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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 

и 101/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, броj 129/07,) и члана 24. 

и 40. став 1. тачка 2. Статута општине Жагубица (,,Службени гласник општине Жагубица“, број 

06/08,4/09 и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној 16. 06.  2014. године, донела је:    

 

                

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2014. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

      У  Одлуци о буџету општине Жагубица за 2014.годину, број I-01-020-1343/13  од 24.12.2013. године, 

члан  1. мења се и  гласи: 

 

Укупна примања буџета општине Жагубица, износ од 499.810.190,00           динара, замењује се 

износом од 515.810.190,00 динара. 

Члан 2.Укупни расходи и издаци мења се и гласи: 

   

Укупни издаци буџета,  износ од 499.810.190,00 динара замењује се износом од  515.810.190,00 

динара. 

 

Члан 2. 

       У члану 3.Приходи и примања буџета општине Жагубица за 2014.годину,  врши се следећа измена и 

допуна: 

 

Позиција 15, економска класификација 733 – Трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 

општине, износ од 346.560.190,00 динара, замењује се износом од 362.560.190,00 динара.  

                                                                 Члан 3. 

.      У члану 6. Расходи  и издаци буџета општине Жагубица за 2014. годину, врши се следећа измена и 

допуна:  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

Позиција 24, eкономска класификација  451-Субвенције јавним нефинансијским      предузећима и 

организацијама , износ од 500.000,00 динара, замењује се износом од 750.000,00 динара. 

Позиција 26, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама износ од 3.000.000,00 

динара замењује се износом од 4.000.000,00 динара. 

Позиција 29, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама износ од 5.000.000,00 

динара замењује се износом од 4.000.000,00 динара. 

  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

130 – Опште услугe 

 

Позиција 39,економска класификација 421- Стални трошкови износ од 7.000.000,00 динара , замењује 

се износом од 9.500.000,00 динара. 

Позиција 47,економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, износ од 1.300.000,00 динара 

замењује се износом од 4.300.000,00 динара. 

Позиција 48, eкономска класификација 512 – Машине и опрема, износ од 4.500.000,00 динара замењује 

се износом од 5.000.000,00 динара 

 

Позиција 48/1, eкономска класификација 621 – Учешће капитала у домаћим нефинансијским 

предузећима, отвара се нова позиција у износу од 1.000,00 динара 

 

              420-ПОЉОПРИВРЕДА , ШУМАРСТВО , ЛОВ И РИБОЛОВ 

 

Позиција 56, eкономска класификација 451- Субвенције,износ од 7.000.000,00 динара замењује се 

износом од 6.120.000,00 динара. 

Позиција 57,економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама износ од 7.000.000,00 

замењује се износом од 8.000.000,00 динара. 
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560- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Позиција 58, eкономска класификација 424- Специјализоване услуге, износ од 

                      1.000.000,00 динара, замењује се износом од 4.000.000,00 динара. 

 

912- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

                                              OШ Моша Пијаде Жагубица 

 Позиција 63, 

                         Економска класификација 421 – Стални трошкови, износ од 3.993.000,00 динара замењује 

се износом од 3.983.000,00 динара. 

                         Економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 505.000,00 инара замењује се 

износом од 866.988,00 динара. 

                         Економска класификација  425- Текуће поправке и одржавање, износ од 3.365.100,00 

динара замењује се износом 3.493.112,00 динара. 

Економска  класификација 426-Материјал, износ од 1.925.000,00   динара замењује се 

износом од 1.465.000,00 динара. 

                         Економска класификација 482-Порези,обавезне таксе и казне,  износ од  50.000,00 динара, 

замењује се износом од 30.000,00 динара. 

                         Економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти,  отвара се нова економска 

класификација у износу од 18.000.000,00 динара. 

                               

920 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

Позиција 64, eкономска класификација 421–Стални трошкови износ од  1.990.000,00 динара замењује се 

износм од 1.640.000,00 динара.                          

