
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Жагубица, 26. март 2013. године                       



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

26. март 2013                                        Жагубица Број 5 страна 2 

www.zagubica.org.rs 

 

 

  С А Д Р Ж А Ј 

 

          СТРАНА 
 
 

Скупштина  општине  Жагубица 

 

 
Одлука о комуналним таксама. .....                   3.   

Одлука о поновном додељивању мандата одборника СО Жсгубица. ....              9. 

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника због подношења оставке. .....             9. 

 

Локални акциони план запошљавања. .....                 10. 

 

Декларација о проглашењу територије општине Жагубица за територију без производње, 

гајења и промета генетски модификованих организама (ГМО). ....              14. 

 

Решење о престанку мандата председника општине Жагубица. ....              15. 

Решење о престанку мандата члановима Општинског већа. .....              15. 

Решење о престанку мандата заменика председника општине Жагубица. ....             16. 

Решење о избору председника општине Жагубица. ....               17. 

Решење о утврђивању престанка мандата одборника. ...               17. 

Решење о избору заменика председника општине Жагубица. ..              18. 

Решење о избору чланова Општинског већа. ...                18. 

Решење о именовању члана ШО Ј. Шербановић Лазница. ....              19. 

 

Закључак о усвајању извештаја о раду Центра за социјални рад, од. Жагубица за 2012. ...             19. 

Закључак о усвајању извештаја о раду ЈКП ''Белосавац''. Жагубица за 2012...            20. 

Закључак о усвајању извештаја о раду Дирекције за изградњу и развој за 2012. ....            20. 

Закључак о усвајању извештаја о раду Туристичке организације за 2012. ...             21. 

Закључак о усвајању извештаја о раду КПЦ ''Ј.Шербановић'' за 2012. ...             21. 

Закључак о усвајању извештаја о раду ОШ Крепољин за 2011/2012. ...             22. 

Закључак о усвајању извештаја о раду ОШ Лазница за 2011/2012. ...             22. 

Закључак о усвајању извештаја о раду ОШ Жагубица за 2011/2012. ..             22. 

Закључак о усвајању извештаја о раду ПУ ''Полетарац''  за 2012. ....              23. 

Закључак о давању сагласности на план рада ЦСР, одељење у Жагубици за 2013...            23. 

Закључак о давању сагласности на план рада ЈКП ''Белосавац'' Жагубица за 2013...            24. 

Закључак о давању сагласности на план рада дирекције за изградњу за 2013....            24. 

Закључак о давању сагласности на план рада Туристичке организације за 2013....            25. 

Закључак о давању сагласности на план рада КПЦ Ј.Шербановић за 2013....             25. 

Закључак о давању сагласности на план рада ОШ Крепољин за 2012/ 2013...            26. 

Закључак о давању сагласности на план рада ОШ Лазница за 2012/ 2013......             26. 

Закључак о давању сагласности на план рада ОШ Жагубица за 2012/ 2013...             27. 

Закључак о давању сагласности на план рада ПУ Полетарац за 2013....             27. 

 

 

 

 
                                                                                               

http://www.zagubica.org.rs/


СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

26. март 2013                                        Жагубица Број 5 страна 3 

На основу члана 6.7.11 Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 

62/2006) и чл. 15. став 1. тачка 5. и члан 40 став 1. тачка 3. Статута општине Жагубица („Сл.гласник 

општине Жагубица“ број 6/08,4/09 и 3/11),  

Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 22. 03. 2013 године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на 

територији општине Жагубица. 

 

Члан 2. 

 Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање локалних комуналних такси. 

 

Члан 3. 

 

Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1. Истицање фирме на пословном простору, осим истицања назива државних органа и 

организација и органа локалне самоуправе, 

2. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина, 

3. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната из домаће радиности, 

4. Држање средстава за игру (билијар, стони фудбал, видео игре и сл.), 

5. Коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе 

(коловози, тротари, зелене површине, бандере и сл.) 

6. Заузеће јавне површине грађевинским и другим материјалом. 

 

Члан 4. 

 Комуналне таксе из члана 3. тачке 3,4,5 и 6. Одлуке утврђују се сразмерно времену коришћења 

права, предмета и услуга а из чл.3. тачке 1. 2. и 5. Одлуке утврђује се у годишњем износу. 

 

Члан 5. 

 Комуналне таксе плаћају се по таксеној тарифи која је саставни део ове Одлуке, по решењу 

надлежног органа за коришћење права предмета или услуга на подручју општине Жагубица. 

 Комунална такса из члана 3. став 1. тачке 4. Одлуке плаћа се у року од 3 дана од дана 

подношења захтева. Уколико се комунална такса не плати у року захтев ће бити одбијен. 

Члан 6. 

 Решење о утврђивању комуналне таксе за истицање фирми доноси Одељење за финансије и 

буџет-Служба локалне пореске администрације Општинске управе општине Жагубица. 

 У погледу принудне наплате таксе, обнова поступка, жалбе, повраћаја, застарелости, обрачуна 

камате и казне примењује се одредба Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

 

Члан 7. 

 Обвезник локалне комуналне таксе из члана 3. тачке 1.  дужан је да поднесе пријаву Служби 

локалне пореске администрације, општине Жагубица, пре почетка коришћења права предмета и услуга 

за чије коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе за истицање фирме најкасније до 1. 

марта године за коју се такса утврђује на обрасцу који је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 8. 

 Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву, таксена обавеза ће се утврдити на 

основу података којима располаже надлежни орган или путем инспекцијског надзора. 

Члан 9. 

