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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник“ РС
бр.72/2011), члана 2. и 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник“ РС бр.24/20112) 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 29.04.2014.
године донела је:
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
Члан 1.
Прибављају се у јавну својину Општине Жагубица, у поступку непосредне
погодбе непокретности власништво ООЗЗ „Млава“ у стечају из вуковца и то:
 објекат 1 – зграда пословних услуга – Управна зграда са
рестораном и кухињом , П=744,00м2
 објекат 2 – зграда пословних услуга – Стара управна зграда , П =130,00м2
 објекат 3 – остале зграде – Штала код управе , П =560,00м2
 објекат 4 – зграда пољопривреде – Магацин и радионица,
П =499,00м2

објекат 5 – зграда пољопривреде – Магацин резервних делова, П =70,00м2
Са грађевинским земљиштем изван грађевинског подручја у пов. Од 1.11,91 ха у
КО Вуковац из листа непокретности број 1044, са припадајућом опремом.
 објекат 1 – Зграда пословних услуга – Продавница, магацин и 2 канцеларије
П =173,00м2 у КО Рибаре из листа непокретности број 940, са припадајућом
опремом.





објекат 1 – Зграда пољопривреде – Кланица , П =508,00м2
објекат 2 – Помоћна зграда – Депо , П =264,00м2
објекат 3 – Остале зграде –Трафостаница , П =18,00м2
објекат 4 – Остале зграде –Портирница , П =9,00м2
У КО Жагубица из листа непокретности 2808, са припадајућом опремом.
Члан 2.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Жагубица да по спроведеном
поступку утврђивања тржишне вредности предметних непокретности и прибављеном
мишљењу Општинског јавног правобраниоца општине Жагубица, закључи Уговор о
купопродаји непокретности из члана 1. ове Одлуке о прибављању непокретности у
јавну својину Општине Жагубица .
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику“ општине Жагубица.
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Члан 4.
Одлуку доставити председнику општине Жагубица, Општинском јавном
правобраниоцу, Имовинско-правној служби Општинске управе Жагубица и Архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I -01-020-428/14
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

На основу члана 60. став 2,3 и 4. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, број 62/06) и члана 40. Статута општине Жагубица
(„Службени гласник општине Жагубица“, број 6/08,4/09 и 3/11), а уз сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-3316/2014-14 од
25. априла 2014. године,
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 29. 04. 2014. године,
донела је:
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ
I.
Овим програмом се утврђује врста и обим радова на заштити и уређењу
пољопривредног земљишта општине Жагубица у 2014. години.
II.
Програм заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине
Жагубица за 2014.годину, састоји се из:
– Основни подаци о територији општине Жагубица
1.Положај и величина територије
2.Типови земљишта
3.Метеоролошки услови
4.Хидрографија територије
5.Уређење пољопривредног земљишта
Прегледна карта општине Жагубица
I.ОПШТИ ДЕО

II.ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ

1.Табела 1.Преглед површина пољопривредних култура земљишта по
катастарским општинама.
2.Табела 2. Преглед површина пољопривредних култура земљишта по
облицима својине.
3.Табела 3. Површине пољопривредних култура земљишта по класама
4.Табела 4. Одводњавање.
5.Табела 5. Наводњавање.
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6.Табела 6. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације
ливада и пашњака.
7.Табела 7. Корисници пољопривредних култура земљишта у државној својини.
8.Табела 8. План прихода сопственог учешћа.
9.Табела 9. Програм утврђивања радова на заштити,уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта.
10.Табела 10. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у
државној својини по програму 2011 (2 године закупа).
III.ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Табела 15.Преглед груписаних надметања
Табела 16. Збирна табела
Табела 16а.Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини
која није обухваћена надметањем.
Табела 17. Величине јавних надметања
Аграрна структура општине Жагубица
III.
Програм заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине
Жагубица за 2014.годину израдила је Комисија за израду предлога годишњег Програма
заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
општине Жагубица за 2014.годину
IV
Програм ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном
гласнику општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 429 / 14 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
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