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На основу члана 32. ст.1 тачке 6. и 13. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007 

и 83/2014), члана 9.став 1.а у вези члана 6. став 1 тачка 2. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(''Сл. гласник РС'', бр. 62/2006,47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени динарски износи,125/2014 – 

усклађени динарски износи и 95/2015 усклађени динарски износи) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута 

општине Жагубица ('' Службени гласник општине Жагубица'', бр. 6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 

14/2015) 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 27. 06. 2016. године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о општинским административним таксама бр. I – 020-223/10-01 од 10 .02 2010. године, 

Члан 15.   мења се и гласи:  

''Ослобађају се плаћања таксе: 

-лица која се налазе на списку социјалне помоћи Центра за социјални рад , на основу потврде 

Центра, 

-установе и службе чији је оснивач општина 

-субјекти из члана 18. Закона о административним таксама 

-лица учесници ратова 90- тих на просторима бивше Југославије на основу валидног документа 

којим потврђују учетвовање у ратовима'' 

Члан 2. 

  Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у Службеном гласнику 

општине Жагубица. 

 

Члан 3. 

Одлуку доставити: Удружењу бораца ратова 90- тих из Жагубице и архиви општинског већа. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА   

 

Број:I – 01-020-878/2016 

Ж а г у б и ц а                                                                                         

          П Р Е Д С Е Д Н И К 

         Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 52.  Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',бр. 72/2009,81/2099-

испр.,24/2011,121/2012,42/2013-ОУС,50/2013-ОУС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014),члана 13. став 2. 

Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената,Комисије за 

контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'',бр.55/2015) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Општински службени 

гласник'',бр.6/2008.4/2009. 3/2011,14/2014 и 14/2015), 

 Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана27. 06. 2016.године, донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком образује се Комисија за планове општине Жагубица (у даљем тексту: Комисија)  

и уређују питања;услова и начина рада Комисије, састава и броја чланова,износа накнаде за рад 

председника и чланова Комисије и друга питања. 

 

Члан 2. 

 Комисије обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената из 

надлежности општине,обавља стручну контролу планских докумената из надлежности општине и 

обавља послове јавног увида у плански документ из надлежности општине,у складу са Законом. 

 

Члан 3. 

 Комисија има укупно 7. чланова и то:председника,заменика председника,секретара и четири 

члана, који се именују на мандатни период од 4. (четири) године. 

 Председника,заменика председника,секретара и чланове Комисије именује Скупштина општине 

и то: 

 - 5 (пет) члана на предлог Општинског већа општине Жагубица, 
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- 2 (два) члана на предлог Министра надлежног за послове просторног планирања и урбанизма. 

Кандидате за председника,заменика председника и секретара Комисије предлаже, 

Скупштини,Општинско веће општине Жагубица. 

 

Члан 4. 

 Комисија ради у седницама које сазива председник Комисије по исказаној потреби и у складу са 

Законом и овом Одлуком. 

 Председник  Комисије предлаже дневни ред седнице (у сарадњи са надлежним лицима носиоца 

израде планског документа који је предмет заседања),председава седницама,потписује записнике и 

закључке Комисије и стара се о правилној примени Закона и других аката. 

 Да би Комисија могла пуноважно да ради и одлучује седници мора да присуствује најмање 

половина од укупног броја чланова. 

 

 

Члан 5. 

 Комисија одлучује у форми закључака,препорука и мишљења. 

 Акти Комисије доносе се већином гласова присутних чланова на седници,уколико Законом или 

овом Одлуком није другачије одређено. 

 Начин сазивања седнице,рад на седници,начин вођења записника,начин гласања и 

одлучивања,начин сачињавања и потписивања записника,односно извештаја о обављеној стручној 

контроли или јавном увиду и друга питања ближе се уређују Пословником о раду Комисије. 

 Пословник о свом раду Комисија доноси на конститутивној седници. 

 

Члан 6. 

 Председнику и члановима комисије за рад у Комисији припада накнада. 

 Право на накнаду имају лица која нису у радном односу у надлежном органу општине 

Жагубица који спроводи поступак стручне контроле и поступак јавног увида и којима није у опису 

посла обављање послова из делокруга рада Комисије. 

 Износ накнаде из става 1. овог члана утврдиће се посебном Одлуком. 

 Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету општине Жагубица. 

 

Члан 7. 

 Комисија може образовати радне тимове за поједина сложена питања из области: 

саобраћаја,пејзажног уређења и екологоје,заштите градитељског наслеђа и урбане 

реконструкције,инфраструктуре,као и за техноекономска питања и архитектонско обликовање. 

 

Члан 8. 

 Стручне и административне послове за потребе Комисије обезбеђује и обавља носилац израде 

планског документа,односно Општинска управа општине Жагубица – Одељење за привреду и 

економски развој. 

 

Члан 9. 

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

Жагубица''. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење о образовању Комисије за планове бр. 

020-152/03 – 01 од 23. 05. 2003.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I – 01 – 020 - 886/2016 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

         Оливера Пауљескић 
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На основу члана  40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр. 

6/2008, 4/2009, 3/2011,14/2014 и 14/2015), а у вези члана 60, 61 и 64а Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008, … 41/2009), 

Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 27. 06. .2016. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Члан 1. 

Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Жагубица (у даљем тексту: Комисија). 

Члан 2. 

У Комисију се именују: 

За председника: 

1. Илија Мустецић, дипломирани инжењер пољопривреде; 

За заменика председника: 

2. Драгана Милосављевић, дипломирани економиста; 

За чланове: 

3. Добрила Пауљевић, дипломирани правник; 

4. Станиша Степић, дипломирани инжењер геодезије; 

5. Машко Томић, инжењер пољопривреде. 

Члан 3. 

Задатак Комисије је: 

- Да пре израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Жагубица (у даљем тексту: Предлог годишњег програма) 

обавести јавним позивом образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе, 

социјалне установе, високообразовне установе – факултете и научне институте чији је оснивач 

држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини 

регистрована за послове у области шумарства, да комисији доставе захтеве за признавање права 

на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде у површини 

која је примерена делатности којом се баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о 

истим (члан 61. Закона о пољопривредном земљишту); 

- Да пре израде Предлога годишњег програма обавести јавним позивом правна и физичка лица 

која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, 

вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих од 15 година у роду, винограда 

старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, функционалних пољопривредних 

објеката, а који се налазе на земљишту у државној својини и правна и физичка лица која су 

власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња, а у 

циљу производње хране за животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање права пречег 

закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра текуће године за наредну 

годину, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку оистим (члан 64а Закона о 

пољопривредном земљишту); 

- Да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чланова 60, 61, 61а и 64а Закона о 

пољопривредном земљишту, упутствима и Инструкцијом Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине о изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања; 

- Да прибави мишљење Комисије за давање мишљења, коју образује председник општине, а која 

у свом саставу има најмање половину чланова физичких лица – пољопривреднике који су 

уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у 

Регистар пољопривредних газдинстава на Предлог годишњег програма (члан 60. став 3. Закона 

о пољопривредном земљишту); 

- Да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на 

Предлог годишњег програма (члан 60. став 4 Закона о пољопривредном земљишту); 
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- Да достави Предлог годишњег програма Општинском већу општине Жагубица на разматрање и 

утврђивање; 

- Да достави Предлог годишњег програма Скупштини општине Жагубица на разматрање и 

доношење; 

- Да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Жагубица. 

 

Члан 4. 

 

Комисија ће обавити свој задатак у складу са следећом динамиком: 

 

- Објављивање јавног позива за достављање захтева за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини без плаћања накнаде са потребном документацијом,  најкасније до 30. јула 

године која претходи години за коју се израђује Предлог годишњег програма; 

- Објављивање јавног позива за достављање захтева за право пречег закупа са потребном 

документацијом, најкасније до 30. јула године која претходи години за коју се израђује Предлог 

годишњег програма; 

- Израда Предлога годишњег програма,  до 15. децембра године која претходи години за коју се 

израђује Предлог годишњег програма; 

- Прибављање мишљења Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту, до 

30. децембра године која претходи години за коју се израђује Предлог годишњег програма; 

- Достављање Предлога годишњег програма са потребном документацијом Министарству 

пољопривреде и заштите животне средине, ради прибављања сагласности, у року од 3 дана од 

дана добијања мишљења Комисије; 

- Достављање Предлога годишњег програма, на разматрање и утврђивање, Општинском већу 

општине Жагубица, најкасније до 01. фебруара у години за коју се израђује Предлог годишњег 

програма; 

- Достављање Предлога годишњег програма, на разматрање и доношење, Скупштини општине 

Жагубица, најкасније до 10. фебруара  у години за коју се израђује Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Жагубица. 

