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    На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС бр.129/2007), члана 

62 Закона о туризму (Службени гласник РС бр.36/2009…93/2012) и  члана 40. Статута општине 

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

Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној 27. 02. 2015.године              донела 

је: 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
 
 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена угоститељских, 

трговинсих, занатских и услужних објеката  на територији општине Жагубица. 

 

Члан 2. 

Распоред радног времена објеката из члана 1. ове одлуке мора бити истакнут на улазу у објекат 

или на другом видном месту објекта а привредни субјект има обавезу да се истог прдржава у свом 

пословању. 

  

Члан 3.  

За рад објеката за чије обављање надлежни орган општинске управе утврди да постоји посебан 

интерес ради задовољавање потреба грађана  у време државних празника и организовања манифестација 

( сабора, вашара и сл. ), утврдиће посебан распоред почетка и завршетка радног времена.  

 

                                                       Радно време угоститељских објеката 

 

                                                                           Члан 4. 

            Одредбе ове одлуке односе се на правна и физичка лица и предузетнике који се баве 

угоститељском и трговинском  делатношћу. 

 

Члан 5. 

           Угоститељски објекти имају утврђено радно време и то: 

          - хотели и мотели од 06,00 часова до 02,00 часа наредног дана 

          - кафићи, кафане, ноћни барови, етно ресторани и други угоститељски објекти, радним даном од 

06,00 часова до 24,00 часа, а петком, суботом, у време државних празника и у летњем периоду ( од 15.6. 

до 31.08. ) до 02 часа наредног дана. 

                    - кладионице и казина радним даном, петком, суботом, недељом и у време државних 

празника од 06,00 часа до 24 часа. 

 

Члан 6. 

             Организоване прославе затвореног типа (рођендани, свадбе и друге свечаности) пријављују се  

Полицијској станици у  Жагубици, а у складу са прописима који регулишу одржавање јавних скупова. 

Пријаве подносе организатори прославе лично. 

 

              Пријава из става 1. овог члана, обавезно садржи: 

              - име и презиме организатора прославе, повод прославе, место одржавања прославе и време 

трајања прославе; 

              - лице које је одговорно за одржавање реда и 

              - број учесника. 

 

                                                                          Члан 7. 

              Рад у угоститељским објектима мора бити организован тако да не ремети мир станара у 

суседним стамбеним објектима. 

 

Члан 8. 

              У угоститељским објектима који су лоцирани у стамбено – пословним  објектима и који користе 
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исти заједнички улаз са станарима зграде у којој су лоцирани није дозвољено извођење музичког 

програма уживо. 

 

Члан 9. 

             У угоститељским објектима (осим оних који су лоцирани у стамбено- пословним зградама)  је 

дозвољена употреба музичких апарата и других механичких музичких средстава од почетка до краја 

радног времена. 

Уколико се музички програм изводи уживо у угоститељским објектима или баштама 

угоститељских објеката, осим мотела и хотела, после 24,00 часа није дозвољена употреба уређаја за 

појачавање звука, сем у летњем периоду (јул и август) када се исти могу користити до 02,00 часа.  

                                       Радно време у области трговине 

 

                                                                   Члан 10. 

              Правна лица и предузетници из области трговинске делатности одлуком  самостално утврђују  

распоред радног времена у интервалу од 06,00 часова до 24,00 часа, у складу са Законом о трговини. 

             Одлуку из става 1 овог члана правна лица и предузетници су дужни да поштују а примерак 

одлуке обавезни су да доставе општинском органу надлежном за комуналне послове. 

             Сваку промену радног времена правна лица и предузетници су дужни да доставе органу из става 

2 овог члана. 

 

                                  Радно време из области занатства и услужних делатности   

 

Члан 11. 

               Правна лица и предузетници из области занаства и услужних делатности одлуком самостално 

утврђују радно време својих објеката. 

               Одлуку из става 1 овог члана правна лица и предузетници су дужни да поштују а примерак 

одлуке обавезни су да доставе  општинском органу надлежном за комуналне послове као и сваку  

промену радног времена. 

           

Члан 12. 

 Новчаном казном у износу од 20.000,00 до 100.000,00 динара казниће се правно лице ако свој 

објекат не држи отворен у време одређено овом одлуком или ради дуже од радног времена одређеног 

овом одлуком, односно ако се понаша супротно одредбама члана 2,5,6 7,8,9,10 и 11 ове одлуке. 

              За прекршај из става 1 овог члана, новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара казниће се 

предузетник и пословођа објекта. 

              За прекршај из става 1 овог члана, новчаном казном од 10.000,00 до 20.000,00 динара  казниће се 

одговорно лице код правног лица, као и физичко лице. 

                                                                   

                                                                          Надзор 

Члан 13. 

              О спровођењу ове одлуке стараће се орган општинске управе надлежан за комуналне послове. 

