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На основу члана 12 став 1 тачка 11  Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 91/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/16 – др.закон и 47/2018) и члана 40. 

став 1. тачка 6. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',број 1/2019), 

Скупштина  општине Жагубица на седници одржаној дана  29. 03. 2021. године, 

донела је 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

 
Члан 1. 

Додељује се Јавном комуналном предузећу „''Белосавац“ Жагубица, чији је 
оснивач општина Жагубица, искључиво право за обављање делатности  пружања 
услуга одређених одлуком о оснивању и статутом овог јавног предузећа, на територији 
општине Жагубица и од значаја за општину Жагубицаа. 
 

Члан 2. 

Јавном комуналном предузећу „Белосавац“  из Жагубице додељује се 

искључиво право за обављање делатности - пружања комуналних услуга на територији 

општине Жагубица и то: 

-извођење радова на изградњи, реконструкцији и одржавању водоводне и 

канализационе мреже и повезивање новоизграђених мрежа на постојећи систем на 

територији општине Жагубица, 

-израда идејних и главних пројеката и остале техничке документације за 

изградњу, реконструкцију и одржавање водоводне и канализационе мреже и објеката 

за водоснабдевање и каналисање на територији општине Жагубица, 

-снабдевање водом за пиће, 

-пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 

-управљање гробљима на територији општине Жагубица, 

-одржавање чистоће на површинама јавне намене, 

-одржавање јавних зелених површина и 

-управљање пијацама  на територији општине Жагубица. 
За обављање делатности из става 1. алинеа 1-8 овог члана неће се 

примењивати Закон о јавним набавкама, осим у случају када предузеће из члана 1. 
ове одлуке  није у могућности да из техничких разлога обави одређен посао у целости 
или делимично. 

Предузеће је дужно да о разлозима спречености из претходног става 
благовремено  писмено обавести Општинско веће општине Жагубица. 

Члан 3. 
Делатности из члана 2. ове Одлуке обављаће се у складу са планираним 

средствима према Одлуци о буџету општине Жагубица. 
 

Члан 4. 
            Овлашћује се председник општине Жагубица да, у име општине Жагубица, 
закључи са Јавним комуналним предузећем ''Белосавац'' Жагубица, чији је општина 
Жагубица оснивач, уговоре о пружању услуга из члана 2.ове Одлуке. 
  Сагласност на текст нацрта Уговора из става 1. овог члана даје Општинско 
веће, 
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Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
Одлуку објавити у „Службениом гласнику општине Жагубица''. 
 

Број:I-01-020-538/2021 У Жагубици, 29.03.2021.године 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА                                                                                    
          
 
                                                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К 
           Оливера Пауљескић 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 53. став 4. и члана 55. став 1. тачка 2. и ст. 5., 6.и 8. Закона о 

водама (''Службени гласник Републике Србије'',број 30/2010,93/2012,101/2016,95/2018 

и 95/2018-др.закон), Одлуке о одређивању граница водних подручја (''Службени 

гласник РС'', бр. 92/2017), Одлуке о утврђивању пописа вода I реда (''Службени 

гласник РС'' бр.83/2010), Уредбе о утврђивању општег плана за одбрану од поплава 

(''Службени гласник РС'' бр. 18/2019), Наредбе о утврђивању Оперативног плана за 

одбрану од поплава за 2021. годину (''Службени гласник РС'', бр.158/2020 и 18/2021), и 

члана  15 и 40. став 1. тачка 34. Статута општине Жагубица (''Oпштински службени 

гласник'' бр.1/2019),а на основу мишљења Јавног водопривредног предузећа  

''Србијаводе'' бр.2208/1 од 26. марта 2021. године, 

 

 Скупштина општине Жагубица на седници одржаној  29. 03.  2021. 

године,донела је   

 

ОДЛУКУ 
о усвајању Оперативног Плана за одбрану од поплава за воде II реда 

на територији општине Жагубица, за 2021. годину 

 
Члан 1. 

 Усваја се Оперативни План за одбрану од поплава за воде II реда на територији 

општине Жагубица, за 2021. годину,у целини. 

 Оперативни план из става 1. овог члана чини саставни део ове Одлуке и 

конципиран је у 9 поглавља и то: 

  
1. УВОД;  

 

2. ХИДРОГРАФСКЕ, РЕЉЕФНЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА  

 

3. ХИДРОГРАФИЈА ПОДРУЧЈА-ИЗГРАЂЕНИ ЗАШТИТНИ СИСТЕМ ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА 
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3.1.Хидрографске карактеристике подручја:подаци о водотоцима,изграђеним 

заштитним системима,о заступљеним добрима у плавој зони 

 
4. АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА, РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ, СУБЈЕКТИ 

СПРОВОЂЕЊА ОДБРАНЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА И ДРУГИХ ПРАТЕЋИХ 

ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА; 

 

4.1.Одбрана од поплава на регулисаним водотоцима са изграђеним заштитним 

системима-водопривредни оперативни план одбране од поплава 

 

