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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије, број 129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 40 став 1. Тачка 6.. Статута општине 

Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број 6/2008,4/2009,3/2001,14/2014 и 14/2015),  

Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 05. 09. 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком, у циљу унапређења нивоа опште безбедности на територији општине Жагубица 

оснива се Савет за безбедност општине Жагубица (у даљем тексту: Савет) и уређују се: његова 

надлежност,састав и начин избора чланова Савета, права и дужности чланова Савета,начин рада и 
одлучивања, средства за рад Савета, као и друга питања од значаја за рад Савета. 

Члан 2. 

Савет се оснива као посебно стално радно тело Скупштине општине Жагубица (у даљем тексту: 

Скупштина). 

Савет је у свом раду независтан и самосталан. 

Савет ради и одлучује на седницама. 

Савет је за свој рад одговоран Скупштини, којој по потреби, а најмање два пута годишње, 

подноси извештај о свом раду. 

II НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА 

Члан 3. 

Савет је надлежан да: 
–– сачини и објави Анализу стања безбедности у локалној заједници, и у том циљу да прикупља 

информације од надлежних органа и организација и врши испитивање јавног мнења ради 

идентификовања кључних проблема грађана у локалној заједници и утврђивања приоритета по питању 

безбедности у областима: безбедности људи и имовине, насилничког криминала (вршњачко насиље, 

насиље у породици, хулиганизам и други облици насиља), болести зависности, јавног реда и мира, 

комуналног реда, спречавања дискриминације, заштите животне средине, безбедности саобраћаја, 

спречавања и сузбијања других асоцијалних и девијантних понашања у свим областима живота и рада, 

колективне безбедности становништва и други, као и осећаја сигурности и других проблема везаних за 

квалитет живота; 

–– сачини и објави Стратегију за безбедност у локалној заједници, ради на спровођењу и прати 

спровођење Стратегије; 

–– сачини и објави Акциони план за унапређење одређених области безбедности, ради на спровођењу и 
прати спровођење Акционог плана; 

–– припреми и реализује Комуникациони план, ради на спровођењу и прати спровођење 

Комуникационог плана; 

–– формира радне групе за поједина питања и поједине области безбедности у локалној заједници, као и 

ради реализовања Стратегије и Акционог плана; 

–– подноси извештај о свом раду Скупштини; 

–– донесе Пословник о раду Савета; 

–– доноси мишљења, препоруке, предлоге мера и закључке; 

–– сарађује са партнерским и спољним субјектима; 

–– спроводи и прати спровођење пројеката који се односе на безбедност у локалној заједници; 

–– промовише превенцију и значај безбедности у локалној заједници и активности које се спроводе ради 
њеног постизања; 

–– пружа савете везане за питања безбедности у локалној заједници и у том циљу подржи партнерске 

односе и ближу сарадњу надлежних органа, организација и грађана; 

–– упознаје јавност са улогом и деловањем Савета. 

III САСТАВ И НАЧИН ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА 

Члан 4. 

 Савет има стални састав кога чине: 

1) председник Скупштине општине Жагубица;    

2) начелник станице полиције Жагубица; 

3) директор Дома здравља Жагубица;  

4) руководилац Одељења Центра за социјални рад за општине Петровац на Млави и Жагубица у 

Жагубици ; 
5) председник Актива директора основних Школа на подручју Општине; 

6) начелник Општинске управе општине Жагубица и   

7) судија за прекршаје Прекршајног суда у Пожаревцу.  
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Члан 5. 
  Поред чланова сталног састава из члана 4. ове Одлуке, чланови Савета могу бити и други 

грађани који чине проширени састав Савета, под условом да поседују доказану стручност и 

дугогодишње ангажовање на унапређењу безбедности, да су активно учествовали у реализацији 

пројеката или активности које су усмерене на стварање услова за безбедност грађана, као и да поседују 

стручност у раду у институцијама од значаја за безбедност.  

Члан 6. 

Председник Скупштине општине је председник Савета по функцији.  

Начелник  полицијске станице је заменик председника Савета по функцији. 

Члан 7. 

Овлашћује се председник  Скупштине општине да, у складу са прописаним саставом чланова 

Савета из чланова 4. и 5. ове Одлуке, донесе Решење о именовању чланова Савета, у сталном и 
проширеном саставу.  