 Комуналне таксе по појединим тарифним бројевима могу се утврдити по зонама у којима се 

налазе објекти, површине, односно предмети или врше услуге и то: 

- Зона А – Жагубица, Крепољин 

- Зона Б – Лазница, Суви До, Осаница, Милановац, Сиге, Крупаја 

- Зона Ц – сва остала насеља 
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Члан 10. 

 У свему осталом што није регулисано овом Одлуком, непосредно се примењују одредбе Закона 

о финансирању локалне самоуправе и Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

 

Члан 11. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама 

општине Жагубица „Службени гласник општине Жагубица“ број 1/2010). 

Члан 12. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“ а примењиваће се од 01.јануара 2013. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-277/13 

Ж а г у б и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

    Небојша Илић 

 

 

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

 

 Тарифни број 1.  

 За истицање фирме или назива на пословним просторијама такса се утврђује у годишњем 

износу и то: 

 

 А) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња 

правна лица и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, 

за све делатности и то: 

 

1) Средња правна лица и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход  од 

50.000.000,00-100.000.000,00 динара фирмарину плаћају у износу од   46.729,00 динара на 

годишњем нивоу. 

2) Средња правна лица и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход  од 

100.000.001,00 динара и више фирмарину плаћају у износу 93.458,00 динара на годишњем 

нивоу. 

 

Б) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика 

правна лица, за све делатности: 

 

Фирмарину плаћају на годишњем нивоу од 140.187,00. 

 

Ц) Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња и мала правна лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 

делатност банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и нафтним 

дериватима, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго 

сала, и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека за гране и то: 

 

1 A Банкарске организације 93.458,00 динара 

1 Б Банкарске организације-шалтери 46.729,00 динара 

   

2 А Осигуравајућа друштва-филијале 93.458,00 динара 

2 Б Експозитуре и остали организациони облици 46.729,00 динара 

   

3 А Телекомуникације, мобилна и фиксна телефонија 93.458,00 динара 

3 Б Мобилни оператери 93.458,00 динара 

3 Ц Делатност поште 93.458,00 динара 
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4  Електродистрибуција 93.458,00 динара 

5  Предузећа за прераду и промет нафте и нафтних 

деривата 

93.458,00 динара 

   

6 Бензинске пумпе- трговина на мало горивом и 

плином 

23.365,00 динара 

   

7 Казина,коцкарнице, кладионице, бинго сале, 

коцкарске услуге и ноћни барови, дискотеке 

46.729,00 динара 

   

8 Производња и трговина на велико дуванским 

производима 

46.729,00 динара 

 

 

У зависности од зоне такса по овм тарифном броју плаћа се: 

- Зона А ............................................100% основног износа 

- Зона Б ............................................. 80% основног износа 

- Зона Ц ............................................ 70% основног износа 

 

НАПОМЕНА:  

 Предузетници и правна лица која су према закону којим се утређује рачуноводство разврстана у 

мала правна лица, а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну 

таксу за истицање фирме на пословном простору. 

 Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, 

фирмарину плаћају на годишњем нивоу до две просечне зараде. 

 Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна 

лица, фирмарину плаћају на годишњем нивоу до три просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводства разврстана у велика, средња и 

мала правна лица, а у смислу којим се уређује рачуноводство и предузетници а обављају делатност: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних 

и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу до десет 

просечних зарада. 

Под просечном зарадом у смислу чл. 15 а став 2. 3. и 4. Закона о изменама и допунама закона о 

финансирању локалне самоуправе, сматра се просечна зарада по запосленом остварена на територији 

јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август године која предходи години за коју се утврђује 

фирмарина према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

Предузетници и мала правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство а имају 

годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за коришћење рекламних 

паноа и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора. 

Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу. 

Обвезници таксе из овог тарифног броја су сва регистрована правна и физичка лица која 

обављају одређену делатност на територији општине Жагубица без обзира да ли је фирма истакнута. 

Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује решењем Локална пореска администрација 

општине Жагубица. 

Обвезници плаћања локалне комуналне таксе из овог тарифног броја су дужни да до доношења 

решења за наредну годину, плаћају до 15-ог у месецу за предходни месец аконтацију по основу решења 

из предходне године. 

Таксени обвезници који се региструју у текућој години, у обавези су да у року од 30 дана од 

дана регистрације поднесу пореску пријаву за локалну комуналну таксу за истицање фирме и исту 

плаћају у износу прописану овим тарифним бројем у року од 15 дана од дана пријема решења о 

задужењу. 

Ако се фирма истакне у току године, обвезник таксе је дужан да поднесе пореску пријаву за 

истицање фирме у року од 30 дана од дана истицања фирме. 

Обвезници овог тарифног броја који у току године престану са обављањем регистроване 

делатности уз приложени доказ – решење о брисању из Агенције за привредне регистре биће 

ослобођени плаћања ове таксе од дана брисања уколико у року од 30 дана од дана настале промене 

обавесте локалну пореску администрацију. 
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Обвезници овог тарифног броја који код Агенције за привредне регистре евидентирају 

привремену одјаву, у обавези су да плаћају комуналну таксу за истицање фирме све док имају истакнуте 

фирме, тј. Док фирме не буду брисане из Регистра привредних субјеката које се воде код надлежне 

Агенције. 

Обвезници овог тарифног броја у обавези су да у року од 30 дана од дана настанка било какве 

промене у пословању обавесте Локалну пореску администрацију. 

Промене у току године од значаја за висину обавезе на име комуналне таксе за истицање фирме 

на пословном простору, не утичу на утврђену пореску обавезу за ту годину. 

 

 Тарифни број 2.  