4.2.Општински оперативни план одбране за подручје општине Жагубица-Одбрана 

угрожених насеља,уређених површина и добара од поплавних вода 

 

4.3.Шема основних активности у одбрани од поплава на подручју општине-подела 

надлежности и руковођење одбраном 

 

4.4.Субјекти руковођења одбраном од поплава на подручју општине-одговорности и 

координација субјеката руковођења у одбрани од поплава 

 

4.4.1.Одговорна лица из Републичког оперативног плана за одбрану од поплава и 

леда 

 

4.4.2.Организација и структура Општинског штаба за ванредне 

ситуације,делокруг рад,обавезе и одговорности 

 

4.4.3.Организација и структура Стручно-оперативног тима за земљотрес, 

поплаве, пожаре и екстремне временске појаве и стручно-оперативног тима за 

евакуацију, збрињавање,прву и медицинску помоћ,асанацијуи очување добара 

битних за опстанал 

 
5. СТЕПЕН УГРОЖЕНОСТИ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА 

И ДРУГИХ ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

5.1.Идентификација степена угрожености подручја од поплава и других видова 

штетног дејства вода 

5.2.Критеријуми за проглашење интегралне одбране од поплава и одбране од 

бујичних поплава у надлежности општине - по фазама одбране 

 

5.3.Организација интегралне одбране од поплава на идентификованом угроженом 

подручју и организација одбране од бујичних поплава у надлежности општине 

 
6. ЉУДСТВО, МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ОДБРАНЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА И ДРУГИХ ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ 

ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

6.1.Расположиви потенцијали 

 

6.1.1.Људство и стручни кадрови 

 

6.1.2.Опрема,механизација и материјал 

 

6.1.3.Извод из Плана заштите и спасавања од поплава на територији општине 

Жагубица 
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7. СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА И ДРУГИХ 

ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

8. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА И 

ДРУГИХ ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

8.1.Процена штета од поплава и штетног дејства вода 

 

8.1.1.Идентиуфикација материјалних штета на подручју 

 

8.1.2.Критеријуми за процену штете 

 

8.2.Финансирање одбране од поплава 

 

8.2.1.Финансирање одбране од поплава 

 

8.2.2.Финансирање одбране од појава које прате штетна дејства вода 

 

8.2.3.Приоритети у финансирању 

 

9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 2. 

 Обавезује се Општински  штаб за ванредне ситуације да до краја 2021. године 

поднесе извештај Скупштини о реализацији Оперативног плана за одбрану од поплава 

за 2021. годину за територију општине Жагубица.  

 

Члан 3. 

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

општине Жагубица''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Број:I – 01- 020-532/21 

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,41/2009,112/2015,80/2017 и 

95/2018-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 30. Статута општине Жагубица (''Службени 

гласник општине Жагубица'', број 1/2019),а уз сагласност Министарства 

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

320-11-2398/2020-14 од 12. 03.  2021. године , 

 Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 29. 03. 2021. године, 

донела је: 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Жагубица за 2021. 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. 

ОПШТИ ДЕО 

 

УВОД  

Текстуални део о општини 

 

1.Основни подаци о територији општине Жагубица 

 

 2.Положај и величина територије 

 

 3.Типови земљишта 

 

 4.Метеоролошки услови 

 

 5.Хидрографија територије 

 

 6.Уређење пољопривредног земљишта 
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 7.Прегледна карта општине Жагубица 

 8.Сагласност Министарства број: 320-11-2398/2020-14 од 12. 03.  2021. године 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 

 

ТАБЕЛА 1. Преглед површина пољопривредног земљишта  по катастарским 

општинама и културама у поступку јавне набавке; 

 

ТАБЕЛА 2. Преглед бесплатних корисника пољопривредног земљишта; 

 

ТАБЕЛА 3 Одводњавање на територији општине Жагубица; 

 

ТАБЕЛА 4. Наводњавање на територији општине Жагубица; 

 

ТАБЕЛА 5. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада 

и пашњака; 

 

ТАБЕЛА 6.Инфраструктура  

 

ТАБЕЛА 7.Сточари 

 

ТАБЕЛА 8.Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим 

или планираним закупом или давањем на коришћење без накнаде 

 

ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА 

ТАБЕЛА 9 План прихода сопственог учешћа; 

 

ТАБЕЛА 10. Извештај о важећим уговорима о закупу пољопривредног земљишта у 

државној својини 

 

ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ 

ТАБЕЛА 11. Преглед груписаних jавних надметања 

 

ТАБЕЛА 12. Збирна табела 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА годишњег Програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у 

општини Жагубица за 2021.годину и ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ Комисије за давање 

мишљења на Годишњи програм.. 