 

Члан 5. 

 

Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне послове за 

Комисију врши Општинска управа општине Жагубица – Одељење за привреду и економски развој. 

 

Члан 6. 

 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине 

Жагубица, а Решење број I-01-020-1421/12 од 17.12.2012. године ставља се ван снаге. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-888/16 

Ж а г у б и ц а 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                 Оливера Пауљескић 
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На основу члана 60. став 2,3 и 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 

број 62/2006,65/2008 – др.закон,41/2009 и 112/2015) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени 

гласник општине Жагубица“, број 6/20008,4/2009,3/2011, 14/2014 и 14/2015),а уз сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште број: 

27.05.2016 од 30. 05.  2016. године, 

 Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 27. 06. 2016. године, донела је: 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Жагубица за 2016. годину (у даљем тексту: Годишњи програм) утврђују се: врста и 

обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и 

улагања средстава, а садржи и податке који се односе на пољопривредно земљиште у својини Републике 

Србије ( у даљем тексту: у државној својини). 

 

Годишњим програм садржи и податке о: укупној површини по катастарским општинама 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Жагубица, корисницима 

пољопривредног земљишта у државној својини, закупцима пољопривредног земљишта у државној 

својини, површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата на коришћење, 

укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп, 

као и површине делова пољопривредног земљишта у државној својини које су планиране за давање у 

закуп (једна или више катастарских парцела) са бројем катастарске парцеле, површином, класом и 

културом и стању заштите,уређења и коришћења земљишта у државној својини. 

 

Саставни делови овог програма су: Општи део, Програм радова на заштити и уређењу 

пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у државној средини. 

1Основни подаци о територији општине Жагубица 

 

 2.Положај и величина територије 

 

 3.Типови земљишта 

 

 4.Метеоролошки услови 

 

 5.Хидрографија територије 

 

 6.Уређење пољопривредног земљишта 

 

 7.Прегледна карта општине Жагубица 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 

 

ТАБЕЛА 1. Преглед површина пољопривредног земљишта на територији општине Жагубица  по 

катастарским општинама и културама; 

 

ТАБЕЛА 2. Преглед површина пољопривредних култура земљишта по облицима својине на територији 

општине Жагубица; 

 

ТАБЕЛА 3. Површине пољопривредног земљиште по класама и културама 

ТАБЕЛА 4 Одводњавање на територији општине Жагубица; 

 

ТАБЕЛА 5. Наводњавање на територији општине Жагубица; 

 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

      28.  јун  2016                                        Жагубица                       Број  9  страна 8 

ТАБЕЛА 5а Пољопривредно земљиште у држсвној својини груписано по кстастарским парцелама са 

површином државног удела; 

 

ТАБЕЛА 6. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака; 

 

ТАБЕЛА 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине 

Жагубица 

 

 

ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

ТАБЕЛА 8 План прихода сопственог учешћа; 

 

ТАБЕЛА 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта 

 

ТАБЕЛА 9а. Извештај о утрошеним средствима у 201_. години –НЕМА 

 

ТАБЕЛА 10. Извештај о важећим уговорима о закупу и коришћењу без накнаде пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Жагубица по претходним Програмима 

 

 

ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

ТАБЕЛА 12. Коришћење без накнаде по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту -НЕМА 

 

ТАБЕЛА 13. Предложени бројеви јавних надметања за власнике инфраструктуре по праву пречег 

закупа - НЕМА 

 

ТАБЕЛА 14. Предложени бројеви јавних надметања по праву пречег закупа -сточари (по основу узгоја 

и држања животиња) - НЕМА 

 

ТАБЕЛА 15. Преглед груписаних jавних надметања 

 

ТАБЕЛА 16. Збирна табела 

 

ТАБЕЛА 16а Површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена закупом 

или давањем на коришћење без накнаде 

 

ТАБЕЛА 17. Величине јавних надметања 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА годишњег Програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жагубица за 

2016.годину. 

 

Програм ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 876 / 16 – 01                                                          

                                                          

Ж а г у б и ц а   

 

        П Р Е Д С Е Д Н И К 

        Оливера Пауљескић 
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На основу члана 52.  Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',бр.72/2009,81/2099-

испр.,24/2011,121/2012,42/2013-ОУС,50/2013-ОУС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 3. Одлуке о 

образовању Комисије за планове општине Жагубица бр.I-01-020-886/2016 од 27. 06. 2016.године, члана 40. 

Статута општине Жагубица (''Општински службени гласник'',бр.6/2008.4/2009.3/2011,14/2014 и 14/2015), и 

Предлог Министра за просторно планирање и урбанизам бр.119-01-00151/2016 -01 од 07. јануара 

2016.године, 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 27. 06 2016. године,донела је: 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 
Члан 1. 

 Именује се Комисија за планове општине Жагубица, на мандатни период од 4. (четири) године и 

то: 

 

Члан 2. 

1. Милан Симић,дипломирани инжењер грађевинарства из Сига,,за председника Комисије; 

 

2. Јовица Траиловић,из Вуковца,дипломирани инжењер грађевинарства, број лиценце 414 I557 

14 - одговорни извођач за заменика председника Комисије; 

 

3. Ненад Милосављевић,из Крепољина,мастер инжењер архитектуре,за секретара Комисије; 

 

4. Владан Милошевић,из Крепољина,дипломирани инжењер грађевинарства, број лиценце 314 

Ј552 10 одговорни пројектант и број лиценце 414 F384 10 одговорни извођач, за члана 

Комисије и 

 

5. Станиша Степић из Сувог Дола,дипломирани инжењер геодезије, за члана Комисије. 

 

На предлог Министра за просторно планирање и урбанизам: 

 

1. Ненад Крчум,из Смедерева,бр.лиценце:100 0031 03 – одговорни планер и 201 0424 03 – 

одговорни урбаниста,за члана Комисије и 

 

2. Гордана Илић, из Смедерева,бр. лиценце: 201 0737 04 – одговорни урбаниста и 373 Е812 07 – 

одговорни пројектант,за члана Комисије. 

 

 

Члан 3. 

 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању Комисије за планове број 

I – 01 – 020 – 277 / 12 од 12. марта 2012.године. 

 

 

Члан 4. 

 

 Решење доставити:именованим,Министарству за грађевинарство,саобраћај и инфраструктуру – 

Сектору за просторно планирање и урбанизам и Архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 – 020 – 887 / 2016  

 

Ж а г у б и ц а 

 

        П Р Е Д С Е Д Н И К 

                      Оливера Пауљескић 
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. Закона о основама система образовања и 

васпитања("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/2011) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине 

Жагубица("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015), 

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 27. 06. 2016. године,донела је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВАЈУ се дужности члана школског одбора средње Техничке школе Жагубица, и то: 

 

1. Радиша Стојановић из Милатовца, испред   локалне самоуправе,због избора за одборника 

Скупштине општине Жагубица и 

 

2. Бојан Викторовић из Жагубице,испред родитеља,због избора за члана Општинског већа општине 

Жагубица. 

. 

 

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 Средње техниче школе Жагубица бр.I-01-020-360/14 од 07. априла  2014.године и то члан 1. став 

1. Одељак I тачка 1. и Решење о именовању члана Школског одборе средње Техничке школе Жагубица 

бр.I -01-020-1163/14 од 25. 12. 2014.године. 

 

 

Члан 4. 

Решење доставити: именованом,Школском одбору средње Техничке школе Жагубица,средњој 

Техничкој школи Жагубица и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-881/16 

 

 Ж а г у б и ц а                                                                                                 

        П Р Е Д С Е Д Н И К                                                                                 
         Оливера Пауљескић 

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

васпитања("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/2011) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине 

Жагубица("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 14/2015), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 27. 06.  2016. године,донела је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН 

ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА 

 

Члан 1. 