                      - економска класификација 512-Машине и опрема отвара се нова економска класификација 

у  износу од 350.000,00 динара. 

                       

          

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

 

620- Развој заједнице 

Позиција 88, eкономска класификација 425-Tекуће поправке и одржавање,износ од  21.310.000,00 

динара, замењује се износом од 18.010.000,00 динара. 

Позиција 88/1, oтвара се нова  позиција  425- Текуће поправке и одржавање-елементарне непогоде у 

износу од 13.800.000,00 динара. 

Позиција 89, eкономска класификација 426-Материјал , износ од 4.000.000,00 динара , замењује се 

износом од 2.800.000,00 динара. 

Позиција 91,  eкономска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ од  90.970.000,00 

динара,замењује се износом од  72.166.070,00 динара. 

Позиција 92, економска класификација 512-Машине и опрема, износ од 5.350.000,00 динара, замењује 

се износом од 2.350.000,00 динара. 

Позиција 93, eкономска класификација 541-Земљиште износ од 5.000.000,00 замењује се износом од 

2.500.000,00 динара. 

.   

                                  

                                  820-  КПЦ ''ЈОВАН  ШЕРБАНОВИЋ'' 

 

Позиција 100, eкономска класификација 421-Стални трошкови износ од 720.000,00 

динара, замењује се износом од 1.120.000,000 динара. 

Позиција 101,eкономска класификација 422- Трошкови путовања износ од 408.000,00 динара , замењује 

се износом од 550.000,00 динара. 

Позиција 104, eкономска класификација 425-Текуће поправке и одржавање износ од 5.235.000,00 

динара, замењује се износом од 2.895.000,00 динара. 

Позиција 105, eкономска класификација 426 –Матреијал износ од 440.000,00 

             динара замењује се износом од 610.000,00 динара. 

Позиција 106,економска класификација 481– Дотације невладиним организацијама износ од 

2.500.000,00 динара замењује се износом од 1.500.000,00 динара. 

Позиција 107, eкономска класификација 482- Порези и обавезне таксе и казне износ од 20.000,00 

динара, замењује се износом од 70.000,00 динара. 

Позиција109, eкономска класификација 512-Машине и опрема износ од 5.500.000,00 динара, замењује 

се износом од 4.578.000,00 динара. 
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                                    160- МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Позиција 129. eкономска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, 

                 износ од  15.000.000,00 динара,  замењује се износом од  22.132.930,00       динара. 

    

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01- 020-557/14 

Ж а г у б и ц а 

 П Р Е Д С Е Д Н И К 

      Небојша Илић 

 

 

 На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 и 

24/11), члана 2, 7,8 и 9 Одлуке о утврђивању висине накнаде за уређење грађевинског земљишта на 

територији општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 9/09) и члана 40. Статута 

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

 Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 16. 06. 2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОГОДНОСТИМА ИНВЕСТИТОРИМА ЗА ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се погодности које општина Жагубица даје домаћим и страним 

инвеститорима (у даљем тексту: инвеститори) за директне инвестиције на територији општине 

Жагубица. 

 Погодности по овој одлуци дају се инвеститорима под условима из ове Одлуке за инвестиције 

на грађевинском земљишту на територији општине Жагубица. 

 

Члан 2. 

 Погодности се односе на умањење или ослобађање од обавеза плаћања накнада и таксе које 

својим актима уређује Скупштина општине Жагубица и то: 

1. Накнаде за уређење грађевинског земљишта; 

2. Накнаде за коришћење грађевинског земљишта; 

3. Таксе за прикључак на водоводну и канализациону мрежу (без пдв-а); 

4. Локалне комуналне таксе и 

5. Локалне административне таксе. 

 

Инвеститори имају право на погодности и за плаћање накнада у делу које припадају општини 

Жагубица и то: 

1. Накнаде за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште; 

2. накнаде за загађење животне средине. 