 

 За држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина, 

утврђује се локална комунална такса у годишњем износу према радној запремини мотора и то: 

1) За теретна возила 

 

-за камионе до 2т носивости 1.000,00 динара 

-за камионе од 2т до 5т носивости 1.500,00 динара 

-за камионе од 5т до 12т носивости 3.000,00 динара 

-за камионе преко 12т носивости 4.000,00 динара 

 

2) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)    500,00 динара 

 

 

3) За путничка возила 

-до 1.150цм3    500,00 динара 

-преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  1.000,00 динара 

-преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3  1.500,00 динара 

-преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3  2.000,00 динара 

-преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3  3.000,00 динара 

-преко 3.000 цм3   5.000,00 динара 

 

4) За мотоцикле 

-до 125 цм3     400,00 динара 

-преко 125 цм3 до 250 цм3     600,00 динара 

-преко 250 цм3 до 500 цм3  1.000,00 динара 

-преко 500 цм3 до 1`,200 цм3  1.200,00 динара 

-преко 1.200 цм3  1.500,00 динара 

 

5) За аутобусе и комби бусеве  50,00 динара по регистрованом седишту . 

 

6) За прикључна возила теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

-1т носивости     400,00 динара 

-од 1т до 5т носивости     700,00 динара 

-од 5т до 10 т носивости      950,00 динара 

-од 10т до 12т носивости   1.300,00 динара 

-носивост преко 12т носивости  2.000,00 динара 

 

7) За вучна возила (тегљаче) 

-чија је снага мотора до 66 киловата   1.500,00 динара 

-чија је снага мотора од 66 – 96 киловата  2.000,00 динара 

-чија је снага мотора од 96 – 132 киловата  2.500,00 динара 

-чија је снага мотора од 132 – 177 киловата  3.000,00 динара 

-чија је снага мотора преко 177  киловата  4.000,00 динара 

 

 

НАПОМЕНА:  

1. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације возила на рачун 

840-714513843-04 са позивом на број 97 35-118 -Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина. 
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2. Таксу по овом тарифном броју не плаћају власници возила чије је дете вишеструко ометено 

у развоју (инвалид 100%) и користи туђу негу и помоћ. 

3. Власници путничких аутомобила и мотоцикала-војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, 

инвалиди рада са преко 80% или више процената телесног оштећења или код којих постоји 

телесно оштећење доњих екстремитета од 60% и више не плаћају таксу из тачке 3 и 4 овог 

тарифног броја. 

4. Здравствене установе за санитетска возила за превоз и за возила за превоз у служби 

трансфузије крви не плаћају таксу по овом тарифном броју. 

5. Предузећа која за обављање своје делатности користе цистерне за воду, као и предузећа и 

друге организације и установе које поседују цистерне за превоз питке воде не плаћају таксу 

по овом тарифном броју. 

6. Највиши износ таксе из члана 15в става 1. Закона о финансирању локалне самоуправе 

усклађује се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује 

републички орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако 

што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет 

динара. 

7. Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са чланом 15в 

став 2. Закона, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи 

локалне комуналне таксе. 

8. Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене 

највише износе локалне комуналне таксе из члана 15в  став 1.Закона. 

9. Објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из члана 15в став 4. Закона, 

примењују се од првог наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

 Тарифни број 3. 

 

      За коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе од стране угоститељских 

организација, самосталних радњи, посластичара и др.као и за покретне тезге, гондоле, фрижидере за 

сладолед, телефонске говорнице и др.експо објекте плаћа се комунална такса дневно за сваки цео или 

започети квадратни метар заузете површине: 

- За А зону ...................... 6,00 динара  

- За Б зону ........................4,00 динара  

- За Ц зону .......................2,50 динара  

 

НАПОМЕНА:  

1. Обвезник таксе је свако правно или физичко лице које запрема простор из овог тарифног 

броја. 

 2. Надлежни орган не може издати дозволу за коришћење простора на јавним површинама у 

пословне сврхе док корисник предходно не плати таксу по овом тарифном броју. 

3 Надлежни орган за наплату по овом тарифном броју је Одељење за привреду и економски 

развој општине Жагубица. 

4. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 

 5. Разврставање по зонама врши се у зависности од врсте делатности, површине и према 

погодностима које грађевинско земљиште пружа за обављање пословне делатности на територији 

општине Жагубица. 

 

Тарифни број 4. 

 

За држање средстава за игре на срећу (билијар, флипери) плаћа се комунална такса у годишњем 

износу из члана 3. тачке 4. ове Одлуке и то:  

- На подручју А зоне .......................9.000,00 динара 

- На подручју Б зоне ......................  6.000,00 динара 

- На подручју Ц зоне ...................... 4.000,00 динара 

За држање средстава за игру којима се приређују игре на срећу (томбола, покер апарати, рулет и 

сл.) такса се утврђује  у годишњем износу  а плаћа се сразмерно времену коришћења и то:  

- На подручју А зоне ....................... 24.000,00 динара 

- На подручју Б зоне ....................... 12.000,00 динара 

- На подручју Ц зоне ......................   8.400,00 динара 
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НАПОМЕНА: 

1. Обвезник таксе је свако правно или физичко лице које остварује приходе за горе наведене 

уређаје или апарате. 

2. Комунална такса из овог тарифног броја утврђује се у годишњем износу. 

3. Ако се средства за игру набаве у току године, обвезник таксе је дужан да поднесе пријаву 

за држање средстава за игру у року од 15 дана од дана набавке средстава, Општинској 

управи општине Жагубица-Одељењу за привреду и економски развој.  

4. Пријава мора да садржи: име и презиме држаоца, адресу места држања апарата, врсту, 

марку, тип и серијски број апарата и датум почетка држања апарата.  