 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана школског одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' из 

Лазнице,изабрани испред Савета родитеља,због промене пребивалишта и одсељења са територије 

општине Жагубица и то: 

 

1. Ненад Пећић,радник из Селишта и 
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2. Данијела Шербановић,домаћица 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-01-020-552/14 од 16. јуна 2014.године и то 

члан 1. став 1. Одељак  I тачка 2. и 3. 

 

 

Члан 4. 

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

Скупштине општине. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I-01-020-883/16 

 Ж а г у б и ц а                                                                                                 

        П Р Е Д С Е Д Н И К                                                                                 
                      Оливера Пауљескић 

 

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:6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 И 14/2015), 

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 27. 06. 2016. године,донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  "ЈОВАН 

ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА 

 

 

Члан 1. 

 

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

мандатни период до истека мандата овог сазива Школског одбора, односно до разрешења по било ком 

другом основу и то: 

 

 Из реда родитеља: 

 

1.Горан Пећић, по занимању радник из Селишта, 

 

2.Горан Кркић, по занимању радник из Лазнице. 

 

  

 

Члан 2. 

 

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

општине Жагубица" 

 

 

Члан 3. 
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 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи: део Решење Скупштине општине Жагубица 

бр. I-01-020-552/14 од 16. јуна 2014. године и то члан 1. став 1. Одељак I тачка 2. и 3. 

 

 

Члан 4. 

 

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

Скупштине општине. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 01 - 020 – 884/ 16   

 

Ж а г у б и ц а 

             П Р Е Д С Е Д Н И К 

                        Оливера Пауљескић  

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и члана 40. 

Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/2008, 4/2009,3/2011,14/2014 и 

14/2015), 

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 27. 06. 2016. године донела је: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 

2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Извештај о раду Општинске управе општине Жагубица за 2015.годину у целини. 

 

 

 

 Члан 2. 

 

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

општине Жагубица''. 

 

 

 

 Члан 3. 

 

 Закључак доставити: Општинскoј управи општине Жагубица, председнику општине Жагубица  

и Архиви Скупштине општине. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I –01- 020 – 882 / 16  

 

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                   Оливера Пауљескић 
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На основу члана  30. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник 

РС'',бр.18/2010),члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр. 127/2009) и члана 

40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр. 6/2008, 4/2009, 3/2011, 

14/2014 и 14/2015), 

 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 27. 06. 2016 године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПУ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА НА МАЊИ ОДНОСНО ВЕЋИ 

БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ ПО ВАСПИТНИМ ГРУПАМА 

 

I. 

 Даје се САГЛАСНОСТ Предшколској установи ''Полетарац'' Жагубица да може да утврди 

мањи односно највише 20% већи број деце од броја који се уписујеу васпитну групу, ако не постоји 

могућност формирања васпитних група у складу са чланом 30 став 3 Закона о предшколском васпитању 

и образовању, а на основу критеријума и мерила прописаних у Правилнику о критеријумима за 

утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу. 

 

 

II. 

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

Жагубица''. 

III. 

 Решење доставити: Предшколској установи ''Полетарац'' Жагубица, председнику општине, 

Општинској управи и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-880/2016 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                       Оливера Пауљескић 

 

На основу члана члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 

129/2007) и члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015), 

 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 27. 06. 2016. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

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

2015.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Финансијски извештај Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица за 2015. 

годину у целини. 

Финансијски извештај из става 1. овог члана претходно је усвојен Одлуком Управног одбора 

Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица број 49/16 од 25. 02. 2016.године. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 

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

Скупштине општине. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I –01 -  020 – 879/2016   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                 Оливера Пауљескић  
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На основу члана 1. став 1. тачка 2. и члана 9. став 1 тачка 4. и став 2. тачка 4. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'',бр.34/01,62/06,116/08, 92/11 и 

99/11),Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 

запослених у државним органима (пречишћен текст) (''Службени гласник РС'',бр.44/2008 и 2/2012),члана 

44. став 2. Сататута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр. 

6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014) и члана 20 став 1 алинеа 2. и 3. Одлуке о радним телима Скупштине 

општине (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.8/2012), 

 Комисија за кадровска,административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица,на својој седници одржаној дана  01. 06. 2016.године,донела је: 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

ИЗАБРАНИХ,ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о платама,накнадама и другим примањима изабраних,постављених и именованих 

лица у органима општине Жагубица бр. I-020-402/15 – 01 од 05. маја 2015.године, члан 9. мења се и 

гласи: 

'' Изабрано лице које није у радном односу у органима општине Жагубица, односно није на 

сталном раду,стиче право на накнаду - додатак у смислу члана 4. став 2. овог Правилника који износи 

изражено у коефицијентима  и то:  

 

 - председник Скупштине општине   4,73 

 - заменик председника Скупштине општине 3,70  

 Уколико изабрано лице уопште није запослено, а није ни на сталном раду у органима Општине 

има право на фукционерски додатак у смислу члана 4. став 2. овог Правилника који износи 7,00''.  

 

 

Члан 2. 

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

општине Жагубица'',а примењиваће се од момента ступања на функцију лица одн.почетка исплате плата 

лицима из члана 1. овог Правилника. 

 

  

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА АДМИНИСТРАТИВНА И ДРУГА ПИТАЊА И ДОДЕЛУ 

ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА 

 

 

Број:I-020-783/16 - 01 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

          Оливера Пауљескић  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121- 796/16  

Датум 01. 06.  2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

 На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 

48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон,39/2002,49/2005 ОУС, 79/2005 

др. закон,23/2013 ОУС и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним службеницима 

(''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007,67/2007 – 

испр.,116/2008,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 

1. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 

34/2001,62/2006-др.закон.,116/2008 – др. закон.,92/2011,99/2011- др. закон.,10/2013,55/2013, 99/2014 и 

21/2016 – др.закон), члана 20. став 1. алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 8/2012),члана 5 став 1. алинеа 1.,члана 7. став 2. алинеа 
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1.,члана 8. и члана 14. Правилника о платама накнадама и другим примањима изабраних, постављених и 

именованих лица у органима општине Жагубица број I-01-020-402/15 од 05. маја 2015. године, 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица,на својој седници одржаној дана 01. 06. 2016. године,доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Сафет Павловић из Крепољина, изабран на функцију председника  општине Жагубица, 

засновао је радни однос на одређено време до престанка мандата у Општини Жагубица као председник 

општине на сталном раду дана 05. маја 2016. године, од када почињу да му теку сва права из рада и по 

основу рада. 

 

 2. Именованом се утврђује коефицијент за обрачун и исплату плате  у висини од 7.74.  (90% од 

коефицијента 8,60 за народног посланика на сталном раду у Народној скупштини). 

Коефицијент за обрачун и исплату плате из става 1. ове тачке примењиваће се почев од исплате 

плате председнику општине Жагубица за  мај  месец  2016. године. 

 

 3. По основу времена проведеног у радном односу (минули рад) именованом припада додатак 

на плату у висини од 0,4% од основице за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код 

послодавца. 

 

 4.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату плате именованог из тачке 1 овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

 

5.Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење број I-01-020-121-406/15 од 05 маја 

2015.године. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Заснивањем радног односа на функцији председника општине Жагубица, Сафет Павловић је 

стекао статус лица на сталном раду на поменутој функцији,чиме је стекао и сва права из рада и по 

основу рада која произилазе из Закона о радним односима у државним органима, Закона о платама у 

државним органима и јавним службама и других прописа који регулишу ову материју. 

 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованом утврди висина плате-

зараде за обављање функције председника општине Жагубица уз заснивање радног односа. 

 

На основу напред наведених чињеница и доказа,а имајући у виду одредбе   члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 

49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон,39/2002, 49/2005 ОУС, 79/2005 др. закон, 23/2013 ОУС и 21/2016 др. 