Чланови Савета именују се на мандатни период од четири године. 

Члан 8. 

Административно-стручне и техничке послове за потребе Савета обавља секретар Савета кога, 

на предлог начелника Општинске управе, из реда запослених у Општинској управи, решењем из члана 

7. ове Одлуке, одређује председник Скупштине општине.  

Члан 9. 

Ради ефикаснијег рада, Савет може да формира радне групе за поједина питања и поједине 

области безбедности у локалној заједници. Радне групе имају руководиоца из реда Савета и најмање два 

члана из области за које се група образује, који се могу именовати из реда стручне јавности.  

IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕТА  

Члан 10. 

Чланови Савета имају право и дужност да присуствују седницама Савета и учествују у његовом 

раду, предлажу Савету разматрање и одлучивање о одређеним питањима, као и да дају иницијативе за 

припремање аката из надлежности Савета.  

V НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 

Члан 11. 

 Председник Савета сазива седнице по потреби, а дужан је да је сазове на предлог најмање једне 

трећине чланова Савета или једне трећине одборника у Скупштини.  

  

Члан 12. 

Рад Савета је јаван.  

Јавност рада Савета обезбеђује се позивањем и присуствовањем представника средстава јавног 
информисања на седнице Савета, одржавањем конференција за штампу, издавањем саопштења, као и на 

други погодан начин за информисања грађана. 

 Када се на седници Савета разматрају питања из њихове надлежности, у раду Савета, по 

позиву, могу учествовати, без права одлучивања, представници општинских/градских и републичких 

предузећа, установа, органа и организација. 

Члан 13. 

 Савет може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 

чланова Савета. 

 Одлуке из своје надлежности Савет доноси консензусом чланова Савета. 

Члан 14. 

 Пословником о раду Савета ближе се уређују права и дужности председника, заменика 
председника и чланова Савета, као и начин рада и одлучивања. 

 

 VI СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА  

Члан 15. 

Финансијска средства за рад Савета обезбеђују се из буџета општине, а могу се обезбеђивати и 

из других извора, у складу са законом.  

За свој рад чланови Савета не примају никакву финансијску надокнаду. 

 

 VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

Решење о именовању чланова Савета, у сталном и проширеном саставу донеће се у року од 15 

дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 17. 
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 Пословник о раду Савета донеће се у року од 15 дана од дана ступања на снагу Решења о 
именовању чланова Савета, у сталном и проширеном саставу.  

 

Члан 18. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику  општине 

Жагубица“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 Број: I - 01- 020 - 1132/16  

Ж а г у б и ц а 

 П Р Е Д С Е Д Н И К  

          Оливера Пауљескић  

 
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' бр. 

107/2005,72/2009,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014, 96/2015 и 106/2015),члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007) и члана 40. став 1. 

тачка 10. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр.6/2008,4/2009, 3/2011,14/2014 

и 14/2015), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 05. 09. 2016. године, донела је: 

       

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ  ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА 

ЗДРАВЉА  ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК дужности члана Управног одбора Дома здравља  Жагубица, у 

целини, због истека мандата на које су именовани, и то: 

 

1. Невени Миланов из Крепољина,именованој испред локалне самоуправе; 

 
2. Радиши Баиновић из Осанице, именованом испред локалне самоуправе; 

  

3. Драгани Аврамовић из Жагубице , именованој испред локалне самоуправе; 

 

4. др.Дарку Зарићу из Жагубице,именованом из реда запослених у Дому здравља и 

 

5. Славици Стојановић из Милатовца,именованој из реда запослених у ДЗ. 

  

 

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 Решење о именовању чланова Управног 

одбора Дома здравља Жагубица бр.I-01-020-990/12 од 31. 08. 2012.године,и Решење о именовању 

чланова Управног одбора Дома здравља Жагубица испред оптине Жагубица број I-01-020-958/2015 од 

02. 11. 2015.године.   

 

Члан 4. 

 Решење доставити именованим,Управном одбору Дома здравља Жагубица,директору Дома 

здравља Жагубица и архиви Скупштине општине. 
 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

Број: I-01-020-1124/2016 

Ж а г у б и ц а 

     За тачност отправка  П Р Е Д С Е Д Н И К 

         С Е К Р Е Т А Р               Оливера Пауљескић ср.  