 

 Тарифни број  5. 

 

За коришћење рекламних паноа и за истакнуту и исписану фирму ван пословног простора на 

објектима и просторијама који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 

плаћа се комунална такса од 20% од износа утврђеног за фирму истакнутој на пословном простору из 

тарифног броја 1. 

 

НАПОМЕНА:  

1.Таксу по овом тарифном броју плаћају правна и физичка лице приликом подношења захтева 

за издавање одобрења за коришћење рекламних паноа. 

2. Надлежни орган за издавање дозволе не може издати дозволу док корисник предходно не 

плати таксу из овог тарифног броја. 

3. Надлежни орган по овам тарифном броју је Одељење за привреду и економски развој 

општине Жагубица. 

4. Такса по овом тарифном броју утврђује се у петнаестодневном износу. 

5. Ова такса се не плаћа за посмртне објаве и огласе као и за објаве и огласе који се односе на 

делатност државних органа и локалне самоуправе. 

 

 Тарифни број 6. 

  

 За заузеће јавних површина грађевинским материјалом, огревним дрветом, угљем и сл. и за 

извођење грађевинских радова за период од 15 дана, плаћа се такса по сваком започетом квадратном 

метру у износу: 

- За А зону ...................... 15,00 динара 

- За Б зону ........................10,00 динара 

- За Ц зону .......................  5,00 динара 

За заузимање тротоара за смештај грађевинског материјала, огревних дрва, угља и сл.  

за период дужи од 15 дана, такса утврђена у ставу 1. Ове тачке увећава се за 100%. 

 За заузимање тротоара за смештај грађевинског материјала, огревних дрва, угља и  

сл.за сваки започети период од наредних 15 дана, такса утврђена у ставу 2. Ове тачке увећава се за 

100%. 

 

НАПОМЕНА:  

1. Таксу по овом тарифном броју плаћају правна и физичка лице приликом подношења захтева 

за издавање одобрења за заузимање јавне површине грађевинским материјалом, огревним дрветом, 

угљем и сл.и за извођење грађевинских радова. 

2. Надлежни орган за издавање дозволе не може издати дозволу док корисник предходно не 

плати таксу из овог тарифног броја. 

3. Надлежни орган по овам тарифном броју је Одељење за привреду и економски развој 

општине Жагубица. 

4. Такса по овом тарифном броју утврђује се у петнаестодневном износу. 

 5. Разврставање по зонама врши се у зависности од врсте делатности, површине и према 

погодностима које грађевинско земљиште пружа за обављање пословне делатности на територији 

општине Жагубица. 
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На основу члана 48. став 3. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 40. 

Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,9/10 и 3/11) и члана 8. 

Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 8/12)  

 

Скупштина општине Жагубица, на својој  седници одржаној  дана 22. 03. 2013. године донела је 

следећу: 

 

 

О Д Л У К У 

о поновном додељивању мандата одборника Скупштине општине Жагубица 

 

 

 

Члан 1. 

 

Љубиши Јовкић из Жагубице поново се додељује мандат одборника Скупштине општине 

Жагубица,а због престанка функције заменика председника општине Жагубица. 

 

 Именованом мандат одборника из става 1. овог члана почиње да тече даном потврђивања тј. са 

22. 03. 2013.године и трајаће до истека мандата овог сазива Скупштине општине Жагубица тј.до истека 

мандата одборника коме је престао мандат због подношења оставке. 

 

 Члан 2. 

 

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

Жагубица. 

 

Члан 3. 

 

 Одлуку доставити именованом и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 270 / 13 - 01 

Ж а г у б и ц а  

 

             П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                           Небојша Илић 

 

 

 

 На основу члана 40. Статута општине Жагубица ('' Службени гласник“ општине Жагубица, 

бр.6/08 и 4/09) и члана 171. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' 

општине Жагубица бр. 8/12) 

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 22. 03. 2013. године,  донела је 

следећу 

 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДОБРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА  ЗБОГ ПОДНОШЕЊА ПИСМЕНЕ ОСТАВКЕ 

 

Члан 1. 

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Скупштине општине Жагубица Милинковић 

Горану из Крепољина због подношења писмене оставке на ову функцију.  

 Мандат одборника из става 1. овог члана престаје даном подношења оставке у форми писане 

изјаве. 

 

Члан 2. 

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

Жагубица''. 
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Члан 3. 

 Одлуку доставити:именованом, Општинском одбору Социјалистичке партије Србије  

Жагубица,Општинској изборној комисији и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 265 / 13 – 01  

Ж а г у б и ц а 

        П Р Е Д С Е Д Н И К 
                            Небојша Илић 

 

          

 
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. 6/08,4/09 и 3/11) уз прибављено мишљење локалног  савета за запошљавање од  25.   

јануара 2013. године, 

Скупштина општине Жагубица  на својој  седници   одржаној   22. марта  2013. године   донела 

је : 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА 2013 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  запошлјаваеа за 2013 . 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  

 

 Циљ Акционог  плана је  активно  укључивање  Општине Жагубица у подстицању  

запошљавања    кроз јавне радове. 

 

III 

ПРИОРИТЕТИ И МЕРЕ ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА АКЦИОНОГ  ПЛАНА  

 

 Приоритети и  мере  за  спровођење  Акционог  плана политике запошљавања на територији 

Општине Жагубица су: 

 

 -јавни радови  
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IV 

СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

 У зависности  од  нивоа  обезбеђених  средстава, Скупштина Општине Жагубица  доноси 

посебне   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  јануару 2013. године је  426  лица .  