закон), а у вези члана 189. Закона о државним службеницима  (''Службени гласник РС'',79/2005, 81/2005-

испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2., 

члана 2, 5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним 

службама ((''Службени гласник РС'', 34/2001, 62/2006 - др.закон.,116/2008 – др. закон.,92/2011,99/2011- 

др. закон.,10/2013,55/2013, 99/2014 и 21/2016 – др.закон), члана 5 став 1. алинеа 1., члана 7. став 2. 

алинеа 1., члана 8. и члана 14. Правилника о  платама,накнадама и другим примањима изабраних, 

постављених и именованих лица у органима општине Жагубица бр. 01-020-402/15 од 05. 05. 

2015.године, одлучено је као у диспозитиву Решења под тачком 1., 2. и 3. 

 

 На основу члана 5. став 1. тачка 1 Закона о платама у државним органима и јавним службама 

(''Службени гласник РС'', 34/2001, 62/2006-др.закон., 116/2008 – др. закон., 92/2011, 99/2011- др. закон., 

10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 – др.закон) и члана 34. Анекса Посебног колективног уговора за 

државне органе (''Службени гласник РС'' бр. 50/2015) одлучено је као у диспозитиву Решења под 4.  

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именовани може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 1. именованом, 
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 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

         Оливера Пауљескић  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121 -795/2016  

Датум 01. 06.  2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

 На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 

48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон,39/2002,49/2005 ОУС, 79/2005 

др. закон,23/2013 ОУС и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним службеницима 

(''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007,67/2007 – 

испр.,116/2008,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 

1. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 

34/2001,62/2006-др.закон.,116/2008 – др. закон.,92/2011,99/2011- др. закон.,10/2013,55/2013, 99/2014 и 

21/2016 – др.закон), члана 20. став 1. алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 8/2012),члана 5 став 1. алинеа 2.,члана 7. став 2. алинеа 

2.,члана 8. и члана 14. Правилника о платама накнадама и другим примањима изабраних, постављених и 

именованих лица у органима општине Жагубица број I-01-020-402/15 од 05. маја 2015. године, 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица,на својој седници одржаној дана 01. 06. 2016. године,доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Предраг Ивковић из Крепољина, изабран на функцију  заменика председника  општине 

Жагубица, засновао је радни однос на одређено време до престанка мандата у Општини Жагубица као  

заменик председника општине на сталном раду дана 05. маја 2016. године, од када почињу да му теку 

сва права из рада и по основу рада. 

 

 2. Именованом се утврђује коефицијент за обрачун и исплату плате  у висини од 7.31. 

(85% од коефицијента 8,60 за народног посланика на сталном раду у Народној скупштини). 

Коефицијент за обрачун и исплату плате, из става 1. ове тачке, примењиваће се почев од 05.  

маја   2016. године. 

 

 3. По основу времена проведеног у радном односу (минули рад) именованом припада додатак 

на плату у висини од 0,4% од основице за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код 

послодавца. 

 

 4.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату плате именованом из тачке 1. овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Заснивањем радног односа на функцији  заменика председника општине Жагубица, Ивковић 

Предраг је стекао статус лица на сталном раду на поменутој функцији чиме је стекао и сва права из рада 

и по основу рада која произилазе из Закона о радним односима у државним органима, Закона о платама 

у државним органима и јавним службама и других прописа који регулишу ову материју. 

  

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованом утврди висина плате-

зараде за обављање функције заменика председника општине Жагубица уз заснивање радног односа. 

  

 На основу напред наведених чињеница и доказа,а имајући у виду одредбе   члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 

49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон,39/2002, 49/2005 ОУС, 79/2005 др. закон, 23/2013 ОУС и 21/2016 др. 

закон), а у вези члана 189. Закона о државним службеницима  (''Службени гласник РС'',79/2005, 81/2005-
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испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2., 

члана 2, 5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним 

службама ((''Службени гласник РС'', 34/2001, 62/2006 - др.закон.,116/2008 – др. закон.,92/2011,99/2011- 

др. закон.,10/2013,55/2013, 99/2014 и 21/2016 – др.закон), члана 5 став 1. алинеа 2., члана 7. став 2. 

алинеа 2., члана 8. и члана 14. Правилника о  платама,накнадама и другим примањима изабраних, 

постављених и именованих лица у органима општине Жагубица бр. 01-020-402/15 од 05. 05. 

2015.године, одлучено је као у диспозитиву Решења под тачком 1., 2. и 3. 

 

 На основу члана 5. став 1. тачка 1 Закона о платама у државним органима и јавним службама 

(''Службени гласник РС'', 34/2001, 62/2006-др.закон., 116/2008 – др. закон., 92/2011, 99/2011- др. закон., 

10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 – др.закон) и члана 34. Анекса Посебног колективног уговора за 

државне органе (''Службени гласник РС'' бр. 50/2015) одлучено је као у диспозитиву Решења под 4.  

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именовани може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 1. именованом, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

        Оливера Пауљескић  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121- 788/16  

Датум: 01. 06. 2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 

48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон,39/2002,49/2005 ОУС, 79/2005 

др. закон,23/2013 ОУС и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним службеницима 

(''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007,67/2007 – 

испр.,116/2008,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 

1. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 

34/2001,62/2006-др.закон.,116/2008 – др. закон.,92/2011,99/2011- др. закон.,10/2013,55/2013, 99/2014 и 

21/2016 – др.закон), члана 20. став 1. алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 8/2012),члана 4. став 2.,члана 9 став 2. и члана 14. 

Правилника о платама накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих лица у 

органима општине Жагубица број I-01-020-402/15 од 05. маја 2015. године и број I-01-020-783/16 од  01. 

06. 2016.године , 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица,на својој седници одржаној дана  01. 06. 2016. године,доноси следеће: 

 

   

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Душан Милосављевић из Сувог Дола,постављен на функцију помоћника председника 

општине Жагубица,решењем председника општине Жагубица бр.IV-01-112 – 799/16 од 01. јуна 

2016.године,дао је писмену изјаву да не жели да ову функцију обавља као лице на сталном раду одн. уз 

заснивање радног односа. 

 

 2. Именованом се утврђује право на накнаду – функционерски додатак у месечном паушалном 

износу од 12.000,оо (дванаест хиљада динара). 

 Накнада из става 1. ове тачке  исплаћиваће се почев од  01. јуна   2016. године,од када је 

именовани ступио на функцију помоћника председника општине и од када му теку сва права по овом 

основу. 
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 3.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату накнаде именованом из тачке 1. овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Постављањем на функцију  помоћника председника  општине Жагубица, именовани је стекао 

статус постављеног лица на поменутој функцији. Пошто је дао изјаву да не жели да заснује радни однос 

на овој функцији стекао је право на накнаду које произилази из Закона о радним односима у државним 

органима, Закона о платама у државним органима и јавним службама и других прописа који регулишу 

ову материју. 

 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованом утврди висина накнаде 

за обављање функције помоћника председника општине  Жагубица без заснивања радног односа. 

 

 На основу напред наведених чињеница и доказа, а имајући у виду одредбе члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 

49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон,39/2002, 49/2005 ОУС, 79/2005 др. закон, 23/2013 ОУС и 21/2016 др. 

закон), а у вези члана 189. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005-

испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007 – испр.,116/2008, 104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2., 

члана 2, 5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним 

службама (''Службени гласник РС'', 34/2001,62/2006-др. закон., 116/2008 – др. закон., 92/2011, 99/2011- 

др. закон., 10/2013, 55/2013,  99/2014 и 21/2016 – др.закон), и члана 9 став 2. Правилника о  

платама,накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих лица у органима 

општине Жагубица бр. I - 01-020-402/12 од 05. 05. 2015.године и број I – 01 - 020- 786/16 од 01. 06. 

2016.године, одлучено је као у диспозитиву Решења под тачком 1., 2. и 3. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именована може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 

 1. именованом, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

          Оливера Пауљескић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121-791/16  

Датум: 01. 06. 2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 

48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон,39/2002,49/2005 ОУС, 79/2005 

др. закон,23/2013 ОУС и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним службеницима 

(''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007,67/2007 – 

испр.,116/2008,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 

1. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 

34/2001,62/2006-др.закон.,116/2008 – др. закон.,92/2011,99/2011- др. закон.,10/2013,55/2013, 99/2014 и 

21/2016 – др.закон), члана 20. став 1. алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 8/2012),члана 4. став 2.,члана 9 став 1 алинеа 1. и члана 14. 