 

Члан 3. 

 Директне инвестиције на територији општине Жагубица утврђују се као отварање производних 

и пословних капацитета од стране инвеститора. 

 

Члан 4. 

 Општинско веће општине Жагубица, а на захтев инвеститора, доноси акт о директној 

инвестицији на основу кога инвеститор стиче право да под условима из ове Одлуке оствари одређене 

погодности. 

 Општинско веће општине Жагубица и инвеститор на основу акта из става 1. овог члана уређују 

и утврђују уговорне обавезе. 

 Овлашћује се председник општине Жагубица, да у име општине Жагубица закључи уговор са 

инвеститором о погодностима. 

 

Члан 5. 

 Инвеститор стиче право на погодности под условима из ове Одлуке на дан потписивања 

уговора из члана 4. став 3. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 
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 Висина и дужина трајања погодности за ослобађање или умањење обавеза из члана 2. став 1. 

ове Одлуке даје се инвеститору за новоизграђене објекте и проширење постојећих капацитета у 

зависности од броја новозапослених и то: 

 

Врста погодности 

 
Број новозапослених Година 

ослобађања 

умањења 

Висина ослобађања 

умањења у % 

Накнада за уређење 

грађевинског 

земљишта 

 

      Од 1 – до 5 запослених 

      Од 5 па навише 

 

 

         -  - - -  - - -  

50 

100 

Накнада за 

коришћење градског 

грађевинског 

земљишта 

 

      Од 1 – до 5 запослених 

          Од 5 па навише 

 

 

 

 

         - - - - - - - - - 

50 

100 

Такса за прикључак 

на водоводну и 

канализациону 

мрежу (без пдв-а) 

 

Од 1 – до 5 запослених 

        Од 5 па навише 

 

 

        - - - - - - - - - -- 

50 

100 

Локалне комуналне 

таксе 

Од 1 – до 5 запослених 

        Од 5 па навише  

 

 - - - - - - - - -  

50 

100 

Локалне 

административне 

таксе до добијања 

грађевинске дозволе 

 

           - - - - - - - -  

 

        - - - - - - - - - 

100 

Накнада за промену 

намене 

пољопривредног у 

грађевинско 

земљиште 

 

           - - - - - - - 

 

          - - - - - - --  

100 

 

Накнада за загађење 

животне средине 

Од 1 – до 5 запослених 

        Од 5 па навише 

 

- - ----- - - -- 

50 

100 

  

Запослени морају имати пријављено пребивалиште на територији општине Жагубица и статус 

запосленог код инвеститора у трајању од најмање 2 године. 

 

Члан 7. 

 У ситуацији када инвеститор не испоштује уговорене обавезе у делу који се односе на пријем 

новозапослених под условима из члана 6. ове Одлуке, Уговор се раскида а инвеститор је у обавези да 

општини Жагубица плати све накнаде и таксе без умањења са припадајућом законском затезном  

каматом почев од тренутка настанка обавезе плаћања одговарајуће накнаде и таксе из члана 2. ове 

Одлуке. 

 

Члан 8. 

 Надзор над применом ове Одлуке врши Служба локалне пореске администрације Општинске 

управе општине Жагубица. 

 

Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-559/14 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

             Небојша Илић, дипл. правник 
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 На основу члана 53. став 4. и члана 55. став 1. тачка 2. и ст. 5., 6.и 8. Закона о водама 

(''Службени гласник Републике Србије'',број 30/2010), Одлуке о одређивању граница водних подручја 

(''Службени гласник РС'', бр. 75/2010), Одлуке о утврђивању пописа вода I реда (Службени гласник РС 

бр.83/2010), Уредбе о утврђивању општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. 

године (''Службени гласник РС'' бр. 23/2012), Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од 

поплава за 2014. годину (''Службени гласник РС'', бр. ________), и члана  15 и 40. став 1. тачка 7. 