  

1. Број незапослених лица   према  степену  стручне  спреме 

– I степен стручне спреме – 130 лица (78 мушкараца и 52 жене)    

– II степен стручне спреме – 29 лица (16 мушкараца и 13 жена) 

– III степен стручне спреме – 92 лица (63 мушкараца и 29 жена) 

– IV степен стручне спреме – 143 лица (49 мушкараца и 94 жена) 

– V степен стручне спреме – 5 лица  (4 мушкарца и 1 жена) 

– VI-1степен стручне  спреме –11 лица (5 мушкарца и 6 жена) 

– VII-1 степен стручне спреме –16  лица (7 мушкарца и 9 жена) 

 

  

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

VI и VII степену стрчне спреме.    

 

4. Најугроженије  категорије незапослених  лица  према Националном акционом  плану су лица  преко 

30 година  старости  са  стажом у наведеном  степену  стручне   спреме.  

 

 

VI 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЗАПОШЉАВАЊА НА  ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА  2013. ГОДИНУ 

 

 Дугорочни - стратешки циљеви локалне политике запошљавања у општини 

Жагубица 

 

Локални акциони план запошљавања за 2013. годину општине Жагубица  представља основни 

инструмент активне политике запошљавања у 2013. години којим се на годишњем нивоу дефинишу 

приоритети и циљеви политике запошљавања,  утврђују мере, активности, одговорности и потребна 

финансијска средства неопходна за повећање запослености у 2013. години на територији општине 

Жагубица. 

Правни основ за овај локални акциони план представља Закон о запошљавању и осигурању за 

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

Националним акционим планом запошљавања за 2013. годину: 

– успостављање  стабилног  и одрживог  тренда  раста  запослености; 

– подршка и помоћ  незапосленим лицима  у активном  тражењу посла; 

– унапређење  социјалног  дијалога  и јачање   улоге социјалних партнера; 

– подстицање запошљавања  теже запосливих  категорија; 

– борба против дискриминације  посебно погођених група приликом запошљавања; 

– активан  приступ  Општине  у области  запошљавања: 

– спровођење  мера из Акционог плана  и  јачањање улоге   Локалног савета за запошљавање; 

 

VII 

МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ  ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2013. ГОДИНЕ 

 

НАМЕНА 

Реализација   стручна пракса, стицање практичних знања и јавни радови  су од  значаја  за   

Општину Жагубица због  ангажовањем  лица   са  евиденције  Националне  слубе  за  запошљавање – 
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Филијала  Пожаревац – Испостава  Жагубица.  

  

ЦИЉ 

Запошљавање  лица   која  се  воде  на  евиденцији  Националне   службе за   запошљавање кроз 

стручну праксу, стицање практичних знања и јавне радове     реализовали би  правни  субјекти  са  

територије  Општине  Жагубица    ангажовањем  лица    са   евиденције  Националне    службе  за  

запошљавање- Филијала  Пожаревац, Испостава  Жагубица.  

 

 

  Субвенција општине Жагубица у запошљавању кроз стручну праксу, стицање практичних 

знања и јавне радове  обухватиће   сва  лица  са  евиденције испоставе  Жагубица  и  биће   ангажовани  

у зависности  од   потреба за     окончање  пројекта  за  јавне  радове    у складу са .  

 

 ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

 Незапослена лица са евинеције НСЗ-Филијала Пожаревац, Испостава Жагубица и то лица без  

занимања,  са  средњом, вишом и   високом стручном спремом.  

 Средства за реализацију  мера  активне политике  запошљавања планирана  су  Одлуком о 

буџету Општине Жагубица за  2013. годину 

 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  2013. 

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 

2013. годину. 

  

 

Акционим  планом за  2013. годину  предвиђене су следеће мере  активне политике  запошљавања u 

складу са Националним акционим планом запошљавања за 2013. годину: 

 

стручна пракса  

      2. стицање практичних знања  

3. јавни радови. 

 

  

Програми и мере предвиђени овим Акционим планом  ће  се  реализовати у складу са Националним 

планом  запошљавања за 2013. годину  које  се  суфинансијрају стручна пракса, стицање практичних 

знања и јавни радови 

  .  

Стручна пракса – ради стицања практичних знања и вештина за самосталан рад у струци без 

заснивања радног односа и то за лица са најмање средњим образовањем, без обзира на године живота; 

Стицање практичних знања уз заснивање радног односа, за лица без квалификације 

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. У 2013. години организоваће се 

јавни радови у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности; одржавања и 

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

учествовања у поступку организовања јавних радова у 2013. години имају органи територијалне 

аутономије и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна 

друштва, предузетници, задруге и удружења. 

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

незапослених лица укључених у јавне радове и трошкова спровођења јавних радова. Трошкови зарадe 

не могу бити нижи од минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду а одређују се у 

зависности од степена образовања лица 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 сертификат о стеченим  компетенцијама.  
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Средства која  су предвиђена  Буџетом Општине Жагубица  за 2013. годину су у висини од  

програма и мера  по Акционом плану  додељују  се  на  основу јавног  позива. 

 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; 

 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. 