              Надзор над извршењем ове одлуке врши комунална инспекција Општинске управе Жагубица и 

МУП- Полицијска станица Жагубица.                      

 

                                                                  Завршне одредбе  

 

               Члан 14. 

               Ова одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине 

Жагубица « а примењиваће се од дана доношења. 

                Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Oдлука о одређивању радног времена на 

територији општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број 11/2013). 

 

                                            СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-201/15                                                                              

Ж а г у б и ц а   

         П Р Е Д С Е Д Н И К  
                             МиленаПајић         
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    На основу члана члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 

129/07) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица 

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

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 27. 02. 2015. године донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 2015 - 

2024 

 

 

Члан 1. 

 

ДОНОСИ СЕ се Стратегија одрживог развоја општине Жагубица за период 2015-2024 године 

(у даљем тексту:Стратегија). 

Стратегија у целини чини саставни део ове Одлуке. 

Стратегију је израдила Општинска управа општине Жагубица – Одељење за привреду и 

економски развој. 

 

 Члан 2. 

 Стратегија се састоји из текстуалног дела,дела са графичким прилозима и приказима и 

табеларних приказа и прилога. 

 Текстуални део Стратегије садржи: 

 -Уводна реч председника Општине; 

 -Одлука о доношењу Стратегије одрживог развоја за период 2015-2024; 

 -Методологија; 

 -Усклађеност са националним и регионалним плановима; 

 1.Основни подаци о општини Жагубица 

 1.1.Географски положај 

 1.2.Историјски подаци: Територија кроз историју 

 1.3.Природне одлике: Рељеф, Клима, Земљиште, Шуме, Флора и Фауна, Рудно богатство, 

Хидрографски потенцијал и Заштићени споменици природе у општини Жагубица. 

 1.4. Становништво и насеља 

 1.5.Инфраструктура: Саобраћајна инфраструктура, Водосанбдевање, Телефонија и 

електроснабдевање, Канализација, Одлагање отпада. 

 1.6. Привреда: Привреда, Пољопривреда, Шумарство, Рударство, Туризам, Образовање, 

Здравствена заштита, Социјална заштита, Култура, Спорт, Удружења грађана, Локална самоуправа, 

Јавне институције. 

 

 2. Индикатори одрживости 

 2.1. Животна средина; 

 2.2. Становништво и квалитет живота 

 2.3. Економски развој. 

 

 3.SWOT АНАЛИЗА 

 3.1. Економски развој 

 3.2. Квалитет живота 

 3.3. Инфраструктура 

 3.4. Животна средина 

 

 4. Стратешки документ 

 4.1. Визија 

 4.2. Приоритети 

 4.3. Стратешки оквир 

 4.3.1. Приоритет 1 – Унапређење услова за развој привреде и отварање радних места 

 4.3.2. Приоритет 2 – Општина Жагубица је инфраструктурно опремљена општина са добрим 

одржавањем инфраструктурних објеката и система 

 4.3.3. Приоритет 3 – Подизање квалитета услуга институција образовања, здравства,спорта, 

културе,социјалне заштите и локалне самоуправе 

 4.3.4. Приоритет 4 – Одрживо коришћење природних ресурса омогућава квалитетан живот 

становништва и динамичан привредни развој општине. 
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 5.Акциони планови 

 5.1. Акциони планови по приоритетима 

 5.2. Активности у надлежности Републике које су од стратешког значаја за општину Жагубица 

 5.3. Приоритетни програми и програмске активности. 

 

 6.Систем менаџмента и мониторинга 

 Анекс 1 Чланови Координационог тима и радних група. 

 

Члан 3. 

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

Жагубица''. 

 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: председнику општине,Општинској управи општине Жагубица,ЈП Дирекцији 

за изградњу и развој општине Жагубица и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 020 – 199/ 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 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 седници одржаној дана 27. 02 2015. године донела је: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

УСВАЈА се Локални акциони План запошљавања општине Жагубица за 2015.годину у целини. 

 

 

 Члан 2. 

 

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

Жагубица''. 

 

 Члан 3. 

 

 Закључак доставити:Општинском већу општине Жагубица,Локалном савету за запошљавање 

општине Жагубица и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 020 – 190/ 15 – 01  

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 чланa 97. став 8 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 

Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 -одлука УС, 

98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 40. Статута општине Жагубица  („Службени гласник 

општине Жагубица“ број 6/08,4/2009,3/2011 и 14/2014),  

 Скупштина општине Жагубица  на седници одржаној дана 27. 02. 2015. године донела је 

   

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и 

поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин 

обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора као и друга 

питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  

 

Члан 2. 

 Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.  

 Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других 

подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, 

расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.  

 Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 

уређење површина јавне намене.  

 Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима 

уређивања.  

 

Члан 3. 

 Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор. 

 Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за уређивање 

и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре.  

 

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 

Члан 4. 

 Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна 

доприноса који врши надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

 Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се 

тако што се просечна цена квадратног метра станова новоградње у  општини Жагубица  објављена од 

стране Републичког завода за статистику за територију општине Жагубица помножи са укупном нето 

површином објекта који је предмет градње, израженом у м² и са коефицијентом зоне и коефицијентом 

намене објекта утврђеним овом Одлуком.  

 

Члан 5. 

 Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на коме је 

изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и канализациона мрежа. 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне 

мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте 

топлификације и гасификације, које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.   

 

а ) ЗОНЕ   

Члан 6. 

 За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне у 

општини Жагубица и то:  

-ЗОНА I  

-ЗОНА II 

-ЗОНА III 

-ЗОНА IV 

-ЗОНА V 
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 Зона I - обухвата подручје дефинисано као зона I у Плану генералне регулације насеља 

Жагубица. 

 Зона II – представља подручје обухваћено Планом генералне регулације насеља Жагубица, а 

које није сврстано у зону I.  

 ЗОНА III – обухвата насеља Лазница, Крепољин, Суви До и Осаница, у границама насеља 

дефинисаним ППО. 

 ЗОНА IV - обухвата насеља Селиште, Милатовац, Вуковац, Јошаница, Изварица, Рибаре, Сиге, 

Милановац, Крупаја, Близнак, Медвеђица и Брезница, у границама насеља дефинисаним ППО. 

 ЗОНА V - обухвата  друго грађевинско земљиште ван граница насеља,  које није обухваћено  

претходним зонама. 

 

б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  

Члан 7. 

 Намене објеката за које се плаћа допринос су:  

-   стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено - пословним 

објектима,  и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено - пословним објектима; 

 

- комерцијална: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно-стамбене апартмане, 

мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне комерцијалне објекте, хотеле, 

угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте комерцијалног и услужног карактера   

 

- остала: пољопривредни објекти, економски објекти, помоћни објекти. 

  

в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  

 

 За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи 

коефицијенти: 

 

Члан 8. 

 

Коефицијент за зону (Куз): 

 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Прва зона 0,003 

Друга зона 0,0025 

Трећа зона 0,002 

Четврта зона 0,0015 

Петата зона 0,001 

 

Коефицијент за намену (Кн): 

 

 

 

 Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености грађевинског 

земљишта приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, 

коефицијент комуналне опремљености је 1, а може се умањити по обрачуну из члана 9. ове Одлуке. 

 

Члан  9. 

 Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос 

обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке (Цукупна) умањује се за одређени проценат, у складу са 

следећом табелом: 

 

Недостајућа комунална 

инфраструктура 

Проценат 

умањења 

приступни пут 5% 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 1 

Комерцијална 1,2 

Остала  0,4 
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канализациона мрежа  5% 

водоводна мрежа 5% 

тротоар 5% 

јавна расвета 5% 

 

Члан 10. 

 Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев инвеститора из 

члана 3. ове Одлуке, а на основу достављене урбанистичко - техничке документације, односно 

правоснажних локацијских услова, извода из пројекта за грађевинску дозволу, сепарата пројекта за 

грађевинску дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и др. документације прописане важећим 

Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима. 

 

Члан  11. 

 Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у 

јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне 

етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, 

оставе, вешернице и сл.),осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, 

отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе. 

 

Члан 12. 

 За изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за привредни развој општине 

Жагубица, допринос се може умањити до 70%, уз сагласност  Oпштинског већа општине 

Жагубица.  

Умањење из става 1 овог члана не односи се на објекте станоградње. 

  

Члан 13. 

 Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је 

прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову) 

намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса. 

 

Члан 14. 

 Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор 

изгради већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат за 

грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у површини, који ће 

бити саставни део измењеног решења о грађевинској дозволи. 

 

Члан 15. 

 Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу 

изградње новог објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само за 

разлику у броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који се 

уклања. 

 Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из земљишних књига, 

односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или актом надлежне 

службе/одељења да је објекат грађен  у периоду када за његову изградњу није било потребно издавање 

грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује 

на основу акта надлежне службе/одељења, или техничке документације која је саставни део грађевинске 

дозволе, копије плана или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног лица општинске/градске управе 

односно ЈП Дирекције. 

 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 16. 

 Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости или на 

рате.  

 Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:  

 

-     једнократно у целости са умањењем се у износу од 30%  или  
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-  у максимално 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких 

цена према подацима  Републичког завода за статистику, с тим да  висина једне рате не може бити мања 

од 2.000,00 динара.  

 

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан да као 

средство обезбеђења плаћања достави: 

 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан 

износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца  од дана доспећа 

последње рате или 

 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих 

рата у корист јединице локалне самоуправе 

 

 У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу 

објеката чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који не садржи више од 

две стамбене јединице, из става  5 овог члана, не достављају се средства обезбеђења.  

 Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају 

једнократног плаћања преосталих недоспелих рата.  

