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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017,95/2018 и 113/2017 –др. закон), члана 5.
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016),
члана 4. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'',
број 88/2016), члана 24. став1. и члана 26. став 1. тачка 6. Одлуке о Општинској управи општине
Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица", број 3/19), Општинско веће општине Жагубица је
на 178. седници, на предлог начелника Општинске управе општине Жагубица, дана 25.05.2020. године,
усвојило,
ПРАВИЛНИК
о измени и допуни Обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Жагубица и Општинског правобранилаштва
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Обједињеном Правилнику о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општини Жагубица и Општинском правобранилаштву (Службени гласник општине
Жагубица, број 7/2019 и 17/2019), у члану 12. код радног места на редном броју 2. „Послови јавних
набавки, правна помоћ и нормативно правни послови '', мења се ,, опис послова'' и гласи :
Опис послова: Учествује у припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању
сфинансијским планом односно одобреним расположивим апропријацијама, обавља послове
спровођења поступака јавних набавки, обавља и послове спровођења заједничких јавних набавки у
складу са чланом 49. и 50. ЗЈН, припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки; предлаже
критеријуме за избор најповољније понуде; учествује у припреми модела уговора, прикупља понуде у
координацији са Комисијом за јавне набавке, учествује у раду Комисије за јавне набавке када је
прописано да је члан службеник за јавне набавке, доставља обавештења о додели уговора о јавним
набавкама свим понуђачима, доставља буџетском кориснику примерак одлуке о покретању поступка,
записник о отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда, извештај о додели уговора и модел
уговора понуђача који је изабран, учествује у припреми коначних уговора о јавним набавкама и
копију уговора доставља буџетском кориснику, врши објављивање аката на порталу јавних набавки,
врши проверу и испитивање тржишта за предметну јавну набавку, припрема извештаје о спроведеним
поступцима, прима требовања за јавне набавке и упоређује требовања са уговорима и
спецификацијама, комплетира финансијску документацију и доставља је ликвидатури, прати
извршење јавних набавки у складу са закљученим уговорима, води евиденцију о јавним набавкама и
врши архивирање документације, у поступцима јавних набавки обавља све административнотехничке послове за Комисију, решава у другом степену о правима грађана из области социјалне
заштите, као и послове саветника за заштиту права пацијената, обавља и послове објављивања
Службеног гласника за потребе Скупштине општине, Општинског већа и других субјеката са
територије општине Жагубица, у својству обрађивача, припрема делове нацрта нормативних аката
које доносе органи општине и њихова радна тела у сарадњи са другим службама Општионске управе,
обавља послове лица за заштиту података о личности и то: Информише и даје мишљење руковаоцу
или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са
заштитом података о личности; Прати примену одредби Закона о заштити података о личности,
других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о
личности,
укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који
учествују у радњама обраде, као и контроле; Даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја
обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54.
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Закона о заштити података о личности; Сарађује са Повереником, представља контат особу за
сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду,
укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. Закона о заштити података о
личности, ради и друге послове по налогу Руководиоца одељења и Начелника Општинске управе.
За свој рад непосредно је одговоран Руководиоцу Одељења .
Код радног места под редним бројем 5. : Послови утврђивања права на борачко инвалидску
заштиту, послови грађанских стања и техничког секретара Општинског већа, мења се звање ,,
млади саветник'' и гласиће ,,саветник'' такође мења се и радно искуство у струци : Најмање једна
година радног искуства у струци , и гласиће ,, Најмање три година радног искуства у струци''.
Код радног места под редним бројем 23. : Послови економског развоја (подршка, маркетинг и
промоција инвестиција) мења се звање ,, саветник '' а гласиће: ,,млађи саветник '' и мења се радно
искуство са ,, најмање 3 године радног искуства у струци'' а гласит ће : ,, најмање једна година у
струци''.
Члан 2.
Ова измена Правилника ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном
гласнику општине Жагубица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: II-01-02-810/2020-02
Жагубица, 25.05.2020.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Сафет Павловић
дипл. економиста
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РепубликаСрбија
ЖАГУБИЦА
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: IV 320-829/2020-01
Датум: 25.05.2020. године
На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон),
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине ЖАГУБИЦА (у даљем тексту:Комисија), утврдила је
почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ЖАГУБИЦА
које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине ЖАГУБИЦА за 2020. годину за давање у закуп донела је :
ЗАКЉУЧАК
1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине ЖАГУБИЦА у првом кругу за укупно 351 јавних надметања, која су
обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине ЖАГУБИЦА за 2020. годину и планираних за давање у
закуп по класама и културама, и то:
Култура
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ВРТ
ВОЋЊАК
ВОЋЊАК
ВОЋЊАК
ВОЋЊАК
ВОЋЊАК
ВОЋЊАК
ВИНОГРАД
ЛИВАДА

Класа
1
2
3
4
5
6
7
8
4
2
3
4
5
6
7
1
1

Штампано из система Инзем: 27.05.2020 11:50:12

Цена ЕУР
55,95
50,92
45,32
40,29
35,25
28,54
23,50
17,35
32,23
50,92
45,32
40,29
35,25
28,54
23,50
55,95
16,79

Цена РСД
6.579,10
5.987,63
5.329,13
4.737,66
4.145,01
3.355,99
2.763,34
2.040,16
3.789,89
5.987,63
5.329,13
4.737,66
4.145,01
3.355,99
2.763,34
6.579,10
1.974,31
4
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ЛИВАДА
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ПАШЊАК
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3
4
5
6
7
1

15,28
13,60
12,09
10,58
8,56
7,05
11,19

1.796,75
1.599,21
1.421,65
1.244,09
1.006,56
829,00
1.315,82
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ПАШЊАК
ПАШЊАК
ОСТАЛО ПРИРОДНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

2
3

10,18
9,06
1,76

1.197,05
1.065,35
206,95

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државноj својини на територији општине ЖАГУБИЦА је на основу табеле из
тачке 1. утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о
расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљиштау државној својини
на територији општине ЖАГУБИЦА у првом кругу, односно за укупно 351 јавних
надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине ЖАГУБИЦА за 2020. годину.
Образложење
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине ЖАГУБИЦА, образована Решењем </B> број
</B> од </B>. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по
катастарским општинама на територији општине ЖАГУБИЦА, које је обухваћено Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
ЖАГУБИЦА за 2020. годину. Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту
прописано је да је просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за
пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне
самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години,
просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица
локалне самоуправе.
Општина ЖАГУБИЦА по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за 2019. годину није имала јавно надметање, па је Комисија је у складу са наведеном законском
одредбом, прибавила просечно постигнуте цене закупа по хектару на последње одржаном јавном
надметању по годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
2019, свих граничних јединица локалних самоуправа које износе: .

ЈЛС
ДЕСПОТОВАЦ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
КУЧЕВО
БОР
МАЈДАНПЕК

Цена_ЕУР
0,00
46,20
0,00
24,30
0,00

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена закупа
земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по хектару,
односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по хектару.
Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у првом кру
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износу од 100% од проcечно постигнуте цене која износи 4.145,01 динара по хектару
а која одговара квалитету њива 5. класе, на основу које су обрачунате почетне
цене за све остале културе и класе, односно за сва јавна надметања у првом кругу
која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ЖАГУБИЦА за
2020. годину.
Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна
надметања као у диспозитиву овог закључка.
ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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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