Правилника о платама накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих лица у 

органима општине Жагубица број I-01-020-402/15 од 05. маја 2015. године и број I-01-020-783/16 од 01. 

06. 2016.године , 
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 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица,на својој седници одржаној дана 01. 06. 2016. године,доноси следеће: 

 

   

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оливера Пауљескић из Крепољина,изабрана на функцију председника  Скупштине општине 

Жагубица дана 05. маја 2016.године,дала је писмену изјаву да не жели да ову функцију обавља као лице 

на сталном раду одн. уз заснивање радног односа. 

 

 2. Именованој се утврђује право на накнаду – функционерски додатак у висини израженој у 

коефицијентима од 4,73 (55% од коефицијента 8,60 за народног посланика на сталном раду у Народној 

скупштини). 

 Накнада из става 1. ове тачке  исплаћиваће се почев од  05. маја   2016. године,од када је 

именована ступила на функцију председника Скупштине општине и од када јој теку сва права по овом 

основу. 

 

 3.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату накнаде именованоj из тачке 1. овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Избором на функцију  председника  Скупштине општине Жагубица, именована је стекао статус 

изабраног лица на поменутој функцији. Пошто је дала изјаву да не жели да заснује радни однос на овој 

функцији стекла је право на накнаду које произилази из Закона о радним односима у државним 

органима, Закона о платама у државним органима и јавним службама и других прописа који регулишу 

ову материју. 

 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованој утврди висина накнаде 

за обављање функције председника Скупштине општине  Жагубица без заснивања радног односа. 

 

 На основу напред наведених чињеница и доказа,а имајући у виду одредбе члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 

49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон, 39/2002, 49/2005 ОУС, 79/2005 др. закон, 23/2013 ОУС и 21/2016 

др. закон), а у вези члана 189. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', 79/2005, 

81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. 

тачка 2.,члана 2, 5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у државним органима 

и јавним службама (''Службени гласник РС'', 34/2001,62/2006-др.закон., 116/2008 – др. закон., 92/2011, 

99/2011- др. закон., 10/2013, 55/2013,  99/2014 и 21/2016 – др.закон), и члана 9 став 1. Правилника о  

платама,накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих лица у органима 

општине Жагубица бр. 01-020-402/12 од 05. 05. 2015.године и број I – 01 - 020- 783/16 од 01. 06. 

2016.године,  одлучено је као у диспозитиву Решења под тачком 1., 2. и 3. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именована може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 

 1. именованом, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

          Оливера Пауљескић 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  
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Број: I – 01 – 020 – 121-789/16  

Датум: 01. 06. 2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 

48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон,39/2002,49/2005 ОУС, 79/2005 

др. закон,23/2013 ОУС и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним службеницима 

(''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007,67/2007 – 

испр.,116/2008,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 

1. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 

34/2001,62/2006-др.закон.,116/2008 – др. закон.,92/2011,99/2011- др. закон.,10/2013,55/2013, 99/2014 и 

21/2016 – др.закон), члана 20. став 1. алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 8/2012),члана 4. став 2.,члана 9 став 2. и члана 14. 

Правилника о платама накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих лица у 

органима општине Жагубица број I-01-020-402/15 од 05. маја 2015. године и број I-01-020-783/16 од  01. 

06. 2016.године , 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица,на својој седници одржаној дана 01. 06. 2016. године,доноси следеће: 

 

   

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Миле Перић из Сувог Дола,изабран на функцију заменика председника  Скупштине општине 

Жагубица дана 05. маја 2016.године,дао је писмену изјаву да не жели да ову функцију обавља као лице 

на сталном раду одн. уз заснивање радног односа. 

 

 2. Именованом се утврђује право на накнаду – функционерски додатак у месечном паушалном 

износу од 12.000,оо (дванаест хиљада динара). 

 Накнада из става 1. ове тачке  исплаћиваће се почев од  05. маја   2016. године,од када је 

именовани ступио на функцију заменика председника Скупштине општине и од када му теку сва права 

по овом основу. 

 

 3.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату накнаде именованом из тачке 1. овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Избором на функцију  заменика председника  Скупштине општине Жагубица, именовани је 

стекао статус изабраног лица на поменутој функцији. Пошто је дао изјаву да не жели да заснује радни 

однос на овој функцији стекао је право на накнаду које произилази из Закона о радним односима у 

државним органима, Закона о платама у државним органима и јавним службама и других прописа који 

регулишу ову материју. 

 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованом утврди висина накнаде 

за обављање функције заменика председника Скупштине општине  Жагубица без заснивања радног 

односа. 

 

 На основу напред наведених чињеница и доказа, а имајући у виду одредбе члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 

49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон,39/2002, 49/2005 ОУС, 79/2005 др. закон, 23/2013 ОУС и 21/2016 др. 

закон), а у вези члана 189. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005-

испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007 – испр.,116/2008, 104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2., 

члана 2, 5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним 

службама (''Службени гласник РС'', 34/2001,62/2006-др. закон., 116/2008 – др. закон., 92/2011, 99/2011- 

др. закон., 10/2013, 55/2013,  99/2014 и 21/2016 – др.закон), и члана 9 став 2. Правилника о  

платама,накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих лица у органима 

општине Жагубица бр. I - 01-020-402/12 од 05. 05. 2015.године и број I – 01 - 020-783/16 од 01. 06. 

2016.године, одлучено је као у диспозитиву Решења под тачком 1., 2. и 3. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именована може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 

 1. именованом, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

          Оливера Пауљескић 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121 - 797/16  

Датум 01. 06. 2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 

48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон,39/2002,49/2005 ОУС, 79/2005 

др. закон,23/2013 ОУС и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним службеницима 

(''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007,67/2007 – 

испр.,116/2008,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 6. и члана 9. став 2. тачка 4. и 

става 3. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 

34/2001,62/2006-др.закон.,116/2008 – др. закон.,92/2011,99/2011- др. закон.,10/2013,55/2013, 99/2014 и 

21/2016 – др.закон), члана 2. став 1 алинеа 9. и члана 5. став 1. тачка 3. алинеа 1. и става 2. алинеа 1. 

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 

државним органима (Пречишћен текст) (''Службени гласник РС'',бр.44/2008  и 2/2012), члана 20. став 1. 

алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'' бр. 8/2012),члана 5 став 1. алинеа 7.,члана 11. став 1. алинеа 2. и члана 14. Правилника о 

платама накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих лица у органима 

општине Жагубица број I-01-020-402/15 од 05. маја 2015. године, 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица,на својој седници одржаној дана 01. 06. 2016. године,доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Томислав Милојевић дипл. правник из Жагубице, постављен на функцију  секретара 

Скупштине  општине Жагубица решењем Скупштине општине Жагубица број I-020-58/16-01 од 05. маја 

2016.године,засновао је радни однос на одређено време до престанка мандата у Општини Жагубица као 

Секретар Скупштине општине на сталном раду дана 05. маја 2016. године, од када почињу да му теку 

сва права из рада и по основу рада. 

 2. Именованом се утврђује коефицијент за обрачун и исплату плате  у висини од 14.85 увећан за 

додатни коефицијент од 9,00 и корективни фактор у износу од 25%, што укупно износи 29.81. 

Коефицијент за обрачун и исплату плате из става 1. ове тачке, примењиваће се почев од исплате 

плате именованом за мај месец 2016.године. 

 

 3.  Именовани има право на додатак на плату по основу минулог рада у висини од 0,4 % за 

сваку пуну годину радног стажа код послодавца. 

 

 4.  Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату плате именованом из тачке 1. овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

 5.   Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење број I-01-020-121-411/15 од 05 

маја 2015.године. 

 

 О б р а з л о ж е њ е 

 Заснивањем радног односа на функцији  Секретара Скупштине општине Жагубица у складу са 

чланом 32. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), 
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именовани је стекао статус лица на сталном раду на поменутој функцији чиме је стекао и сва права из 

рада и по основу рада која произилазе из Закона о радним односима у државним органима, Закона о 

платама у државним органима и јавним службама и других прописа који регулишу ову материју. 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованом утврди висина плате-

зараде за обављање функције секретара Скупштине општине Жагубица уз заснивање радног односа.  