Статута општине Жагубица (''Oпштински службени гласник'' бр.6/2008,4/09 и 3/11),а на основу 

мишљења ЈВП ''Србијаводе'' бр.Ц/14-141 од 23. априла 2014.године, 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 16. 06. 2014.године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине 

Жагубица, за 2014. годину 

 

Члан 1. 

 Усваја се оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине 

Жагубица, за 2014. годину, који је саставни део ове одлуке, у целини. 

 

Члан 2. 

 Обавезује се Општински  штаб за ванредне ситуације да до краја 2014. године поднесе извештај 

Скупштини о реализацији Оперативног плана за одбрану од поплава за 2014. годину за територију 

општине Жагубица.  

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном гласнику општине Жагубица''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Број:I – 01- 020-564/14 

Ж а г у б и ц а 

        П Р Е Д С Е Д Н И К 

           Небојша М. Илић 

 

  

На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС",бр:72/2009) и члана 40. Статута општине Жагубица ("Службени гласник општине 

Жагубица" ,бр:6/08), 

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 16. 06. 2014. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  "ЈОВАН 

ШЕРБАНОВИЋ" КРЕПОЉИН 

 

     Члан 1. 

 За чланове школског одбора Основне школе “Јован Шербановић” Крепољин именују се на 

мандатни период од  четири године и то: 

 

 Из реда родитеља: 

1.Милојковић Слободанка, незапослени наставник разредне наставе из Крепољина , 

2.Јовановић Зоран,  приватни предузетник из Милановца и 

3.Петровић Миле,  приватни предузетник из Сига. 

 

 Из реда  запослених: 

1.Марко Михајловић, професор енглеског језика из Крепољина ; 

2.Саша Милић,професор физичког васпитања  из Милатовца и 

3.Слађан Спасић,наставник разредне наставе из Близнака. 

 

 Као представници локалне самоуправе: 

1. Пенчић Драгиша, угоститељ из Крепољина; 

2. Небојша Симеоновић ветеринарски техничар из Крепољина и 

3. Данијела Милојевић приватни предузетник из Крепољина. 
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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 престају да важе: Решење Скупштине општине Жагубица бр. I-

020-567/10-01 од 21. јуна 2010. године, бр. I- 01-020-269/12 од 12. марта 2012.године и бр. I- 01-020-

698/12 од 03. јула 2012.године. 

     Члан 4. 

 Решење доставити: именованим, Основној школи ‘’Јован Шербановић’’ Крепољин и Архиви 

Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 553 / 14 – 01  

Ж а г у б и ц а 

             П Р Е Д С Е Д Н И К 

                              Небојша Илић 

  

На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС",бр:72/2009) 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 16. 06. 2014. године,донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  "ЈОВАН 

ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА 

 

     Члан 1. 

 За чланове школског одбора Основне школе “Јован Шербановић” Лазница именују се на 

мандатни период од  четири године и то: 

 

 Из реда родитеља: 

1.Дејан Лападатовић, по занимању радник из Лазнице, 

2.Ненад Пећић, по занимању радник из Селишта и 

3.Данијела Шербановић, по занимању домаћица из Лазнице. 

 

 Из реда  запослених: 

1.Горан Лалић, запослен на радном месту професора техничког и информатичког       

образовања из Бора ; 

2.Бранко Николић, запослен на радном месту наставника разредне наставе из               

Крепољина и 

3.Јасна Дрекаловић, запослена на радном месту професора енглеског језика из    

 Крагујевца. 

 

 Као представници локалне самоуправе: 

1. Предраг Марковић,електричар из Лазнице ; 

2. Раја Гречић, економиста из Лазнице и 

3. Шонић Д. Илија, пензионер 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 престају да важе: Решење Скупштине општине Жагубица бр. I-

020-568/10-01 од 21. јуна 2010. године,бр. I- 01-020-1075/12 од 30. 12. 2010.године,бр. I- 01-020-271/12 

од 12. марта 2012 и бр. I- 01-020-269/12 од 03. јула 2012.године. 