 

VIII 

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 Министарству  економије и регионалног  

развоја. 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 

3.000.000,00 динара  Општина   Жагубица ће  затражити  додатна  средства  од  Министарства у складу 

са Законом 

 

IX 

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 Скупштини 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-020-276/2013-01 

 

Ж а г у б и ц а              

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                        Небојша Илић 
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                На основу члана 190. Устава Републике Србије, члана 20. Закона о локалној самоуправи и 

члана 40. Статута општине Жагубица  („Сл. гласник општине Жагубица“, број 6/08)  

                Скупштина општине Жагубица на с својој едници одржаној дана 22. 03. 2013 доноси 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 

О ПРОГЛАШЕЊУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА ТЕРИТОРИЈУ БЕЗ 

ПРОИЗВОДЊЕ, ГАЈЕЊА И ПРОМЕТА ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА 

(ГМО) 

 

 

Полазећи од чињенице да је локална самоуправа најближа решавању проблема животне средине; 

 

Наглашавајући да је живот грађана у средишту одрживог развоја наше локалне заједнице и да се 

питања заштите животне средине најбоље решавају уз непосредно учешће грађана; 

 

Свесна да ширење технологије генетичког инжењеринга, посебно трансгенетских метода у оквиру 

генетичког инжењеринга и генетичких модификација, и увођење (производња, промет и употреба), 

живих ГМО и производа од ГМО у нашу животну средину могу да нанесу непроцењиву штету по 

приодну разноврсност наше животне средине, као и да изазову несагледиве дугорочне ризике по 

здравље наших грађана и грађанки; 

 

Одлучна у намери да сачувамо биљне и животињске врсте које су основа наше здраве пољопривреде и 

исхране; 

 

Истичући да брани слободу избора семена и врста које гајимо као и независност наших 

пољопривредника од произвођача и трговаца ГМО; 

 

Уважавајући растућу забринутост грађана и грађанки у вези са непостојањем научне сигурности, а као 

и услед недостајућих  релевантних научних информација, закључака, истраживања и знања о ризицима 

и последицама употребе ГМО и производа  од ГМО по очување наших природних ресурса и утицаја на 

здравље људи; 

 

Решена да унапреди органску, контролисану, традиционалну и конвенционалну пољопривреду, посебно 

подржавајући право и слободу пољопривредника на природни одабир, класично оплемењивање и 

укрштање, обнову и заштиту домаћих аутохтоних сорти; 

 

Одговорна за добробит и здравље људи  наше општине, руководећи се разумним начелом 

предострожности, 

 

Скупштина општине Жагубица: 

 

1. Проглашава територију општине Жагубица за територију без производње, односно гајења и 

промета генетски модификованих организама (ГМО) и производа од генетски модификованих 

организама (производи од ГМО); 

 

2. Обавезује извршне органе и органе управе општине Жагубица да у складу са својим 

овлашћењима допринесу спровођење слова и духа ове Декларације, посебно у делу старања о 

заштити животне средине; заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, 

развоју и унапређењу туризма, угоститељства и трговине; здравственој заштити и планирању 

развоја; 

 

3. Позива Народну скупштину Републике Србије и Владу Републике Србије да и надаље 

примењује постојеће прописе из ове области уз њихово прецизирање и усаглашавање и са 

ставовима ове Декларације и буду привржени намери да Србија остане подручје без 

производње-односно гајења и промета ГМО и производа од ГМО. 

 

4. Обавезује се да ће: 

- Сва питања у вези примене Декларације решавати уз непосредно учешће грађана, 

- Доприносити примени постојећих прописа, планова и програма из ове области као и 

њиховом прецизирању и усаглашавању са ставовима Декларације; 
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- Стварати услове за унапређење рада локалних органа, организација и институција 

неопходних за примену прописа из ове области; 

 

5. Придружује се и подржава представничка тела општине, регија и градова у Европској унији и 

свету која су већ прогласила своје територије за територије без ГМО (GMO free zone) у жељи да 

са њима развија сарадњу на овом пољу деловања и одговорности. 

 

Број:I-01-020-275/13 

Ж а г у б и ц а                   

                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                      Небојша Илић 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12.  Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 

129/07) и члана 40. став 1. тачка 13. и чл. 77. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине 

Жагубица''. Бр.6/08,4/09 и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана  22. 03. 2013.године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1 

 САШИ ОГЊАНОВИЋ,из Крепољина ПРЕСТАЈЕ мандат председника општине Жагубица, 

због подношења оставке у форми писане изјаве . 

Именованом из става 1. oвог члана мандат  председника општине Жагубица престаје 

утврђивањем престанка функције на седници Скупштине тј. са 22. 03. 2013.године 

 

Члан 2. 

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

општине Жагубица'' 

 

Члан 3. 

Решење доставити; Именованом и Архиви Скупштине општине Жагубица'' 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

Броj:I-020-268/2013-01 

 

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

            Небојша Илић 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. а у вези члана 50.став 1.  Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07), и члана 40. став 1. тачка 13.и члана 77. Статута општине Жагубица (''Сл. 

Гласник општине Жагубица''. Бр.6/08,4/09 и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица на својој I седници одржаној дана  22. 03 2013..године, донела 

је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

 

 Због престанка функције председника општине подношењем оставке утврђује се престанак 

мандата   члановима  Општинског већа и то: 

 

1.Шербановић Жики из Лазнице; 

 

2.Рњавић Дарку из Осанице; 

 

3.Томић Синиши из Осанице; 

 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

26. март 2013                                        Жагубица Број 5 страна 16 

4. Милосављевић Животију из Жагубице; 

 

5. Матовић Невенки из Жагубице; 

 

6.Перић Зорану из Крепољина и 

 

7.Томић Машку из Сувог Дола 

 Именованим мандат члана већа престаје са 22. 03. 2013.године,даном када је прсетао мандат 

председника општине због подношења писмене оставке на функцију. 

 

 

Члан 2. 

 

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

општине Жагубица'' 

 

Члан 3. 

 

Решење доставити; Именованом и Архиви Скупштине општине Жагубица'' 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-020-269/2013-01 

 

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

             Небојша  Илић 

 

На основу члана 32. Став 1. тачка 12. а у вези члана 50.став 1. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. Гласник РС'', бр. 129/07), и члана 40. став 1. тачка 13. и члана 75.  Статута општине Жагубица (''Сл. 