 

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

гласнику општине Жагубица''. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

Број: I – 01 - 020 – 530/ 2021                                                                                                      

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 45, члана 62. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 

, 101/16, 95/2018 и  95/2018-др.закон), члана 84.став  3. Закона о  ванредним  ситуацијама 

("Сл.гласник РС", бр. 111/09,  92/11 и 93/12) и члана 40. Статута општине Жагубица 

("Службени лист општине Жагубица", бр. 01/19), и мишљења Јавно водопривредног предузећа 

''Србијаводе'' Београд -Водопривредни центар ''Сава-Дунав“ Београд број: 2208/1 од 

26.03.2021. године,  

 
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана    29. 03. 2021. 

године, донела је: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД 

ПОПЛАВА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА У 2021. ГОДИНИ 

 
Увод 

 

          У одбрани од поплава, највећи значај имају превентивне мере заштите, чији је 

основни циљ смањење вероватноће појаве изливања великих вода и редукција 

потенцијалних штета од поплава. Трошкови превентивних мера су велики и захтевају 

период реализације од неколико година.  

         Активност виталних система и континуитет у раду (медицинска служба, заштита 

од пожара, полиција и др.) су врло битни за све време трајања поплава. У оквиру 

одбране од поплава морају се благовремено предузети одређене активности на 

комуналној инфраструктури – електричним и водоводним инсталацијама, како би се 

елиминисала опасност по људске животе и ублажила материјална штета. Одговорни за 

контролу саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило загушење 

и прекид комуникација, нарочито у време евентуалне евакуације становништва из 

угроженог подручја. Контрола саобраћаја потребна је у свим фазама одбране од 

поплава, дакле за време, пре и после поплава.   

 

1. Организација одбране од поплава 

 

На основу добијених информација од Републичког хидрометеоролошког завода о 

падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, информација од надлежног 

водопривредног предузећа и Ј.В.П. „Србијаводе“, критеријума за проглашење редовне 

и ванредне одбране од поплава, Штаб за ванредне ситуације процењује степен 

опасности, активира надлежно људство, потребне мере и механизацију, а ако 

очекивана поплава превазилази одбрамбене капацитете проглашава ванредну 

ситуацију. Активирају се снаге МУП – а, ватрогасци, цивилна заштита, комуналне 

службе, водопривредно предузеће, по потреби поједина или сва остала оспособљена и 

опремљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање ( одређена Закључком 

Скупштине општине Жагубица Број: I-01-020-1633/2020. од 18. 12. 2020. год.-Сл.Гл. 

општине Жагубица бр.31/20 за извршавање мера и задатака цивилне заштите по 

областима) и други. 

Правна лица наведена у напред наведеном Закључку поступају и извршавају 

задатке у области заштите и спасавања у складу са Законом о ванредним   ситуацијама 

(Сл.гл.РС бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и наредбама, закључцима и препорукама 

општинског штаба за ванредне ситуације општине Жагубица. На основу члана 29. став 

4., члана 42. Закона о смањењу ризика и управљању у ванредним ситуацијама  

ванредним ситуацијам ( „Службени гласник РС“, бр 87/2018 ) , чл.17.  Уредбе о саставу 

и начину рада штабова за ванредне ситуације ( „ Службени гласник РС“ бр. 27/2020), и 
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члана 40. Статута општине Жагубица         ( „Службени гласник општине Жагубица“, 

бр 1/2019) 

 

Приватни предузетници предвиђени Планом заштите и спасавања 

становништва,материјалних и културних добара и животне средине и власници или 

корисници материјално-техничких средстава и опреме неопходних за заштиту и 

спасавање извршавају задатке у области заштите и спасавања стављајући материјално-

техничка средства и опрему са људством на располагање општинском штабу за 

ванредне ситуације општине Жагубица. 

Материјани трошкови, настали поводом ангажовања материјално-техничких 

средстава у ванредним ситуацијама по Одлуци или наређењима општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Жагубица, надокнађује се у складу са законом. 

  

 Евакуација се спроводи на основу наређења Општинског штаба за ванредне 

ситуације јединице локалне самоуправе. 

 Активирање и употребу правних субјеката наређује Општински штаб за 

ванредне ситуације. У случају потребе за ангажовањем додатних правних лица за 

потребе заштите и спасавања, а на препоруку Штаба, овлашћен је председник општине 

да са ангажованим правним лицима склопи уговор. Средства за надокнаду трошкова 

насталих ангажовањем додатних правних лица обезбеђују се из буџета општине. 

 Обзиром да се заштита одбране од поплава у Месним заједницама врши преко 

Председника савета месних заједница-повереника, уколико средства предвиђена 

Буџетом општине нису довољна за чишћење водотока, повереници ће позвати 

волонтере и локално становништво да очисте водотоке и уклоне растиње и препреке 

које онемогућавају нормални проток воде кроз корито водотока. Повереницима 

цивилне заштите се налаже да прате стање водотокова на територији своје Месне 

заједнице и да о било каквом проблему обавештавају штаб за ванредне ситуације.  

         
 

2. Одржавање и санација заштитних водних објеката на водама II реда 

 

               За координацију одбране од поплава на јединственом водном простору 

Републике Србије задужен је главни координатор одбране од поплава, који има своје 

помоћнике. 