 На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 

48/1991, 66/1991, 44/1998 др. закон, 49/1999 др. закон, 34/2001 др. закон,39/2002,49/2005 ОУС, 79/2005 

др. закон,23/2013 ОУС и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним службеницима 

(''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007,67/2007 – 

испр.,116/2008,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 6. и члана 9. став 2. тачка 4. и 

става 3. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 

34/2001,62/2006-др.закон.,116/2008 – др. закон.,92/2011,99/2011- др. закон.,10/2013,55/2013, 99/2014 и 

21/2016 – др.закон),члана 2. став 1 алинеа 9. и члана 5. став 1. тачка 3. алинеа 1 и става 2. алинеа 1. 

Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 

државним органима (Пречишћен текст) (''Службени гласник РС'',бр.44/2008  и 2/2012), члана 5. став 1. 

алинеа 7.,члана 11. став 1. алинеа 2. и члана 14. Правилника о  платама,накнадама и другим примањима 

изабраних, постављених и именованих лица у органима општине Жагубица бр.I- 01- 020-402 од 05. 05. 

2015. године, одлучено је као у диспозитиву Решења под тачком 1., 2., 4. и 5. 

 На основу члана 5. став 1. тачка 1 Закона о платама у државним органима и јавним службама 

(''Службени гласник РС'', 34/2001, 62/2006-др.закон., 116/2008 – др. закон., 92/2011, 99/2011- др. закон., 

10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 – др.закон) и члана 34. Анекса Посебног колективног уговора за 

државне органе (''Службени гласник РС'' бр. 50/2015) одлучено је као у диспозитиву Решења под 3.  

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именовани може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 

 1. именованом, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

         Оливера Пауљескић 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121 - 794/16  

Датум: 01. 06. 2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

 На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник 

РС'',бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 34/2001,39/2002,7/2005 др. Закон и 21/2016 др. Закон),а у вези 

члана 189. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 

64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и чл. 9. став 1. 

тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 34/2001, 

62/2006, 116/2008, 92/2011,99/2011, 10/2013, 55/2013,99/2014 и 21/2016 др. Закон), члана 20. став 1. 

алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 8/2012) и члана 7. став 3.,члана,8. и члана 14. Правилника о платама накнадама и другим 

примањима изабраних, постављених и именованих лица у органима општине Жагубица број I-020-

402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица, доноси следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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1. Дана 05. маја 2016.године Петар Пауновић,пензионер из Жагубице, изабран је за члана 

Општинског већа општине Жагубица,на мандатни период од 4.године.  

Именовани из става 1. ове тачке по основу избора на ову функцију није засновао радни однос у 

Општинском већу,нити исту обавља на сталном раду. 

 

 2. Именованом се утврђује функционерски додатак за обављање функције члана Већа у 

паушалном износу од 12.000,оо (и словима:дванаестхиљада динара) месечно,а исплаћиваће се почев од  

05.  маја   2016. године. 

 

 3.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату додатка који је предмет овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Избором на функцију  члана Општинског већа општине Жагубица, именовани је стекао статус 

изабраног лица на поменутој функцији. Пошто ову функцију обавља без заснивања радног односа 

тј.пошто није на сталном раду у Општинском већу стекао је право на накнаду које произилази из Закона 

о радним односима у државним органима, Закона о платама у државним органима и јавним службама и 

других прописа који регулишу ову материју. 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованом утврди висина накнаде 

(функционерског додатка) за обављање функције члана Општинског већа општине  Жагубица без 

заснивања радног односа. 

 На основу напред наведених чињеница и доказа, а имајући у виду одредбе   члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 

34/2001,39/2002,7/2005 др. закон и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним 

службеницима  (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014) 

,члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама (''Службени гласник 

РС'',34/2001,62/2006,116/2008,92/2011,99/2011,10/2013, 55/2013,99/2014 и 21/2016 др. закон ), и члана 7. 

став 3. Правилника о  платама,накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих 

лица у органима општине Жагубица бр. I-020-402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, одлучено је као у 

диспозитиву Решења под тачком 1. 2. и 3. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именовани може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 

 1. именованом, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

          Оливера Пауљескић  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121 - 798/16  

Датум: 01. 06.  2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

 На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник 

РС'',бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 34/2001,39/2002,7/2005 др. Закон и 21/2016 др. Закон),а у вези 

члана 189. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 

64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и чл. 9. став 1. 

тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 34/2001, 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

      28.  јун  2016                                        Жагубица                       Број  9  страна 24 

62/2006, 116/2008, 92/2011,99/2011, 10/2013, 55/2013,99/2014 и 21/2016 др. Закон), члана 20. став 1. 

алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 8/2012) и члана 7. став 3.,члана,8. и члана 14. Правилника о платама накнадама и другим 

примањима изабраних, постављених и именованих лица у органима општине Жагубица број I-020-

402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица, доноси следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Дана 05. маја 2016.године Жика Шербановић,дипл. економист из Лазнице, изабран је за 

члана Општинског већа општине Жагубица,на мандатни период од 4.године.  

Именовани из става 1. ове тачке по основу избора на ову функцију није засновао радни однос у 

Општинском већу,нити исту обавља на сталном раду. 

 

 2. Именованом се утврђује функционерски додатак за обављање функције члана Већа у 

паушалном износу од 12.000,оо (и словима:дванаестхиљада динара) месечно,а исплаћиваће се почев од  

05.  маја   2016. године. 

 

 3.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату додатка који је предмет овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Избором на функцију  члана Општинског већа општине Жагубица, именовани је стекао статус 

изабраног лица на поменутој функцији. Пошто ову функцију обавља без заснивања радног односа 

тј.пошто није на сталном раду у Општинском већу стекао је право на накнаду које произилази из Закона 

о радним односима у државним органима, Закона о платама у државним органима и јавним службама и 

других прописа који регулишу ову материју. 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованом утврди висина накнаде 

(функционерског додатка) за обављање функције члана Општинског већа општине  Жагубица без 

заснивања радног односа. 

 На основу напред наведених чињеница и доказа, а имајући у виду одредбе   члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 

34/2001,39/2002,7/2005 др. закон и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним 

службеницима  (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014) 

,члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама (''Службени гласник 

РС'',34/2001,62/2006,116/2008,92/2011,99/2011,10/2013, 55/2013,99/2014 и 21/2016 др. закон ), и члана 7. 

став 3. Правилника о  платама,накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих 

лица у органима општине Жагубица бр. I-020-402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, одлучено је као у 

диспозитиву Решења под тачком 1. 2. и 3. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именовани може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 

 1. именованом, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

          Оливера Пауљескић  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121 - 787/16  

Датум: 01. 06. 2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

 На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник 

РС'',бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 34/2001,39/2002,7/2005 др. Закон и 21/2016 др. Закон),а у вези 

члана 189. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 

64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и чл. 9. став 1. 

тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 34/2001, 

62/2006, 116/2008, 92/2011,99/2011, 10/2013, 55/2013,99/2014 и 21/2016 др. Закон), члана 20. став 1. 

алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 8/2012) и члана 7. став 3.,члана,8. и члана 14. Правилника о платама накнадама и другим 

примањима изабраних, постављених и именованих лица у органима општине Жагубица број I-020-

402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица, доноси следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Дана 05. маја 2016.године Бранислав Живковић,доктор економских наука из Сувог Дола, 

изабран је за члана Општинског већа општине Жагубица,на мандатни период од 4.године.  

Именовани из става 1. ове тачке по основу избора на ову функцију није засновао радни однос у 

Општинском већу,нити исту обавља на сталном раду. 

 

 2. Именованом се утврђује функционерски додатак за обављање функције члана Већа у 

паушалном износу од 12.000,оо (и словима:дванаестхиљада динара) месечно,а исплаћиваће се почев од  

05.  маја   2016. године. 