 

     Члан 4. 

 Решење доставити: именованим, Основној школи ‘’Јован Шербановић’’ Лазница и Архиви 

Скупштине општине. 
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СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 - 020 – 552 / 14   

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), члана 

29.  и 30. Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама (''Службени гласник РС'', бр.88/2001) 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 16. 06. 2014. године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА ИЗРАДУ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ КОНЦЕСИОНОГ АКТА 

 

I 

 За потребе спровођења поступка израде конкурсне документације и других активности које 

претходе поступку сачињавања предлога за доношење  концесионог акта за успостављање јавно – 

приватног партнерства у области комуналне делатности изношења,транспортовања и депоновања 

кућног смећа Општина Жагубица образује стручни тим у који именује: 

 

 1.Радиша Милошевић, дипл. економиста из Сувог Дола; 

 

 2.Томислав Милојевић, дипл. правник из Жагубице и 

 

 3.Влада Тодоровић,дипл. инг. менаџмента из Осанице. 

 

II 

 Задаци стручног тима из одељка I овог Решења су:  

 Пружање стручне помоћи Општини Жагубица при припреми анализе,односно изради студије 

оправданости давања концесије за изношење,транспорт и депоновање кућног смећа,при припреми и 

изради услова и конкурсне документације,правила и услова за оцену понуђача и примљених понуда,као 

и критеријума за избор понуде. 

 Прегледање и оцена пристиглих понуда. 

 Утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за давање концесије или предлога 

одлуке о поништају поступка давања концесије. 

 Обавља и друге послове потребне за реализацију поступка давања концесије за 

изношење,транспортовање и депоновање кућног смећа на територији општине Жагубица. 

 

III 

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

општине Жагубица''. 

 

IV 

 Решење доставити:Именованим,Општинском већу општине Жагубица,председнику општине 

Жагубица,Општинској управи општине Жагубица и архиви Скупштине општине 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I – 01- 020-551/14 

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.127/09), и члана 

40. став 1 тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', бр.6/08,9/4/09 

и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 16. 06. 2014.године, донела је: 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА У СТРУЧНИ АКТИВ ЗА 

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЖАГУБИЦА 
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I 

 У Стручни актив за развојно планирање Средње техничке школе у Жагубици,као представник 

општине Жагубица,именује се и то: 

 

 1.Сузана Адамовић,виши стручни сарадник Дирекције за изградњу у развој општине Жагубица 

из Осанице. 

II 

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

општине Жагубица''. 

III 

 Решење доставити:именованој,председнику општине Жагубица,Срењој техничкој школи 

Жагубица и Архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-554/14 

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.127/09), и члана 

40. став 1 тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', бр.6/08,9/4/09 

и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 16. 06. 2014.године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА У СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ 

УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЖАГУБИЦА 

 

I 

 У Стручни актив за заштиту ученика од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања 

Средње техничке школе у Жагубици,као представници општине Жагубица,именују се и то: 

 

 1.Ивана Милутиновић,радник из Жагубице; 

 

 2.Зорица Петронијевић,медицинска сестра – васпитач из Сувог Дола и 

 

 3.Радивоје Рашић,наставник физичке културе и васпитања из Жагубице 

 

II 

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

општине Жагубица''. 

III 

 Решење доставити:именованим,председнику општине Жагубица,Срењој техничкој школи 

Жагубица и Архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-555/14 

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. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' 

РС бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11), 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 16. 06. 2014. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

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

2013.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Финансијски извештај 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 Жагубица  и Архиви 

Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 560/ 14 – 01   

Ж а г у б и ц а 

        П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                           Небојша Илић 

 

               

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

      17. јун 2014                                        Жагубица                             Број 7   страна 12 

 

 

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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