               Финансијска средства за покривање трошкова редовне и ванредне одбране од 

поплава у насељеним местима (кишна канализација, унутрашње воде) обезбеђује 

општинска управа. Одржавање и санацију заштитних водних објеката на водотоковима 

II реда на територији општине Жагубица, финансира и спроводи јединица локалне 

самоуправе, у складу са Оперативним планом за одбрану од поплава. 

 

 2.1.Реализоване активности и мере у 2020. години на водотоцима 2.реда:  

 

- Извођење хитних санационих радова на водотоцима II реда-заштита насеља 

Медвеђица и локалне путне инфраструктуре у општини Жагубица. Износ 

средстава је орјентационо био око 50.000.000,00 динара без ПДВ-а. За наведене радове 

направљен је Уговор са Канцеларијом за управљањем јавним улагањима Владе 

Републике Србије. (Влада Републике Србије је донела Уредбу о утврђивању Државног 

програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединица локалне самоуправе 
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оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године („Службени 

гласник РС“, број 56/18)- у даљем тексту: Програм;).Програм се односио на обнову и изградњу 

комуналне инфраструктуре, обнову порушених или оштећених мостова, санацију водотокова 

другог реда идр. насталих услед дејства поплава и града у мају и јуну месецу 2018.године. и за 

исти су обезбеђена средства. 

Општуина Жагубица је била у обавези да обезбеди решавање свих имовинско правних 

питања у вези са Пројектом, у складу са својим надлежностима, а у случају потребе 

обезбеди недостајућа средства за непредвиђене трошкове неопходне за реализацију 

пројекта. Општина Жагубица је све своје обавезе извршила у склсду са Уговором и 

Пројектом. 

Радови су уговорени и извршени највећим делом у 2019. години а у 2020. су 

изведени завршни радови, сва неопходна средства за завршетак предметних 

радова је обезбедила општина жагубица из сопствених средстава.  

   

     

 
                                                        Изведено у 2019.години. 
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БУЈИЧНА ПРЕГРАДА КАО ДЕО САНАЦИОНИХ РАДОВА НА МЕДВЕЂИЧКОЈ 

РЕЦИ РАЂЕНЕ СУ ЈОШ И ПОТПОРНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (ОКО 600.  М1) , 

ЗАШТИТА У ЗОНИ МОСТА, ПУТ (ОКО 800 м1) И ДР.  Завршено 2020. године. 

 

           

 

     

 

 

- Завршетак регулације јаруге у строгом центру насеља Сиге ( једногубо корито и 

дно обложено каменом облогом, зиданом у бетону са бетонским ножицама, бетонским  

праговима и уливним и изливним објектом чиме се значајно умањује опасност 

изливања у централном делу насеља значајним повећањем протицајног профила) -  

радови започети 2019. а завршени 2020 године. 
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-  

                                                              - Радови у 2019. години. 

 

                 

 
                                                                      -Радови у 2020. години 
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- Активности и мере на свим осталим водотоцима 1. реда река Млава и 2. реда - на 

проширивању протицајног профила реке До, завршетак профилисања и санација путне 

инфраструктуре узводно од насеља Жагубице на реци Тисници, хитно интервентни 

радови након великих падавина у јуну 2020. године на Крепољинској, Брезничкој реци, 

чишћења у зони мостова, санација мостова на Селиштанској, Крупајској реци, 

чишћење канала, пропуста и друго у свим насељима на територији општине Жагубица. 

За мере и активности - збирно за тачке 1,2,3-Општина Жагубица је утрошила око 

13.500.000,00 динара у 2020.години. 

  

2.2 Планиране активности и мере у 2021. години на изградњи и санацији на 

водотоцима 2.реда. 

 

ПРИОРИТЕТИ У 2021. години: 

-Општина Жагубица је извршила потребне припремне радове ( геодетске, израду 

потребних пројекта, елабората идр,) неопходних за конкурисање  по Уредби Владе 

републике Србије за радове на изради узводних депонијских преграда, регулацији 

Крепољинске реке кроз насеље Крепољин као и Крепољинско поље до ушћа у реку 

Млаву. 

--Такође општинска самоуправа  је већ започела извођење радова на проширењу 

протицајног профила реке Тиснице, узводно од регулисаног дела кроз насеље 

Жагубица у 2021. години из сопствених средстава.  
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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
 

      30.  март  2021                                        Жагубица                    Број  5  страна 16 
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2.3. Планиране активности на одржавању водотока из оперативног плана 
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Финансијским планом  општине Жагубица предвиђена су средства за одржавање 

водотокова 2. реда за заштиту од поплава и то за следеће активности: 

-исправљање водотокова, 

-чишћење корита и обала од растиња, 

-чишћење корита и обала од габаритног отпада и смећа 

-чишћење водотокова од наноса и муља,, 

-одстрањивање дивљих депонија са обала, 

-санирање прилаза мостовима; санирање стубова и камених облога мостова, 

-санирање пропуста испод комуникација, прелаза и сл. 