 

Члан 17. 

 Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у 

целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније до 

подношења пријаве. 

 Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се 

извршити принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о преском систему и пореској 

администрацији. 

 Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора. 

 

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ 

ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

Члан  18. 

 Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату планског 

документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се 

припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица.  

 Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском 

земљишту подноси ЈП „Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица“ предлог о финансирању 

припремања, односно опремања грађевинског земљишта. 

 Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже/доставља: 

-   правоснажне локацијске услове 

-  доказ о решеним имовинско – правним односима за  парцелу на којој намерава да гради објекта 

-   копија плана за парцеле  

-  предлог динамике и рокова изградње  

Члан  19. 

 ЈП „Дирекцијa за изградњу и развој општине Жагубица“ након разматрања предлога лица из 

става 2. члана 18. ове Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о заједничком 

припремању, односно опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, 

односно опремању грађевинског земљишта  

 Елаборат из става 1. овог члана садржи: 

- податке о локацији односно зони, 

- податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре, 

- податке из програма уређивања грађевинског земљишта, 

- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела, 

- динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре, 

      -        обавезa ЈП „Дирекцијe за изградњу и развој општине Жагубица“  да обезбеди стручни надзор у 

току извођења радова 

     -   одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке 

документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, 

као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове 

обезбеђивања финансијских и других средстава;  
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     -   одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

     -   одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно 

опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта;  

      -  средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.  

 

Члан 20. 

 На основу елабората из члана 19 ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком припремању, 

односно опремању грађевинског земљишта између лица из става 2. члана 19  ове одлуке и ЈП 

„Дирекцијe за изградњу и развој општине Жагубица“ 

 Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:  

- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;  

- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;  

- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;  

- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;  

- динамику и рок изградње;  

- обавезу ЈП „Дирекцијe за изградњу и развој општине Жагубица“  да обезбеди стручни надзор у току 

извођења радова;  

- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке 

документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, 

као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове 

обезбеђивања финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  

- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно опремања 

грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта  

- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу 

инфраструктурних објеката 

- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.  

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 21. 

 Инвеститори који су извршили уплату накнаде за уређење грађевинског земљишта, закључили 

уговор о плаћању накнаде, закључили уговоре о регулисању  начина плаћања или друге видове 

споразума око регулисања начина плаћања накнаде по раније важећем Закону и Одлуци  о утврђивању 

накнаде за уређење грађевинског земљишта на територији општине Жагубица („Сл.гласник општине 

Жагубица“ број 9/2009), као и других подзаконских аката, остају на снази по утврђеним обавезама  из 

истих. 

 

Члан 22. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се 01. 03. 2015. године. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи  Одлука СО Жагубица број I-020-1218/09-01 од 

04.12. 2009. године и ису објавити у „Службеном гласнику општине Жагубица“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-212/15 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Е Н И К  

                                                                                                Милена Пајић  

 

На основу  члана 19.Закона о финасирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Србије“, бр.62/06, 47/11 и 93/12) , члана 20.став 1. тачка 23. и члана 32. став 1. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014), члана 104. Закона о туризму 

(''Службени гласник РС'' бр. 36/09, 88/10, 99/1 и 93/2012), члана 4.Уредбе о изменама Уредбе о највишем 

и најнижем износу боравишне таксе („Службени гласник РС“, бр.132/14) и члана  40. став 1.тачка 14. 

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 27. 02. 2015. године донела је:  

 

О Д Л У К У  

О  БОРАВИШНИМ ТАКСАМА 
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Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се обавеза, износ и начин плаћања боравишне таксе на територији 

општине Жагубица, за лица која су држављани Републике Србије, којима је место пребивалишта ван 

територије општине Жагубица и за стране држављане. 

Члан 2. 

 Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај, изван свог 

пребивалишта у дневном  износу од 60,00 (шездесет) динара. 

 

Члан 3. 

 Врсте угоститељских објекта за смештај су; хотел, апарт хотел, гарни хотел, мотел, туристичко 

насеље, апартманско насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, 

сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачка кућа, ловачка колиба и други објекти за смештај 

независно од назива под којим послују (конак, етно кућа, коначиште …). 

 

Члан 4. 

 

Боравишну таксу из члана 3. ове Одлуке не плаћају: 

 

1) деца до седам година старости;  

2) лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од 

стране надлежне лекарске комисије;  

3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до 

пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од 

дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, 

церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац 

наведених особа; 

4) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради 

извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за 

послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради 

извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници 

републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама; 

5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени 

плаћања таксе; 

6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.  

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости.  

Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени 

услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут 

лекарске комисије и друго). 

Јединица локалне самоуправе може својом одлуком да прошири круг лица из става 1. тач. 2) 

и 3) овог члана.  

 

Члан 5. 

Наплату боравишне таксе врше субјекти који пружају услугу смештаја, (у даљем тексту: 

давалац смештаја).  

Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 

ненаплаћене боравишне таксе.  

 

Члан 6. 

 Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне 

таксе, а у случају из члана 4. ове Одлуке да наведе основ ослобођања од плаћања боравишне таксе. 

 

Члан 7. 

 Средства од наплаћене боравишне таксе приход су Буџета општине, а давалац смештаја иста 

уплаћује у року од 5. дана по истеку сваких 15. дана у месецу, на уплатни рачун број: 840-714552-843-

83,модел 97,позив на број:35-118. 

 

Члан 8. 

 Средства од боравишне таксе користе се на основу Програма који доноси Скупштина општине, 

а у складу са Законом о туризму. 
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Члан 9. 

Инспекцијски надзор у делу контроле наплате и уплате боравишне таксе врши  јединица 

локалне самоуправе преко инспектора надлежних за контролу изворних прихода јединице локалне 

самоуправе. 

 

Члан 10. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању боравишне таксе број I-

020-408/11-01 од 8.априла 2011. године и 

 Одлука о изменама и допунама Одлуке о боравишним таксама број: I-020-1275/12-01 од 

20.11.2012.године 

 

Члан 11. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном 

гласнику општине Жагубица''. 

 

Члан 12. 

 Одлуку доставити; ЈП Туристичка организација општине Жагубица, Општинској управи 

општине Жагубица, субјектима са територије општине Жагубица који пружају услугу смештаја у 

угоститељским објектима и архиви . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

Број:I – 020 – 200/ 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 41. став 1. Закона о запошљавању  и осигурању за случај незапослености  (''Сл. 

гласник РС'' бр. 36/2009),  члана 40.  Статута   Општине Жагубица  (''Службени  гласник општине 

Жагубица''  бр. 6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014),а по  прибављеном мишљењу локалног  савета за 

запошљавање од  12. 02. 2015. године,  

Скупштина Општине Жагубица  на својој  седници   одржаној дана 27. 02.  2015. године донела 

је: 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ 

 

I 

 Локални акциони план запошљавања Општине  Жагубица  (у даљем тексту: Акциони план), 

истим се утврђују приоритети  и мере за унапређење запослености  и смањења незапослености  на 

територији  Општине  Жагубица. 

 Правни основ за доношење акцоног  плана је садржан у одредби члана 41. став 1.  Закона о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености којим је утврђено да надлежни  орган локлне  

самоуправе  може, по прибављеном мишљењу  Локалног  савета  за запошљавање, усвојити Локални 

акциони  план запошљавања.  

 Чланом 60. истог закона утврђена је  могућност  да локална  самоуправа  која  у оквиру свог 

Локалног  акционог  плана  запошљавања   обезбеђује  више од половине  средстава потребних за  

финансирање  одређених  програма  или мера активне  полититике запошљавања, може поднети захтев  

Миистарству за  учешће  у финансирању предвиђених програма мера. 

 Услов  за одобравање суфинансирања програма  или мера  активне  политике запошљавања је  

да локална  самоуправа има  формиран  Локални  савет   за  запошљавање, донет  Локални  акциони 

план  запошљавања, обезбеђено више од  половине средстава за  финансирање  одређеног  програма или 

мере и  усаглашавање  са  Националним  акционим  планом  запошљавања за 2015 . годину. 

 

 Спровођење  Акционог  плана, предвиђених  приоритета  и мера подразумева активно учешће и 

сарадњу свих институција  и социјалних партнера. Из тог  разлога  је  Општинска  управа  у припреми  и 

изради  Акционог   плана   користила  податке  Националне  службе  за  запошљавање  Филијале 

Пожаревац. 

 

II 

ЦИЉ АКЦИОНОГ  ПЛАНА  
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 Циљ Акционог  плана је  активно  укључивање  Општине Жагубица у подстицању  

запошљавања . 

 

III 

ПРОГРАМИ  И МЕРЕ ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ   АКЦИОНОГ  ПЛАНА 
 

Програми и мере активне политике запошљавања утврђени овим акционим планом, које ће у 

2015. години реализовати Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ), самостално или у 

сарадњи са другим институцијама, реализују се у складу са законом и правилима о контроли државне 

помоћи. Селекција лица са евиденције НСЗ за укључивање у мере активне политике запошљавања врши 

се у складу са Упутством о условима за укључивање незапосленог у мере активне политике 

запошљавања („Службени гласник РС”, број 97/09). 

  Програми  и  мере  за  спровођење  Акционог  плана политике запошљавања на територији 

Општине Жагубица су: 

 

Јавни радови 

 

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених 

лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 

незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.  

 

Средства намењена за организовање јавних радова користе се за накнаду трошкова зарада 

незапослених лица укључених у јавне радове, трошкова спровођења јавних радова и трошкове превоза. 

Трошкови зараде не могу бити нижи од минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, а 

одређују се у зависности од врсте послова за који се захтева одговарајући ниво образовања и 

расположивих средстава за ову меру. 