Томислав Милојевић 
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На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' бр. 

107/2005,72/2009,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014, 96/2015 и 106/2015),члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007) и члана 40. став 1. 

тачка 10. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр.6/2008,4/2009, 3/2011,14/2014 

и 14/2015), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 05. 09. 2016. године, донела је: 

       

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ  ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА 

ЗДРАВЉА  ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

 УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК дужности члана Надзорног одбора Дома здравља  Жагубица, у 

целини, због истека мандата на које су именовани, и то: 

 

 

1. Сузани Адамовић из Осанице,именованој испред локалне самоуправе; 

 

2. Сави Гаузановић из Жагубице, именованом испред локалне самоуправе и 

  

3. др.Мирјани Миладиновић из Бора, именованој из реда запослених. 

 
  

 

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 Решење о именовању чланова Надзорног 

одбора Дома здравља Жагубица бр.I-01-020-1286/12 од 20. 11. 2012.године,и Решење о именовању члана 

Надзорног одбора Дома здравља Жагубица из реда запослених број I-01-020-357/14 од 07. 04. 

2014.године.   
 

 

Члан 4. 

 Решење доставити именованим,Надзорном одбору Дома здравља Жагубица,директору Дома 

здравља Жагубица и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-1125/2016 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 
           Оливера Пауљескић 
 
На основу члана 32. став. 1. тачка 9.  (''Закона о локалној самоуправи'',бр.127/09), члана 135. став 

1.Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 

99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), 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 05. 09.  2016. године, донела 

је: 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
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О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Члан 1. 

 

Др Весни Стојиловић, специјалисти ургентне медицине из Јошанице ПРЕСТАЈЕ дужност 

вршиоца дужности директора Дoма здравља Жагубица због истека мандата. 

 Именованој дужност престаје са 05. 09. 2016.године. 

 

 

Члан 2. 

 

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

општине Жагубица''. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Скупштине општине  Жагубица под 

бр.I-020-360/2016-01 од 04. 03. 2016.године. 

 

  

 

 

Члан 3. 

 

 Решење доставити именованој, Дома здравља  Жагубица,Управном одбору Дома здравља 

Жагубица и архиви Скупштине општине. 

 

  

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Број:I-01-020-1131/2016-01  

Ж а г у б и ц а           

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

 
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 05. 09.  2016. године,донела је: 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" 

ЛАЗНИЦА 

 

Члан 1. 

 

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

Лазнице,изабрани из реда запослених,због подношења писмене оставке то: 

 
1. Марија Радосављевић,професор историје из Лазнице 

 

 

 

Члан 2. 

 

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

општине Жагубица". 
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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  II  тачка 3. и Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе 

''Јован Шербановић'' Лазница бр.I-01-020-204/15 од 27. 02. 2015.године. 

 

Члан 4. 

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

Скупштине општине. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I-01-020-1128/16 

 Ж а г у б и ц а                                                                                                 

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

 
На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник РС“ број 

107/2005,72/2009 - др. закон,88/2010, 99/2010,57/2011,119/2012,45/2013 – др. закон 93/2014, 96/2015 и 
106/2015) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“ број 

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

 Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 05. 09. 2016. године  донела  

је: 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу дужности доктора медицине за утврђивање чињенице смрти ван здравствене 

установе и издавање потврде о смрти на прописаном обрасцу  

 

Члан 1. 

 др. Драгослав Јокић из Сувог Дола РАЗРЕШАВА се дужности доктора медицине за 

утврђивање чињенице смрти ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на прописаном 

обрасцу на лични захтев. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Жагубица". 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи део Решења о одређивању доктора медицине за 

утврђивање чињенице смрти ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на прописаном 

обрасцу број I-01-020-1416/12 од 17. 12  2012. године и то члан 1. став 1. тачка 1. 

 

Члан 3. 

Одлуку доставити именованом,Дому здравља у Жагубици и архиви Скупштине општине.  

 

СКУПШТИНА    ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I –01- 020 – 1130 / 16   

Ж а г у б и ц а 

                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                Оливера Пауљескић ср. 