-санирање косине насипа каменом. 

              Одбрана од поплавних вода подручја у приобаљу нерегулисаних 

водотокова и осталих бујичних токова и сливова обухваћених општинским 

годишњим Оперативним планом, финансира се из буџета општине Жагубица, 

преко Штаба за ванредне ситуације –Финансијског плана-У оквиру програма-

0602, Функција 220 Цивилна одбрана – управљање ванредним ситуацијама-поз 

64/0 до 68/0 у укупном износу од 10.600.000,00 динара. 

 

             Средства за вршење мера, радова и активности на спречавању и 

отклањању    последица појаве које прате штетна дејства вода на подручју 

општине, а која нису у вези са функционисањем изграђених заштитних 

водопривредних објеката, обезбеђена су Буџетом општине Жагубица за 2021. 

годину, преко општине Жагубица - на позицији Финансијског плана –У оквиру 

Програма 0401-заштита животне сртедине- функција 560--поз 104/0-текуће 

поправке и одржавање- 5.395.000,00 динара. 

 

Ако бујични токови и јаки ерозиони процеси угрозе насеља, индустријска постројења, 

регионалне и локалне путеве, додатна средства за изградњу објеката и извршење 

радова на санирању ових процеса, обезбедиће се из буџета општине, са позиције 

''сталне буџетске резерве'' или ребалансом. 

 

           

3. Мере за смањење ризика од поплава 

 

            Општински штаб за ванредне ситуације у циљу смањења ризика од поплава 

намерава да спроведе следеће мере: 

 

-Направи, одштампа и подели упутство са местима и простору за евакуацију 

становништва и механизације и опреме. 

-Провери исправност система за узбуњивање (1. сирена у Жагубици). 

-Провери исправност система за рану дојаву од бујица. 

-Обавести поверенике и њихове заменике о обавези обавештавања било каквих 

промена на водотоцима . 

-Дају налог Јавном комуналном предузећу  ЈКП ''Белосавац'' као и осталим 

оспособљеним правним лица за заштиту и спасавање на територији општине Жагубиц, 

да провере исправност својих машина које ће се користити у случају одбране од 

поплава, као и да одреде лица која би била дежурна у тој ситуацији. 

-Наложи Комуналној инспекцији да врши сталну контролу водотока на подручју 

општине Жагубица. 

-Обаести МУП да је потребно да обезбеде лица која ће бити дежурна у време 

наступања опасности од поплава. 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
 

      30.  март  2021                                        Жагубица                    Број  5  страна 19 

-Извршити набавку потребног броја врећа за песак, песка, камена и др. и одредити 

локацију где ће бити складиштени за потребе хитно- интервентних радова.. 

-Наложи свим релевантним правним лицима да у случају опасности од поплава буду у 

стању приправности, како би могле да врше пуњење џакова са песком, утовар и 

постављање истих на критичним локацијама. 

 -Проверити исправност пумпи за црпљење воде и поправити неисправе 

 

 

4. Евидентирање поплавних догађаја 

 

              У окиру Штаба за ванредне ситуације вршити евидентирање поплавних 

догађаја, како контролом на терену, тако и достављањем података од стране 

повереника о уоченим местима на којима прети могућност поплаве. Евидентирање 

поплавних догађаја се врши и на водотоцима I реда и на водотоцима  II  реда, као и по 

пријави штете.  

              Битно је благовремено алармирање јавности и становништва на угроженом 

подручју преко локалних медија, јер за кратак временски период становништво мора 

спремно дочекати наредбу о евакуацији. Главни кораци у операцији спашавања 

становништва су: идентификација простора који се евакуише, формирање центра за 

пријем и привремени боравак угрожених, ургентне мере (хитна медицинска помоћ, 

против пожарна заштита, интервенција комуналних служби у случају прекида 

снабдевања водом и електричном енергијом) и повратак евакуисаног становништва по 

налогу Штаба.  

              Активирање и употребу правних субјеката наређује Општински штаб за 

ванредне ситуације. У случају потребе за ангажовањем додатних правних лица за 

потребе заштите и спасавања, а на препоруку Штаба, овлашћен је председник општине 

да са ангажованим правним лицима склопи уговор. Средства за надокнаду трошкова 

насталих ангажовањем додатних правних лица обезбеђују се из буџета општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 Број:  I-01-020-533/2021 

 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  32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'',129/2007,83/2014-др.закон,101/2016 и 47/2018),члана 40.  став 1. тачка 70. и члана 

54. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',бр.1/2019), и члана 25. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник 

општине Жагубица'',бр.3/2019), 

 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 29.  03. 