 

 3.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату додатка који је предмет овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Избором на функцију  члана Општинског већа општине Жагубица, именовани је стекао статус 

изабраног лица на поменутој функцији. Пошто ову функцију обавља без заснивања радног односа 

тј.пошто није на сталном раду у Општинском већу стекао је право на накнаду које произилази из Закона 

о радним односима у државним органима, Закона о платама у државним органима и јавним службама и 

других прописа који регулишу ову материју. 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованом утврди висина накнаде 

(функционерског додатка) за обављање функције члана Општинског већа општине  Жагубица без 

заснивања радног односа. 

 На основу напред наведених чињеница и доказа, а имајући у виду одредбе   члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 

34/2001,39/2002,7/2005 др. закон и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним 

службеницима  (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014) 

,члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама (''Службени гласник 

РС'',34/2001,62/2006,116/2008,92/2011,99/2011,10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 др. закон ), и члана 7. 

став 3. Правилника о  платама,накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих 

лица у органима општине Жагубица бр. I-020-402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, одлучено је као у 

диспозитиву Решења под тачком 1. 2. и 3. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именовани може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 

 1. именованом, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

          Оливера Пауљескић  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121 - 790/16  

Датум: 01. 06. 2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

 На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник 

РС'',бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 34/2001,39/2002,7/2005 др. Закон и 21/2016 др. Закон),а у вези 

члана 189. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 

64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и чл. 9. став 1. 

тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 34/2001, 

62/2006, 116/2008, 92/2011,99/2011, 10/2013, 55/2013,99/2014 и 21/2016 др. Закон), члана 20. став 1. 

алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 8/2012) и члана 7. став 3.,члана,8. и члана 14. Правилника о платама накнадама и другим 

примањима изабраних, постављених и именованих лица у органима општине Жагубица број I-020-

402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица, доноси следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Дана 05. маја 2016.године Невена Миланов,дипл. инжењер индустријског менаџмента  из 

Крепољина, изабрана је за члана Општинског већа општине Жагубица,на мандатни период од 4.године.  

Именована из става 1. ове тачке по основу избора на ову функцију није засновала радни однос у 

Општинском већу,нити исту обавља на сталном раду. 

 

 2. Именованој се утврђује функционерски додатак за обављање функције члана Већа у 

паушалном износу од 12.000,оо (и словима:дванаестхиљада динара) месечно,а исплаћиваће јој се почев 

од  05.  маја   2016. године. 

 

 3.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату додатка који је предмет овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Избором на функцију  члана Општинског већа општине Жагубица, именована је стекала статус 

изабраног лица на поменутој функцији. Пошто ову функцију обавља без заснивања радног односа 

тј.пошто није на сталном раду у Општинском већу стекала је право на накнаду које произилази из 

Закона о радним односима у државним органима, Закона о платама у државним органима и јавним 

службама и других прописа који регулишу ову материју. 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованој утврди висина накнаде 

(функционерског додатка) за обављање функције члана Општинског већа општине  Жагубица без 

заснивања радног односа. 
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 На основу напред наведених чињеница и доказа, а имајући у виду одредбе   члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 

34/2001,39/2002,7/2005 др. закон и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним 

службеницима  (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014) 

,члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама (''Службени гласник 

РС'',34/2001,62/2006,116/2008,92/2011,99/2011,10/2013, 55/2013,99/2014 и 21/2016 др. закон ), и члана 7. 

став 3. Правилника о  платама,накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих 

лица у органима општине Жагубица бр. I-020-402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, одлучено је као у 

диспозитиву Решења под тачком 1. 2. и 3. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именована може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 

 1. именованој, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

          Оливера Пауљескић  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121 - 793/16  

Датум: 01. 06. 2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

 На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник 

РС'',бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 34/2001,39/2002,7/2005 др. Закон и 21/2016 др. Закон),а у вези 

члана 189. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 

64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и чл. 9. став 1. 

тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 34/2001, 

62/2006, 116/2008, 92/2011,99/2011, 10/2013, 55/2013,99/2014 и 21/2016 др. Закон), члана 20. став 1. 

алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 8/2012) и члана 7. став 3.,члана,8. и члана 14. Правилника о платама накнадама и другим 

примањима изабраних, постављених и именованих лица у органима општине Жагубица број I-020-

402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица, доноси следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Дана 05. маја 2016.године Драгиша Пенчић,геолошки техничар из Крепољина, изабран је за 

члана Општинског већа општине Жагубица,на мандатни период од 4.године.  

Именовани из става 1. ове тачке по основу избора на ову функцију није засновао радни однос у 

Општинском већу,нити исту обавља на сталном раду. 

 

 2. Именованом се утврђује функционерски додатак за обављање функције члана Већа у 

паушалном износу од 12.000,оо (и словима:дванаестхиљада динара) месечно,а исплаћиваће се почев од  

05.  маја   2016. године. 

 

 3.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату додатка који је предмет овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Избором на функцију  члана Општинског већа општине Жагубица, именовани је стекао статус 

изабраног лица на поменутој функцији. Пошто ову функцију обавља без заснивања радног односа 

тј.пошто није на сталном раду у Општинском већу стекао је право на накнаду које произилази из Закона 

о радним односима у државним органима, Закона о платама у државним органима и јавним службама и 

других прописа који регулишу ову материју. 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованом утврди висина накнаде 

(функционерског додатка) за обављање функције члана Општинског већа општине  Жагубица без 

заснивања радног односа. 

 На основу напред наведених чињеница и доказа, а имајући у виду одредбе   члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 

34/2001,39/2002,7/2005 др. закон и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним 

службеницима  (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014) 

,члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама (''Службени гласник 

РС'',34/2001,62/2006,116/2008,92/2011,99/2011,10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 др. закон ), и члана 7. 

став 3. Правилника о  платама,накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих 

лица у органима општине Жагубица бр. I-020-402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, одлучено је као у 

диспозитиву Решења под тачком 1. 2. и 3. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именовани може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 

 1. именованом, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

          Оливера Пауљескић  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121 - 792/16  

Датум: 01. 06.  2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

 На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник 

РС'',бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 34/2001,39/2002,7/2005 др. Закон и 21/2016 др. Закон),а у вези 

члана 189. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 

64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и чл. 9. став 1. 

тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 34/2001, 

62/2006, 116/2008, 92/2011,99/2011, 10/2013, 55/2013,99/2014 и 21/2016 др. Закон), члана 20. став 1. 

алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 8/2012) и члана 7. став 3.,члана,8. и члана 14. Правилника о платама накнадама и другим 

примањима изабраних, постављених и именованих лица у органима општине Жагубица број I-020-

402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица, доноси следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Дана 05. маја 2016.године Предраг Драгуљевић,доктор ветеринарске медицине из Осанице, 

изабран је за члана Општинског већа општине Жагубица,на мандатни период од 4.године.  
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Именовани из става 1. ове тачке по основу избора на ову функцију није засновао радни однос у 

Општинском већу,нити исту обавља на сталном раду. 

 

 2. Именованом се утврђује функционерски додатак за обављање функције члана Већа у 

паушалном износу од 12.000,оо (и словима:дванаестхиљада динара) месечно,а исплаћиваће се почев од  

05.  маја   2016. године. 

 

 3.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату додатка који је предмет овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Избором на функцију  члана Општинског већа општине Жагубица, именовани је стекао статус 

изабраног лица на поменутој функцији. Пошто ову функцију обавља без заснивања радног односа 

тј.пошто није на сталном раду у Општинском већу стекао је право на накнаду које произилази из Закона 

о радним односима у државним органима, Закона о платама у државним органима и јавним службама и 

других прописа који регулишу ову материју. 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованом утврди висина накнаде 

(функционерског додатка) за обављање функције члана Општинског већа општине  Жагубица без 

заснивања радног односа. 

 На основу напред наведених чињеница и доказа, а имајући у виду одредбе   члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 

34/2001,39/2002,7/2005 др. закон и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним 

службеницима  (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014) 

,члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама (''Службени гласник 

РС'',34/2001,62/2006,116/2008,92/2011,99/2011,10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 др. закон ), и члана 7. 