 

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених 

јавних радова, биће организована обука, по интерном програму послодавца или програму образовне 

установе. По завршетку обуке лицу се издаје интерни сертификат о стеченим компетенцијама. 

 

У 2015. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности, 

одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. 

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи јединица локалне самоуправе, 

јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења. Посебна 

пажња биће посвећена организовању јавних радова у циљу санирања и отклањања последица поплава из 

2014. године.  

Средства за реализацију  мера  активне политике  запошљавања планирана  су  Одлуком о 

буџету Општине Жагубица за  2015. gодину. 

 Средства се преносе Националној служби за  запошљавање  - филијали Пожаревац, на основу 

Одлуке о додели субвенције и закљученог уговора  између корисника  субвенција и Националне службе 

за запошљавање  - Филијале Пожаревац  уколико за  поједине мере  није другачије  прописано.  

  

Праћење  реализације мера активне политике запошљавања Општине Жагубица  за  2015. 

годину, врши Национална служба  за запошљавање  - Филијала Пожаревац. 

 

 

 Корисник  средстава који не извршава утврђене обавезе, дужан је да одобрена средства  врати 

увећана за износ законом утврђене камате, у року од 15 дана  од дана пријема решења  о повраћају 

средстава. Решење о повраћају средстава  доноси Националана служба за запошљавање – Филијала 

Пожаревац. 

  Национална  служба  за  запошљавање – Филијала  Пожаревац  и Општина Жагубица  

закључују Споразум  о начину реализације  мера активне политике  запошљавања Општине Жагубица за 

2015. годину. 

   

 Јавни позив за  доделу  средстава расписује Национална служба за  запошљавање – Филијала 

Пожаревац. 

 Јавн позив садржи услове  које подносилац захтева  треба да испуни и наводи  потребна 

документација  која се  доставља  Националној служби за  запошљавање- Филијала  Пожаревац. 

 Јавни позив се објављује у  локалним штампаним медијима, листу „Послови“ - огласним  

новинама   Националне  службе  за запошљавање  и  на огласној табли  Националне службе за 

запошљавање  - Филијала Пожаревац; 
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 Рок за достављање  захтева  утврђује се јавним позивом  и не може бити дужи од 30 дана. 

 Одлуку о додели субвенције  доноси председник Општине Жагубица  на предлог Националне  

службе за запошљавање – Филијала Пожаревац, по прибављеном мишљењу  Локалног  савета за 

запошљавање. 

 

 На основу Одлуке о додели средстава  корисник средстава и Национална служба за 

запошљавање – Филијала Пожаревац  закључују уговор о међусобним правима и обавезама  у року од 30 

дана од  дана  достављања одлуке. 

 Пре закључења   уговора корисник је  дужан да  достави сва документа   предвиђена   

програмом или мером  запошљавања  од  стране Националне службе за запошљавање и то:  

– Сматраће се да је подносилац  захтева одустао од  захтева, ако у року од 30 дана  од  дана 

достављања  одлуке  не достави тражене доказе; 

– Корисник средстава за програме  и мере дужан је  да  испуни  све  уговором прцизиране  обавезе; 

– Национална  служба  за  запошљавање – Филијала Пожаревац  дужна је  да поднесе извештај  

Локланом савету за запошљавање  и Скупштини Општине Жагубица  о реализацији програма и  

мера. 

 

 

IV 

СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 У зависности  од  нивоа  обезбеђених  средстава, Скупштина Општине Жагубица  доноси  

програме  за  спровођење мера утврђених  овим  Акционим планом.  

 Програмима  из претходног  става  се  посебно утврђују циљеви, средства, услов  за  

укључивање  у Акциони план  и друга питања  од  значаја за реализацију  Програма.  

 

V 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА  

 Према  подацима   Националне  службе за запошљавање  филијале  Пожаревац  укупан  број  

незапослених лица на  теритоији Општине  Жагубица  у   новембру  2014. године је  345  лица .  

 1. Број незапослених лица   према  полу: 

-мушкарци ...197 лица; 

-жене.............148 лица: 

Укупно..........345 лица 

  

3. Најугроженије   групе незапослених  лица    су  са  I, III и IV степеном стручне  спреме.    

 

4. Најугроженије  категорије незапослених  лица  су лица  без квалификације  и  лица  преко 30 година  

старости  са  стажом у наведеном  степену  стручне   спреме, као и лица  без  стажа. 