2021.године, донела је: 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница на територији општине Жагубица (у даљем тексту:Комисија) у саставу: 

 1.Ненад Богосављевић,дипл. правник из Крепољина,за председника Комисије 

 - Добрила Пауљевић,дипл. правник из Сувог Дола,за заменика председника 

Комисије, 

 2.Милена Марковић,радник из Жагубице,за члана Комисије,; 

-Марјан Кнежица,радник из Осанице,за заменика члана Комисије; 

 3.Милан Пауљескић,пензионер из Крепољина,за члана Комисије,; 

 - Зоран Керић,радник из Жагубице за заменика члана Комисије; 

 4.Лидија Трифуновић,радник из Жагубице,за члана Комисије; 

 -Славиша Рашић,наставник из Вуковца за заменика члана Комисије; 

 5.Љубан Голубовић,пензионер из Лазнице,за члана Комисије,; 

 -Мирко Јовановић,пензионер из Сувог Дола за заменика члана Комисије; 

 6.Ненад (Олга) Пистолић,радник из Жагубице,за члана Комисије,; 

 - Влада Перић,пензионер из Жагубице ,за заменика члана Комисије; 

 7.Звонко Сарафинов,радник из Жагубице,за члана Комисије,; 

 -Илија Мустецић,дипл. инг. пољопривреде  из Жагубице за заменика члана 

Комисије; 

 

 

Члан 2. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Смедервка Буцкић,дипл. правник из Жагубице,за секретара 

Комисије. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Милостива Брндушић,дипл. правник из Осанице за заменика 

секретара  Комисије. 

 

 

Члан 3. 

 Председник,чланови и секретар Комисије као и њихови заменици именују се на 

период од 4. /четири) године,одн. до престанка мандата по било ком другом основу. 

 

 

Члан 4. 

 Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Жагубица'' 
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Члан 5. 

Решење доставити; Именованим,Одборничким групама које су поиднеле 

предлоге и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против овог Решења незадовољна страна може 

изјавити жалбу Управном суду у року од 24. часа од доношења истог. 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

 

Броj:I-01-020-528/2021 

29. 03. 2021.године 

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  32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'',129/2007,83/2014-др.закон,101/2016 и 47/2018),члана 40.  став 1. тачка 70. и члана 

56. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.1/2019), 

члана 31. став 2. и члана 32 Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник 

општине Жагубица'',бр.3/2019), 

 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 29.  03. 

2021.године, донела је: 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ  Другостепена изборна комисија за спровођење избора за 

чланове савета месних заједница на територији општине Жагубица (у даљем 

тексту:Комисија) у саставу: 

 1.Жељко Илић,дипл. правник из Вуковца,за председника Комисије, 

 

 2.Милена Стојимировић,дипл. правник  из Жагубице,за члана Комисије,; 

 

 3.Предраг Лупшић,радник из Крепољина,за члана Комисије,; 

  

 4.Зоран Симић,радник из Жагубице,за члана Комисије; 

 

 5.Девица Ченаковић,службеник из Жагубице,за члана Комисије,; 

  

 

Члан 2. 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Стојановић,дипл. правник  из Крупаје,за секретара 

Комисије. 

 

Члан 3. 

 Председник,чланови и секретар Комисије именују се на период од 4. (четири) 

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

 

Члан 4. 

 Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Жагубица'' 

  

Члан 5. 

Решење доставити; Именованим,Одборничким групама које су поиднеле 

предлоге и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против овог Решења незадовољна страна може 

изјавити жалбу Управном суду у року од 24. часа од доношења истог. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

Броj:I-01-020-529/2021 

29. 03. 2021.године 

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 члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' 

РС бр. 129/2007),члана 40. став 1. тачка 65 Статута општине Жагубица (''Службени 

гласник општине Жагубица'', бр.1/2019),члана 9. став 1. алинеа 2. Одлуке о оснивању 

Центра за социјални рад за општину Петровац и Жагубица, бр,020-26/92-01 од 10. 

фебруара 1992.године,и члана 157. став 4. Пословника Скупштине општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица''мбр.6/2020 и 24/2020) 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 29. 03. 2021. године 

донела је: 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ЖАГУБИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ   

 

 

Члан 1. 

 

УСВАЈА се,у целини, Финансијски извештај Центра за социјални рад Општина 

Жагубица за 2020.годину бр.551-10-310/21 од 10. 02. 2020.године,претходно усвојен на 

седници Управног одбора Центра Одлуком бр.551-10-365/2021-1-I од 26. 02. 

2021.године. 

  

Извештај из става 1. овог члана састоји се из једног дела који гласи 

Финансијски извештај Центра за социјални рад општина Жагубица за 2020.годину и 

ставни је део овог Закључка. 

 

 Члан 2. 

 

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

гласнику'' општине Жагубица. 

 

 

 Члан 3. 

 

 Закључак доставити: директору и Управном одбору Центра за социјални рад 

општина Петровац и Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви 

Скупштине општине. 

 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I –01- 020 – 536 / 2021   

 

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 члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' 

РС бр. 129/07,83/2014-др. закон,101/2016 и 74/2018),члана 40. став 1. тачка 65. Статута 

општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 1/2019), и члана156. 