став 3. Правилника о  платама,накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих 

лица у органима општине Жагубица бр. I-020-402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, одлучено је као у 

диспозитиву Решења под тачком 1. 2. и 3. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именовани може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 

 1. именованом, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

          Оливера Пауљескић  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Жагубица 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Комисија за кадровска, адм.и друга питања и 

доделу признања и одликовања  

Број: I – 01 – 020 – 121-786/16  

Датум:01. 06. 2016. године 

Ж а г у б и ц а 

 

 На основу члана 37. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник 

РС'',бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 34/2001,39/2002,7/2005 др. Закон и 21/2016 др. Закон),а у вези 

члана 189. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 

64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014), члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и чл. 9. став 1. 

тачка 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 34/2001, 

62/2006, 116/2008, 92/2011,99/2011, 10/2013, 55/2013,99/2014 и 21/2016 др. Закон), члана 20. став 1. 

алинеа 3. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 8/2012) и члана 7. став 3.,члана,8. и члана 14. Правилника о платама накнадама и другим 
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примањима изабраних, постављених и именованих лица у органима општине Жагубица број I-020-

402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, 

 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања 

Скупштине општине Жагубица, доноси следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Дана 05. маја 2016.године Бојан Викторовић,правник из Жагубице, изабран је за члана 

Општинског већа општине Жагубица,на мандатни период од 4.године.  

Именовани из става 1. ове тачке по основу избора на ову функцију није засновао радни однос у 

Општинском већу,нити исту обавља на сталном раду. 

 

 2. Именованом се утврђује функционерски додатак за обављање функције члана Већа у 

паушалном износу од 12.000,оо (и словима:дванаестхиљада динара) месечно,а исплаћиваће се почев од  

05.  маја   2016. године. 

 

 3.Налаже се рачуноводственој служби Општинске управе општине Жагубица да обрачун и 

исплату додатка који је предмет овог Решења врши истовремено са обрачуном и исплатом плата 

запослених у Општинској управи. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Избором на функцију  члана Општинског већа општине Жагубица, именовани је стекао статус 

изабраног лица на поменутој функцији. Пошто ову функцију обавља без заснивања радног односа 

тј.пошто није на сталном раду у Општинском већу стекао је право на накнаду које произилази из Закона 

о радним односима у државним органима, Закона о платама у државним органима и јавним службама и 

других прописа који регулишу ову материју. 

Полазећи од наведених констатација било је потребно да се именованом утврди висина накнаде 

(функционерског додатка) за обављање функције члана Општинског већа општине  Жагубица без 

заснивања радног односа. 

 На основу напред наведених чињеница и доказа, а имајући у виду одредбе   члана 37. Закона о 

радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 

34/2001,39/2002,7/2005 др. закон и 21/2016 др. закон),а у вези члана 189. Закона о државним 

службеницима  (''Службени гласник РС'', 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007,67/2007,104/2009 и 99/2014) 

,члана 1. став 1. тачка 2.,члана 2,5, 7. став 1. алинеа 9. и члана 9. став 1. тачка 4. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама (''Службени гласник 

РС'',34/2001,62/2006,116/2008,92/2011,99/2011,10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 др. закон ), и члана 7. 

став 3. Правилника о  платама,накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих 

лица у органима општине Жагубица бр. I-020-402/15 - 01 од 05. маја 2016. године, одлучено је као у 

диспозитиву Решења под тачком 1. 2. и 3. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именовани може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања у року од 8. дана од дана пријема 

истог, а преко ове комисије. 

 

 Решење доставити:  

 

 1. именованом, 

 2. рачуноводству, 

 3. Персоналној служби и 

 4. Архиви. 

                    Председник комисије 

          Оливера Пауљескић  

 

 

На основу члана 2. и члана 69. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'' 

бр. 48/1991,66/1991, 39/2002 и 79/2005) члана  1. и 3.Закона о изменама закона о платама државних 

службеника и намештеника (''Службени гласник РС'', бр. 108/2013)  и члана 20. став 1.алинеја 3. Одлуке 

о радним телима СО Жагубица (Сужбени гласник општине Жагубица'' бр. 8/2012 )  
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 Комисија за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања на 

седници одржаној дана 01. 06. 2016.године, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1.УСВАЈА СЕ захтев  Љубише Јовкића из Жагубице , који је био изабран на функцију заменика 

председника општине Жагубица, а коме је функција престала дана 05. маја 2016. године, тако што му се 

ПРИЗНАЈЕ СЕ ПРАВО на плату у трајању од 3 месеца у висини  коју је имао у време престанка 

функције почев од 06. маја  2016. године. 

 2. Право из тачке 1. овог решења именованом престаје: истеком рока, заснивањем радног 

односа или стицањем права на пензију. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Љубиша Јовкић је изабран на функцију заменика председника општине Жагубица дана 22. 

марта 2013. године, на мандатни период до истека мандата сазива  Скупштине општине Жагубица, 

конституисане  07. јуна 2012. године. Истом  је престала функција заменика председника општине 

Жагубица дана 05. 05. 2016. године, на основу решења Скупштине општине број I-020-584/2016-01 . 

 Размотривши поднети захтев, утврђено је да је исти  основан, те је на основу напред наведених 

чињеница и доказа именованом  признато право на плату  у трајању од 3 месеца коју је имао у време 

престанка функције, а имајући у виду одредбе члана 69. став 1. Закона о радним односима у државним 

органима (''Службени гласник РС'' бр. 48/1991,66/1991, 39/2002 и 79/2005) и члана 1. и 3.Закона о 

изменама закона о платама државних службеника и намештеника (''Службени гласник РС'', бр. 108/2013)  

те је одлучено као у ставу 1. диспозитива решења. 

 

 Такође,у складу са чл.69. став 3. Закона о радним односима у државним органима одлучено је 

као у диспозитиву решења под 2.  

   

На основу напред наведених чињеница као и овлашћења из члана 20. алинеја 3. Одлуке о 

радним телима СО Жагубица (''Сужбени гласник општине Жагубица'' бр. 8/2012 ), одлучено је као у   

диспозитиву решења. 

 Решење доставити: именованом, персоналној служби, одељењу за финансије и буџет 

Општинске управе општине  Жагубица и архиви. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења именовани може изјавити приговор 

Председнику комисије за кадровска, административна и друга питања  у року од 8. дана од дана пријема 

истог,  а преко ове комисије. 

 

Број: I – 020 – 121- 785 / 16 – 01  

Датум:01. 06. 2016 године 

Ж а г у б и ц а        

П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                 Оливера Пауљескић  
 

 

Република Србија 

ОПШТИНА ЖАГУБИЦА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:IV-112-799/16-01 

01.06.2016.године 

Ж  А  Г  У  Б  И  Ц  А 

 

На основу члана 58.  Закона о локалној самоуправи (,,Сл. Гласник РС'', бр.129/2007), члана 88. 

Статута општине Жагубица (,,Општински службени гласник'' бр.6/2008) и члана 14. Одељак 5. Тачка 1. 

Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине 

Жагубица, бр.III-01-02-560/16  који је ступио на снагу 19.05.2016. године, председник општине доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 
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ПОСТАВЉА СЕ Душан Милосављевић, доктор економских наука   из Сувог Дола, за 

помоћника председника општине за област економског развоја Општине Жагубица,   почев од 

01.06.2016. године . 

Именовани ће обављати функцију помоћника председника општине без заснивања радног 

односа. 

 

Члан 2. 

 

Доношењем овог решења  престају да важе  решења председника општине бр. IV-112-1009/13-

01 од 28. 08.2013. године и бр. IV-112-1009-1/13-01 од 03. 12.2013године . 

 

                             Члан 3. 

 

Решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено  у ,, Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

 

Члан 4. 

  

             Решење доставити именованом, рачуноводству и архиви Скупштини општине Жагубица.  

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                               Сафет Павловић дипл. економ.  
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ОСНИВАЧ: 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год. 

 

 

ИЗДАВАЧ: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Главни и одговорни уредник: 

 

Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица 

телефон: 012/643 - 602  факс: 012/ 643 – 237 

 

е – маил: sozagubica@gmail.com 

 

 

Обрадио: 

 

Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи 

телефон: 012/ 7643-153    е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com 
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