 

На основу члана 130. став 3. и члана 140. ст. 2. Закона о здравственој заштити (''Службени 
гласник РС'',бр.107/2005,72/2009,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014,96/2015 и 
106/2015), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 

129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине 

Жагубица'',бр.6/2008,4/2009, 3/2011,14/2014 и 14/2015),а на предлог Стручног савета Дома здравља 

Жагубица бр.2484 од 18. 08. 2016.године, 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 05. 09. 2016. године, донела је: 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА  ЖАГУБИЦА 
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Члан 1. 

 За чланове Управног одбора Дома здравља  Жагубица,на мандатни период од 4 (четири)  одн. 

до разрешења по било ком другом основу, ИМЕНУЈУ СЕ: 

 

1. Светислав Динић, из Рибара,испред општине Жагубица - за члана, 

 

2. Жељко Богосављевић, из Осанице,испред  општине Жагубица - за члана, 

  

3. Марина Коларевић,из Близнака, испред општине Жагубица - за члана, 

 
4.др.Живота Јорговановић,спец. офтамолог  из Жагубица, из реда запослених - за члана и 

 

5.Радмила Лазаревић,медицинска сестра из Жагубице,из реда запослених - за члана. 

  

 

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  Решење о именовању чланова Управног 

одбора Дома здравља Жагубица бр.I-01-020-990/12 од 31. 08. 2012.године,и Решење о именовању 

чланова Управног одбора Дома здравља Жагубица испред оптине Жагубица број I-01-020-958/2015 од 

02. 11. 2015.године.  

 

 

Члан 4. 

 Решење доставити именованим,Управном одбору Дома здравља Жагубица,директору Дома 

здравља Жагубица и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 
Број: I-01-020-1127/2016 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                      Оливера Пауљескић ср. 

На основу члана 130. став 3. и члана 140. ст. 2. Закона о здравственој заштити (''Службени 

гласник РС'' бр. 107/2005,72/2009,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014,96/2015 и 
106/2015),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 

129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине 

Жагубица'',бр.6/2008,4/2009, 3/2011,14/2014 и 14/2015),а на предлог Стручног савета Дома здравља 

Жагубица бр.2484 од 18. 08. 2016.године, 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 05. 09. 2016. године, донела је: 
 

       

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА  ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

 За чланове Надзорног одбора Дома здравља  Жагубица, на мандатни период од 4 (четири) 

године,одн.до престанка мандата по било ком другом основу, ИМЕНУЈУ СЕ: 

 

1. Владан Лазић, из Жагубице,испред општине Жагубица - за члана, 

 
2. Драгослав Милетић, из Крупаје,испред  општине Жагубица - за члана, 

  

3. др.Дарко Зарић,специјалиста  радиологије  из Жагубице,из реда запослених - за члана. 
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Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

  

 

Члан 3. 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи  Решење о именовању чланова Надзорног 

одбора Дома здравља Жагубица бр.I-01-020-1286/12 од 20. 11. 2012.године,и Решење о именовању члана 

Надзорног одбора Дома здравља Жагубица из реда запослених број I-01-020-357/14 од 07. 04. 

2014.године. 

 
 

Члан 4. 

 Решење доставити именованим,Надзорном одбору Дома здравља Жагубица,директору Дома 

здравља Жагубица и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-1129/2016 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

          Оливера Пауљескић 
 

     

 На основу члана 32. став. 1. тачка 9.  (''Закона о локалној самоуправи'',бр.127/09), члана 130. 

став 3. и 132. став 3. и 6. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/2005, 

72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон, 93/2014, 96/2015 и 

106/2015),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) и предлога Управног одбора Дома здравља 

Жагубица број 2420 од 12. 08. 2016.године, 

 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници, одржаној дана 05. 09.  2016. године, донела 

је: 

 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Члан 1. 

 

Др Весна Стојиловић, специјалиста ургентне медицине из Јошанице ИМЕНУЈЕ СЕ за 

директора Дoма здравља Жагубица на мандатни период од 4.године рачунајући од дана ступања на 
дужност. 

 Именована ступа на дужност дана 05. 09. 2016.године. 

 

 

Члан 2. 

 

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

општине Жагубица''. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Скупштине општине  Жагубица под 

бр.I-020-360/2016-01 од 04. 03. 2016.године. 

 

  
 

 

Члан 3. 
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 Решење доставити именованој, Дому здравља  Жагубица,Управном одбору Дома здравља 
Жагубица и архиви Скупштине општине. 