 

VI 

ЦИЉЕВИ И   ПРИОРИТЕТИ ЗАПОШЉАВАЊА НА  ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА  2015. ГОДИНУ 

 

 Дугорочни - стратешки циљеви локалне политике запошљавања у општини 

Жагубица 

Локални акциони план запошљавања за 2015. годину општине Жагубица  представља основни 

инструмент активне политике запошљавања у 2015. години којим се на годишњем нивоу дефинишу 

приоритети и циљеви политике запошљавања,  утврђују мере, активности подршке успостављања 

ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености  у 2015. годину као и    усклађивање 

политике запошљавања и институција тржишта рада са тековинама Европске уније (ЕУ), што 

представља основни циљ политике запошљавања, пружиће се кроз остваривање појединачних циљева 

политике запошљавања у 2015. Години.  

На одређивање конкретних приоритета за деловање у оквиру  дефинисаних циљева утичу 

многобројни фактори, од којих су најзначајнији: 

- стање на тржишту рада на основу показатеља о радној снази, 

-идентификовани кључни изазови и препреке на странама тражње за радом и понуде рада,  

-друге информације о текућим и очекиваним кретањима на тржишту рада које потичу од 

Националне службе за запошљавање, Републичког завода за статистику, домаћих и међународних 

организација и научних института који прате тржиште рада и политику запошљавања у Републици 

Србији, 

- нови институционални оквир који се успоставља кроз примену реформског пакета Владе и 

његове очекиване импликације на трендове и структуре на тржишту рада. 
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Правни основ за овај локални акциони план представља Закон о запошљавању и осигурању за 

случај незапослености ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/2010), док је програмски оквир 

дефинисан Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину. 

 

VII 

СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА АКЦОНОГ ПЛАНА 

  

Посебни  програми из тачке  IV овог Програма  финансирају  се  из: 

– Буџета  Општине Жагубица; 

– поклона, донација, легата, кредита, камата и 

– других средстава у складу са  законом 

 

 Одредбом члана 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  уређено је  

да  локална самоуправа може да поднесе  захтев  за средства  надлежном министарству. С обзиром да су  

потребе за спровођење мера активне  политике  запошљавања  на територији Општине Жагубица  много 

веће и да  је за ову  годину  у буџету Општине Жагубица  издвојено 5.000.000,00 динара  Општина   

Жагубица ће  затражити  додатна  средства  од  Министарства у складу са Законом 

 

 

VIII 

 

НАДЛЕЖНОСТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

  

Посебне програме  из тачке IV  спроводи Национална  служба за запошљање – Филијала 

Пожаревац.  

  

О реализацији Програма, Националне службе за запошљавање доставља  извештај Локалном 

савету за запошљавање  и Општинском већу Општине Жагубица. 

   

Начин реализаицје  посебних  програма  из тачке  IV  утврђује се споразумом  који Општина 

Жагубица  закључује са  Националном службом  за запошљавање.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-191/2015  

Ж а г у б и ц а                      П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                        Милена Пајић 

 

На основу члана 54. став 2. и став 11. тачка 4. и члана 55. став 3. тачка 4. и 5.  Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' бр. 72/09,52/11 и 55/13),члана 32. став 1. тачка 

9. 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), поступајући по 

предлогу Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица и писменој оставци др. Дарка Зарића из 

Крепољина; 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 27. 02.  2015. године донела је: 

 

       

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора предшколске установе ''Полетарац'' 

Жагубица,због сукоба интереса –именовање у два Управна одбора установа (Дом здравља и ПУ 

''Полетарац'' Жагубица) и поднете писмене оставке и то: 

 

1. Зарић Дарко,лекар из Крепољина,изабран као представник родитеља; 
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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  Решење о именовању члана Управног одбора 

предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица  бр.I-020-995/14-01 од 12. 11. 2014.године.   

 

 

Члан 4. 

 

 Решење доставити:др. Зарић Дарку из Крепољина из Крепољина, предшколској установи 

''Полетарац'' Жагубица,Управном одбору ПУ ''Полетарац'' Жагубица и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I - 01- 020 - 193/ 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 54. став 2. и члана 55 став 3. тачка 4.  Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Службени гласник РС",бр:72/2009,52/2011 и 55/2013) и члана 40. Статута општине 

Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014),поступајући по 

предлогу Наставничког већа Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница; 

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 27. 02. 2015. године,донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  "ЈОВАН 

ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА 

 

     Члан 1. 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана школског одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' 

Лазница, због престанка основа по коме је именована у школски одбор и то: 

 

  

1.Јасна Дрекаловић, професор енглеског језика из  Крагујевца. 

 

  

     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 школског 

одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница које је Скупштина општине Жагубица донела под 

бр. I-01-020-552/14 од 16. јуна 2014. године. 

 

     Члан 4. 

 Решење доставити: именованoj, Основној школи "Јован Шербановић" Лазница, Школском 

одбору Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

Број: I – 01 - 020 – 195 / 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 39. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' 

бр. 119/2012), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'' бр. 6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014) и члана 39. и 40. Статута дирекције за изградњу и развој 

општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 7/13) 

 

 Скупштина општине Жагубица на својој XX седници одржаној дана 27. 02. 2015. године донела 

је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

I 

 ВЛАДАН МОШИЋ,дипл. просторни планер, из Лазнице,  РАЗРЕШАВА СЕ дужности 

директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица,пре истека мандата на 

који је именован. 