став 2 и 157.  став 4. Пословника Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник 

општине Жагубица'' бр. 6/2020 и 24/2020), 

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 29. 03. 2021. 

године донела је: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА ЖАГУБИЦА ЗА 2020 

ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Извештај о раду Црвеног крста  Жагубица за  2020.годину у 

целини. 

Извештај из става 1. овог члана саставни је део овог Закључка,а састоји се из: 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА И 

ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА 

-Хуманост; 

-Непристрасност; 

-Неутралност; 

-Независност; 

-Добровољност; 

-Јединство; 

-Универзалност 

 

УВОД 

 Основне области рада Црвеног крста: 

 -Промоција и омасовљење добровољног,ненаграђеног давалаштва крви,са 

циљним групама у општини Жагубиица 

 -Здравствено превентивна делатност 

 -Прва помоћ и реалистички приказ повреда,стања и обољења,са циљним 

групама; 

 -Социјална делатност са циљним групама; 

 -Подмладак и омладина; 

 -Деловање у несрећама; 

 -Служба тражења; 

 -Ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном праву - 

Дифузија; 

 -Међинародна сарадња; 

 -Организација и развој укључујући Одржавање фунлције минимума 

дистрибутивног система и Развој пословно финансијског система.;. 

  

МОТИВАЦИЈА ГРАЂАНА ЗА ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ 

 

ПРВА ПОМОЋ 
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-Обуке у првој помоћи 

 

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

-Прогрсм породичних пакета хране и хигијене; 

 

ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 

-Помоћ породицама и појединцима који су у време пандемије КОВИД 19 били посебно 

угрожени 

 

ДИСТРИБУТИВНИ И ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ 

 

СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 

 

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ 

 

 Члан 2. 

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

гласнику општине Жагубица''. 

  

 Члан 3. 

 Решење доставити:Црвеном крсту Жагубица,Општинскoј управи општине 

Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I –01- 020 -537/ 2021 

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 члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' 

РС бр. 129/2007),члана 40. став 1. тачка 65 Статута општине Жагубица (''Службени 

гласник општине Жагубица'', бр.1/2019),члана 9. став 1. алинеа 2. Одлуке о оснивању 

Центра за социјални рад за општину Петровац и Жагубица, бр,020-26/92-01 од 10. 

фебруара 1992.године,и члана 157. став 4. Пословника Скупштине општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица''мбр.6/2020 и 24/2020) 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 29. 03. 2021. године 

донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА-ОДЕЉЕЊА У ЖАГУБИЦИ ЗА 

2020.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се,у целини,Годишњи (наративни и табеларни) Извештај о раду 

Центра за социјални рад за општине Петровац на Млави и Жагубица – Одељења у 

Жагубици за 2020. годину,број 551-10-47/20 од 25. 02. 2021.године,претходно усвојен 

на седници Управног одбора Центра Одлуком бр.551-10-365/2021 од 26. 02. 

2021.године. 

Годишњи Извештај (наративни и табеларни) из става 1.овог члана. чине 

саставни сео овог Закључка и састоје се из; 

 

НАРАТИВНИ  

-структура наративног извештаја -Основне информације о Центру за социјални 

рад (назив, место (Општина) Град,година оснивања,директор,E-mail,адреса и 

поштански број,трлрфон и фах). 

1.УВОДНИ ДЕО 

-Предмет Извештаја -Основа за израду Извештаја, -Коме је намењен Извештај и 

ко ће га разматрати,  -делатност Центра за социјални рад  -основна социо-економска 

обележја општине које покрива Центар за социјални рад својом делатношћу, 

 1.  ДЕО; 

Капацитети Центра за социјални рад - запослени радници - обука и 

усавршавање - подаци о корисницима (Деца,пунолетни корисници,послови у вршењу 

јавних овлашћења, услуге),  

-Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим 

институцијама у Републици. 

-Закључна разматрања и Место,време и број,печат и потпис овлашћеног лица. 

  

ТАБЕЛАРНИ 

1.1.Подаци о запосленима на пословима јавних овлашћења ЦСР (Тачке.1.,2. и3.) 

1.2 Подаци о запосленима стручним сарадницима у ЦСР (Тачке 4.,5.,6.,7.,8 и 9.) 

1.3 Остали подаци о раду ЦСР (Тачка:10.,11.,12. и 13.) 

2.1 Број корисника ЦСР (Тачка:14. и 15.) 

2.2 Флуктуација корисника ЦСР (Тачка 16.). 

2.3 Деца (Тачка 17.,18. и 19). 

2.4 Пунолетни корисници (Тачка 20.,21.,22. и 23.). 

2.5 Особе са инвалидитетом (Тачке:24.,25.,26. и 27). 

2,6 Повратници у поступку реадмисије (Тачка: 28.). 

