 1. став 1. 

Тачка 1.   

Члан 4. 

Решење доставити: Александри Ђорђевић из Крепољина, Управном одбору КПЦ ''Јован 

Шербановић''  Жагубица и архиви Скупштине општине. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-101/15  

Ж а г у б и ц а   

                        П Р Е Д С Е Д Н И К 

                   Милена Пајић 

 

На основу члана 20.  Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'' бр. 42/91 и 71/94),члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. Статута општине 

Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),  

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 30. 01. 2015. године донела је: 

 

       

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

KПЦ“ ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ“ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора КПЦ“Јован Шербановић“ Жагубица на  мандатни 

период до разрешења одн. истека мандата овог сазива Управног одбора и то: 

 

1. Јовица Стојановић из Милатовца; 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Управног 

одбора бр.I-020-723/12 од 03. јула 2012.године КПЦ“Јован Шербановић“ Жагубица и то: чл. 1. став 1. 

Тачка 1.   

Члан 4. 

Решење доставити: Јовици Стојановићу из Милатовца, Управном одбору КПЦ“Јован 

Шербановић“ Жагубица и архиви Скупштине општине. 
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СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-94/15  

Ж а г у б и ц а   

                        П Р Е Д С Е Д Н И К 

                   Милена Пајић 

 

На основу члана члана 35. став 1 тачка 3а Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник 

РС'',бр. 111/09,92/11 и 93/12),члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 

129/07) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 

6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014), 

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 30. 01. 2015. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жагубица за 

2014.годину у целини. 

 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Општинскoм штабу за ванредне ситуације, председнику општине 

Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 020 –93 / 15 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

        П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                          Милена Пајић 

 

На основу члана 59. став 2.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) и 

члана  20. Одлуке о Општинској управи општине Жагубица (,, Службени гласник општине Жагубица'', 

бр. 7/2008),   

 Општинско веће општине Жагубица је на 47. седници одржаној дана 22.01.2015.године ,  

донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације општине  

Жагубица 

                                                                          

I 

 Даје се сагласност на Финансијски план Туристичке организације општине  

Жагубица о опредељивању и коришћењу финансијских средстава за манифестације које су обухваћене 

финансијским планом ЈП Туристичке организације општине Жагубица за радну 2015. Годину. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

III 

Решење доставити: ЈП Туристичкој организацији општине Жагубица и архиви Општинског 

већа. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦЕ 

 

Број: II-01 –401-30 / 15 

22.01.2015.године 

 

                                                                                                        П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                  Сафет Павловић дипл.екон. 
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ОСНИВАЧ: 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год. 

 

 

ИЗДАВАЧ: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Главни и одговорни уредник: 

 

Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица 

телефон: 012/643 - 602  факс: 012/ 643 – 237 

 

е – маил: sozagubica@gmail.com 

 

 

Обрадио: 

 

Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи 

телефон: 012/ 7643-153    е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com 
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