 Функција директора именованом из става 1. овог Одељка престаје даном ступања на снагу овог 

Решења тј. са 01. 03. 2015.године. 

 

II 

 Решење ступа на снагу 01. 03. 2015.године и биће објављено у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању директора јавног 

предузећа Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица бр.I-01-020-1041/13 од 03. 09. 2013. 

године. 

 

III 

 Решење доставити:Мошић Владану из Лазнице,председнику општине Жагубица, Надзорном 

одбору ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

  

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-202/2015 

 

Ж а г у б и ц а 

          ПРЕДСЕДНИК 

           Милена Пајић 

 

На основу члана 54. став 2. и става 10. истог члана  Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Службени гласник РС",бр:72/2009,52/2011 и 55/2013) и члана 40. Статута општине 

Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014),поступајући по 

предлогу Наставничког већа Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница; 

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 27. 02. 2015. године,донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  "ЈОВАН 

ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА 

 

 

 

     Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница,из реда 

запослених,на мандатни период до разрешења одн. истека мандата овог сазива Школског одбора и то: 

 

  

1.Марија Радосављевић, професор историје из Лазнице. 

 

     Члан 2. 
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 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 школског 

одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница које је Скупштина општине Жагубица донела под 

бр. I-01-020-552/14 од 16. јуна 2014. године. 

 

     Члан 4. 

 Решење доставити: именованoj, Основној школи "Јован Шербановић" Лазница, Школском 

одбору Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 - 020 – 204 / 15   

Ж а г у б и ц а 

             П Р Е Д С Е Д Н И К 

                              Милена Пајић 

 

На основу члана 54. став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник 

РС'' бр. 72/09,52/11 и 55/13),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. 6/2008, 

4/2009, 3/2011 и 14/2014),поступајући по предлогу Савета родитеља Предшколске установе ''Полетарац'' 

Жагубица 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 27. 02. 2015. године донела је: 

 

       

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица,из реда 

родитеља,на мандатни период до разрешења одн. истека мандата овог сазива Управног одбора и то: 

 

 

1. Милосављевић Драгана,радник из Жагубице; 

 

Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу овог Решења престају да важи Решење о именовању чланова Управног 

одбора предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица  бр.I-01-020-995/14 од 12. 11. 2014.године.   

 

Члан 4. 

 Решење доставити: Драгани Милосављевћ из Жагубице, предшколској установи ''Полетарац'' 

Жагубица,Управном одбору Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица и архиви Скупштине 

општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 - 020 – 194/ 15 – 01 

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 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 

119/2012), члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 

6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014),  

 

 Скупштина општине Жагубица на својој XX седници одржаној дана 27. 02. 2015. године донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

I 

 СИМИЋ (Радивоје) МИЛАН  дипломирани инжењер грађевинарства из Сига,  именује се за 

вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица на 

мандатни период до избора директора,а најдуже на период од 6. месеци. 

 Мандат именованом из става 1. овог Одељка почиње да тече даном ступања на снагу овог 

Решења тј. са 01. 03. 2015.године. 

II 

 Решење ступа на снагу 01. 03. 2015.године и коначно је. 

 Решење објавити ''Службеном гласнику општине Жагубица'' . 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању директора јавног 

предузећа Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица бр.I-01-020-1041/13 од 03. 09. 2013. 

године. 

 

III 

 Решење доставити:Симић Милану из Сига,председнику општине Жагубица, Надзорном одбору 

ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-203/15 

Ж а г у б и ц а 

          ПРЕДСЕДНИК 

           Милена Пајић 

 

На основу члана 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. 6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014), 

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 27. 02. 2015. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ ''ПОЛЕТАРАЦ''  

ЖАГУБИЦА ЗА РАДНУ 2014/2015.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Даје се САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица 

за радну 2014/2015. годину,усвојен од Управног одбора ПУ ''Полетарац'' Жагубица 15. 09. 2015.године 

под бројем  255,  у целини. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 

 

 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ПУ ''Полетарац'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви 

Скупштине општине. 
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СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 196/ 2015    

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Милена Пајић 

 

На основу члана 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. 6/2008,4/2009 ,3/2011 и 14/2014), 

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 27. 02. 2015. године, донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПУ ''ПОЛЕТАРАЦ''  ЖАГУБИЦА ЗА РАДНУ 

2013/2014.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица за радну 2013/2014. 

годину бр.253/2014 од 15. 09. 2014.године, у целини. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ПУ ''Полетарац'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви 

Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 197/ 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 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и 

члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08 и 4/09), 

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 27. 02. 2015. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2014. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Извештај о раду Општинског већа 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 већу општине Жагубица, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

Број: I – 020 – 198 / 15 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Милена Пајић 
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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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