гласник општине Жагубица''. Бр.6/08), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 22. марта 2013.године, донела 

је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О   ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

 ЉУБИШИ ЈОВКИЋ ,из Жагубице ,ПРЕСТАЈЕ мандат  заменика председника  општине 

Жагубица,због  престанка функције председника општине Жагубица због подношења оставке. 

 Именованом из става 1. овог члана функција заменика председника општине Жагубица престаје 

даном престанка функције председника општине Жагубица тј. са 22. 03. 2013.године. 

 

Члан 2. 

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

општине Жагубица'' 

 

Члан 3. 

Решење доставити; Именованом ,Мандатно имунитетској  комисији,ОИК и Архиви Скупштине 

општине Жагубица 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-020-266/2013-01 

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

             Небојша  Илић 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 1.  Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

Гласник РС'', бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 13.  и члана 62.Статута општине Жагубица (''Сл. 

гласник општине Жагубица''. бр.6/08), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 22. 03. 2013.године, донела је: 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 САФЕТ ПАВЛОВИЋ ,одборник из Крепољина ,по занимању дипл. економиста, БИРА СЕ  за 

председника Општине Жагубица,на мандатни период до истека мандата овог сазива Скупштине 

општине. 

 

 Именованом из става 1. овог члана мандат председника Општине Жагубица почиње да тече 

даном избора на функцију тј. почев од 22. 03. 2013.године 

 

 

Члан 2. 

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

општине Жагубица'' 

 

Члан 3. 

Решење доставити; Именованом ,персоналној служби ОУ Жагубица,Одељењу за финансије и 

буџет општине Жагубицаи Архиви Скупштине општине Жагубица'' 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

Број:I-020-271/2013-01 

 

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

           Небојша Илић   

 На основу члана 43. став 5.  Закона о локалној самоуправи ''Сл. Гласник РС'',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 22. 03. 2013.године, донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

 

Члан 1. 

Утврђује се да је дана 22. 03. 2013.године престао одборнички мандат у Скупштини општине 

Жагубица и то: 

 -Павловић Сафету из Крепољина са изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС) 

Ивица Дачић – Партија уједињених пензионера (ПУПС) –Сафет Павловић, због избора на функцију 

председника општине Жагубица и  

 -Јовкић Љубиши из Жагубице,са изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС) Ивица 

Дачић – Партија уједињених пензионера (ПУПС) –Сафет Павловић, због избора на функцију заменика 

председника општине. 

Члан 2. 

 Решење о престанку мандата одборницима Скупштине општине Жагубица из члана 1. oвог 

Решења доставити Општинској изборној комисији ради доделе мандата новим одборницима у складу са 

Законом. 

Члан 3. 

 Против овог Решења одборници из става 1. овог решења  могу изјавити жалбу Управном суду у 

року од 48. часова од дана пријема истог. 

 

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења и исто се има објавити у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица'' 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-020-274/2013-01 

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

               Небојша Илић 
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На основу члана 32. Став 1. тачка 12. и члана 43. став 4.Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

Гласник РС'', бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Жагубица (''Сл. Гласник општине 

Жагубица''. Бр.6/08), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 22. 03. 2013.године, донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ИЗБОРУ  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 ЉУБИША ЈОВКИЋ,одборник из Жагубице,по занимању предузетник, БИРА СЕ  за заменика 

председника општине Жагубица,на мандатни период до истека мандата овог сазива Скупштине 

општине Жагубица. 

 Именованом из става 1. овог члана мандат заменика председника општине Жагубица почиње да 

тече  даном избора  тј. од 22. 03. 2013.године 

 

Члан 2. 

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

општине Жагубица'' 

 

Члан 3. 

Решење доставити; Именованом,Персоналној служби Општинске управе општине, Одељењу за 

финансије и буџет – рачуноводству  и Архиви Скупштине општине Жагубица'' 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

Броj:I-020-272/2013-01 

 

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

           Небојша  Илић 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1.Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 13. и члана 65. став 4.  Статута општине Жагубица 

(''Сл. Гласник општине Жагубица''. бр.6/08),а на предлог председника општине: 

 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 22. 03. 2013.године, донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О  ИЗБОРУ  ЧЛАНОВА  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1 

 БИРАЈУ СЕ за чланове Општинског већа општине Жагубица,на мандатни период до истека 

мандата Скупштине општине и то: 

 

 1.Шербановић Жика из Лазнице; 

 

 2.Рњавић Дарко из Осанице; 

 

 3.Томић Синиша из Осанице; 

 

 4. Милосављевић Животије из Жагубице; 

 

 5. Матовић Невенка из Жагубице; 

 

 6.Перић Зоран из Крепољина и 

 

 7.Томић Машко из Сувог Дола. 
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Члан 2. 

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

општине Жагубица'' 

Члан 3. 

Решење доставити; Именованим,Општинској управи општине Жагубица и Архиви Скупштине 

општине Жагубица 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-020-273/2013-01 

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

             Небојша  Илић 

 

                         

 

На основу члана 54. став 2. и чл.55. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица 

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

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 22. 03.  2013. године,донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН 

ШЕРБАНОВИЋ'' ЛАЗНИЦА  

  

 

     Члан 1. 

 За члана школског одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница,из редова родитеља,на 

мандатни до истека мандата школског одбора ИМЕНУЈЕ СЕ и то: 

 

1. Туфонић Синиша из Лазнице; 

 

       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 бр.I-020-568/10-01/12 од 21. јуна 2010.године и то 

члан 1. став 1. подгрупа 1 тачка 2. 