2.7 Роми на евиденцији ЦСР (Тачка: 29.). 
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2.8 Страни држављани/лица без држављанства у потреби за социјалном 

заштитом (Тачке:30.,31. и 32.). 

3.1 Старатељство (Тачке:33.,34.,35.,36.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46. и 47.) 

3.2.Остваривање права на смештај у установу социјалне заштите и смештај у 

другу породицу (Тачке:48.,49.,50.,51.,52.,53.,54. и 55.). 

3.3 Оставривање права на материјалну подршку 

(Тачке:56.,57.,58.,59.,60.,61.,62.,63, 64. и 65.). 

4.1 Старатељство (Тачке:66,м67.,68.,69.,70.,71.,72.,73.,74.,75.,76.,77. 78.). 

4.2 Остваривање права на безбедност и сигурност детета (Тачке:79.,80.,81. и 

82.). 

4.3 Оставривање права на породични смештај (Тачке:83.,84.,85.,86.,97.,88.,89. и 

90). 

4.4 Остваривање права на домски смештај (Тачке:91.,92.,93.,94.,95.,96.,97. и 98). 

4.5 Усвојење (Тачке:99.,100,м101,м102.,103. и 104.) 

4.6 Вршење родитељског права (Тачке:105,м106. и 107.). 

4.7 Остваривање права на материјалну подршку (Тачка 108.). 

5.1 Породични односи  (Тачке:109.,110. и 111.). 

5.2.1 Заштита деце од насиља у породици (Тачке:112.,113.,114. и 115.). 

5.2.2 Вршњачко насиље (Тачка 116). 

5.2.3 Заштита корисника од насиља у породици 

(Тачке:117.,118.,119.,120.,121.,122., 123.,124.,135.,126. и 127.).  

5.3 Послови заштите малолетника -подаци о деци/малолетницима на 

евиденцији ЦСР (Тачке:126.,127.,128.,129. и 130.). 

5.4 Подаци о мерама изреченим у години 

(Тачке:131.,132.,133.,134.,135.,136.,137., 138. и 139.). 

6.1 Неодложне интервенције (Тачка 140.). 

6.2 Услуге процене и планирања (Тачке 141.,142.,143. и 144.). 

6.3 Дневне услуге у заједници  (Тачка 145.). 

6.4 Услуге подршке за самостални живот  (Тачка 146.). 

6,5 Саветодавно-терапијске у социо-едукативне услуге (Тачка 147.). 

6.6 Услуге интезивне подршке породици (Тачка 148.). 

6.7 Услуге смештаја у прихватилиште и предах смештаја (Тачке:149.,150. и 

151.). 

6.8 ЦСР као пружалац других услуга (Тачке:152.,153.,154. и 155.). 

 Члан 2. 

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

гласнику' општине Жагубица''. 

 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: директору и Управном одбору Центра за социјални рад 

општина Петровац и Жагубица, председнику општине Жагубица''  и Архиви 

Скупштине општине. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I –01- 020 – 535/ 2021   

 

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 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 

129/07, 83/2014-др. закон,101/2016 и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 65. Статута 

општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', бр. 1/2019), 

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 29. 03. 2021. 

године донела је: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 

2021.ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

УСВАЈА се извештај о раду ЈП за планирање и управљање пројектима општине 

Жагубица за 2020.годину број 55. од 10. 02. 2021.године, усвојен Одлуком Надзорног 

одбора ЈП  за планирање и управљање пројектима општине Жагубица под бр.65. од 18. 

02. 2021.године, у целини. 

Извештај о раду из става 1. оног члана чини саставни део овог Закључка. 

 

 

 

 Члан 2. 

 

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

гласнику општине Жагубица''. 

 

 

 

 

 Члан 3. 

 

 Закључак доставити: ЈП за планирање и управљање пројектима општине 

Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 01-020 – 534/ 21   

 

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 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју (''Службени гласник РС'', бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016),члана 28. 

став 3 и 4. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',бр.1/2019) и члана 156. став 2 и 157. став 4. Пословника Слупштине 

општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', бр.6/2020 и 24/2020),на 

предлог Општинског већа општине Жагубица, 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 29. 03. 2021. 

године, доноси: 

 

З   А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 1.УСВАЈА се Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Жагубица за 2021.годину,донет од стране 

Општинског већа општине Жагубица под бр.II-01-320-403/21  05.марта 2021.године,а 

по претходно прибављеном мишљењу  Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде бр. 320-00-0881/2021-09 од 23. фебруара 2021.године, у целини и 

саставни  је део овог Закључка. 

 

 

 2.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.  

 Ступањем на снагу овог Закључка Програм из тачке 1.сматра се донетим. 

 

 

 3.Закључак и Програм објавити у ''Службеном гласнику општине Жагубица''. 

 

Број:I - 01-020-531/2021 

У Жагубици  29. 03. 2021.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

              П Р Е Д С Е Д Н И К 

                          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 

 

 

Обрадили: 

 

Драган Стојановић дипл. правник и Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове 

правне помоћи 

 

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