 

  

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Број:I - 01 - 020 - 1122/2016  

Ж а г у б и ц а           

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

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 05. 09. 2016. године,донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  "ЈОВАН 

ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА 

 
 

Члан 1. 

 

 За чланоa школског одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница именујe се на 

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

другом основу и то: 

 

 Из реда запослених: 

 

1.Драган Николић, по занимању професор музичке културе из Изварице, 

 

 

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  II  тачка 3. и Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе 
''Јован Шербановић'' Лазница бр.I-01-020-204/15 од 27. 02. 2015.године. 

. 

 

Члан 4. 

 

 Решење доставити: именованом, Основној школи ''Јован Шербановић'' Лазница, Уптавном 

одбору Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница и Архиви Скупштине општине. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 - 020 – 1121/ 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 219. став 4. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник РС“ број 

107/2005,72/2009 - др. закон,88/2010, 99/2010,57/2011,119/2012,45/2013 – др. закон, 93/2014, 
96/2015 и 106/2015) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине 

Жагубица“ број 6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015), 

 Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 05. 09. 2016. године,  донела  

је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о одређивању доктора медицине за утврђивање чињенице смрти ван здравствене установе и 

издавање потврде о смрти на прописаном обрасцу  

 

 

Члан 1. 

 

 др. Александра Спасић из Жагубице ОДРЕЂУЈЕ се за доктора медицине за утврђивање 

чињенице смрти ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на прописаном обрасцу . 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Жагубица". 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи део Решења о одређивању доктора медицине за 
утврђивање чињенице смрти ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на прописаном 

обрасцу број I-01-020-1416/12 од 17. 12  2012. године и то члан 1. став 1. тачка 1. 

 

 

Члан 3. 

 

Одлуку доставити именованој,Дому здравља у Жагубици и архиви Скупштине општине.  

 

СКУПШТИНА    ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I –01- 020 – 1126/ 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 чл.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 05. 09. 2016 године,а на 

предлог Комисије за кадровска,административна и друга питања и доделу признања и 

одликовања,донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЖАГУБИЦА  

  

 

Члан 1. 

 

 За члана Школског одбора средње Техничке школе Жагубица ИМЕНУЈE СЕ на мандатни 

период, до истека мандата овог сазива Школског одбора одн. до разрешења по било ком основу и то;  

 

Испред локалне самоуправе: 

 

1.Бојан Крстић,радник из Милатовца. 
 

 

 

historyrel:18482
historyrel:21817
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Члан 2. 

 

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

општине Жагубица"     

Члан 3. 

 

 Ступањем на снагу овог Решења 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 III тачка 1. и Решење о именовању члана Школског одбора Средње техничке школе бр.I -01-

020-1163 од 25. 12. 2014.године 

Члан 4. 

 
 Решење доставити: именованим,Школском одбору средње Техничке школе Жагубица, Средњој 

техничкој школи  Жагубица и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-1123/2016 

 

Ж а г у б и ц а 

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

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

40. став 1. тачка 17а 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 05. 09. 2016. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У 

ЗАКУП  НЕПОКРЕТНОСТИ  ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА  

 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ се сагласност на Одлуку о покретању поступка за давање у закуп непокретности 
прикупљањем писмених понуда бр.II-01-46-1098/16 од 26.08.2016 године, донете од стране Општинског 

већа општине Жагубица,у целини. 

 

Члан 2. 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Општинско веће општине Жагубица да у потпуности спроведе поступак 

давања у закуп непокретности прикупљањем писмених понуда, а у складу са чл. 34. став 1.  Закона о 

јавној својини (''Службени гласник РС'',бр. 72/2011) и члана 6 Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'',бр. 24/2012) и Статутом општине 

Жагубица. 

Општинско веће овлашћено је да преузима све правне радње у поступку укључујући и 
закључење уговора о давању у закуп непокретности прикупљањем писмених понуда, потписивање и 

оверу истог код надлежног суда и све друге радње потребне за легализацију овог правног посла. 

 

Члан 3. 

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

општине Жагубица''. 

 

Члан 4. 

Закључак доставити Општинском већу општине Жагубица и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I-01-020-1133/16 
Ж а г у б и ц а 

                                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И K                                                   

                       Оливера Пауљескић  
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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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