        Члан 4. 

 

 Решење доставити: именованом,Основној школи ''Јован Шербановић''  Лазница и Архиви 

Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-278/13 

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

 

                                  

 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА ЗА 2012.ГОДИНУ 
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Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Центра за социјални рад за општина Петровац и Жагубица за 2012. 

годину у целини. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, председнику 

општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 287 / 13 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                         Небојша Илић 

 

                                 

 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013. године донела је: 

 

                                                            З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ''  ЖАГУБИЦА ЗА 

2012.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Јавног комуналног предузећа ''Белосавац'' Жагубица за 2012. 

годину у целини. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ЈКП ''Белосавац'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви 

Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 295/ 13 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Небојша Илић 

 

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 седници одржаној дана 22. 03. 2013. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 

ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА 2012.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица за 2012. 

годину у целини. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

26. март 2013                                        Жагубица Број 5 страна 21 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, председнику 

општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 285 / 13 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                      Небојша Илић 

                              

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 седници одржаној дана 22. 03. 2013. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА ЗА 2012.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Јавног предузећа Туристичка организација општине Жагубица за 

2012. годину у целини. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити:ЈП Туристичка организација општине Жагубица, председнику општине 

Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 281 / 13 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Небојша Илић 

                                 

 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ KПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ''  ЖАГУБИЦА ЗА 

2012.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Културно – просветног центра ''Јован Шербановић'' Жагубица за 

2012. годину у целини. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 283/ 13 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                         Небојша Илић                                 
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 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ''  

КРЕПОЉИН ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012 ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Основне школе ''Јован Шербановић'' Крепољин за школску 

2011/2012. годину у целини. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ОШ ''Јован Шербановић'' Крепољин, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 293 / 13 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Небојша Илић 

 

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 седници одржаној дана 22. 03. 2013. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ''  

ЛАЗНИЦА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012 ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница за школску 

2011/2012. годину у целини. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ОШ ''Јован Шербановић'' Лазница, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 291 / 13 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                      Небојша Илић 

                                 

 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МОША ПИЈАДЕ''  

ЖАГУБИЦА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012 ГОДИНУ 
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Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Основне школе ''Моша Пијаде'' Жагубица за школску 2011/2012. 

годину у целини. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ОШ ''Моша Пијаде'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви 

Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 289 / 13 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Небојша Илић 

 

                                 

 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

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

2012.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица за 2012. годину 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 – 020 – 279/ 13 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Небојша Илић 

 

 

 На основу 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013 године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА  ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на План рада Центра за социјални рад општина Петровац и  Жагубица 

за 2013. годину у целини.  
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Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 

Члан 3. 

 Закључак доставити: Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, председнику 

општине и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 288 / 13 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                            Небојша Илић 

 

 На основу 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013 године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА  ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА  ЗА 2013. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на План рада Јавног комуналног предузећа ''Белосавац'' Жагубица за 

2013. годину у целини.  

 

Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

Члан 3. 

 Закључак доставити: ЈКП ''Белосавац''' Жагубица, председнику општине и архиви Скупштине 

општине. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 296 / 13 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Небојша Илић 

 

 На основу 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013 године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА  ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА  ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на План рада ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица за 

2013. годину у целини.  

 

Члан 2. 

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

општине Жагубица. 
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Члан 3. 

 Закључак доставити: ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, председнику 

општине и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 286/ 13 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                            Небојша Илић 

 

 

 На основу 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013 године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА  ЈП ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на План рада ЈП Туристичка организација општине Жагубица за 2013. 

годину у целини.  

Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

Члан 3. 

 Закључак доставити: ЈП Туристичка организација општине Жагубица, председнику општине и 

архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 282 / 13 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Небојша Илић 

 

 

 На основу 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013 године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА  КПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ ЖАГУБИЦА ЗА 

2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на План рада Културно просветног центра ''Јован Шербановић'' 

Жагубица за 2013. годину у целини.  

 

Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

Члан 3. 

 Закључак доставити: КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица, председнику општине и архиви 

Скупштине општине. 
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СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 284 / 13 – 01  

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Небојша Илић 

 

 На основу 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013 године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' 

КРЕПОЉИН ЗА ШКОЛСКУ 2012/ 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на План рада Основне школе ''Јован Шербановић'' Крепољин за 

школску 2012/2013. годину у целини.  

Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

Члан 3. 

 Закључак доставити: ОШ ''Јован Шербановић'' Крепољин,председнику општине и архиви 

Скупштине општине. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 294 / 13 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Небојша Илић 

 

 

 На основу 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013 године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' 

ЛАЗНИЦА ЗА ШКОЛСКУ 2012/ 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на План рада Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница за школску 

2012/2013. годину у целини.  

 

Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 

Члан 3. 

 Закључак доставити: ОШ ''Јован Шербановић'' Лазница,председнику општине и архиви 

Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

Број: I – 020 – 292 / 13 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Небојша Илић 
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 На основу 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013 године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МОША ПИЈАДЕ'' 

ЖАГУБИЦА ЗА ШКОЛСКУ 2012/ 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на План рада Основне школе ''Моша Пијаде'' Жагубица за школску 

2012/2013. годину у целини.  

Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

Члан 3. 

 Закључак доставити: ОШ ''Моша Пијаде'' Жагубица,председнику општине и архиви Скупштине 

општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 290 / 13 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                             Небојша Илић 

 

 На основу 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 седници одржаној дана 22. 03. 2013 године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА  

 ПУ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на План рада Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица за 2013. 

годину 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 и архиви Скупштине 

општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 280 / 13 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                              Небојша Илић 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sozagubica@gmail.com

