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 На основу члана 18. Закона о младима („Службени гласник РС“, број 50/11), 

члана 20. став 1. тачка 39 и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 40. став 1. тачка 35. Статута општине 

Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“) број 1/2019),  

 Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 29. 04. 2021. године, 

донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком оснива се Канцеларија за младе општине Жагубица (у даљем 

тексту: Канцеларија за младе). 

 Канцеларија за младе ће се оснoвати у оквиру Општинске управе општине 

Жагубица – Одељења за привреду и економски развој. 

 Седиште канцеларије за младе је у Општини Жагубица, ул. Трг Ослобођења бр. 

1. 

Члан 2. 

 Средства за оснивање и почетак рада Канцеларије за младе обезбеђују се у 

буџету општине Жагубица. 

 Канцеларија за младе се финансира из буџета општине Жагубица, као и из 

других извора, у складу са Законом. 

Члан 3. 

Циљеви Канцеларије за младе су: 

1. Стварање услова у локалној средини за квалитетнији живот младих људи и 

њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва, 

2. Промоција и афирмација младих и њихово активно укључивање у друштво, 

3. Пружање подршке иницијативама и пројектиам младих и проналажења начина 

за њихово финансирање, 

4. Промовисање спорта и здравих стилова живота, 

5. Укључивање младих у културни и спортски живот општине, 

6. Неформално образовање младих, 

7. Информисање младих о питањима од значаја за младе, 

8. Пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена, 

9. Едуковање младих о проблемима и изазовима одрастања, 

10. Промовисање вредности толеранције, поштовања људских права и 

равноправности 

11. Подстицање, развијање, препознавање и вредновање изузетних постигнућа 

младих, 

12. Подржавање активне сарадње општине, школа, невладиних организација и 

спортских клубова, 

13. Промовисање и вредновање волонтерског рада. 

Члан 4. 

Задаци Канцеларије за младе су: 

1. Припрема и израда Локалног акционог плана за младе, 

2. Давање мишљења на нацрте аката које доноси Скупштина општине о питањима 

значајним за младе, 
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3. Израда програма и пројеката које ће креирати и реализовати у зависности од 

потреба младих у општини, 

4. Организовање креативних радионица из различитих области, 

5. Организовање различитих врста обука младих ради њуховог већег укључивања 

у неформално образовање, 

6. Проналажење нових могућности финансирања програма за младе, 

7. Промовисање волонтерског рада, 

8. Иницира и обавља друге послове од интереса за младе, у складу са 

Националном стратегијом за младе Републике Србије. 

Члан 5. 

 Канцеларијом за младе руководи Координатор Канцеларије за младе. 

 Услови за избор лица које ће радити у канцеларији за младе дефинисаће се 

правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Жагубица. 

 

Члан 6. 

 Одлука о организацији Општинске управе општине Жагубица ускладиће се са 

овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 7. 

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

општине Жагубица“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 697 / 2021 – 01  

Датум: 29. 04. 2021. године 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                Оливера Пауљескић  

На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС“број 129/2007, 
 83/2014-др.закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. и 150. Статута општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица'' број 1/2019) и члана 62. Пословника Скупштине 

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

 Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 29. 04.  2021. године донела 

је 

  

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ У ОПШТИНИ 

ЖАГУБИЦА 

 

 

Опште одредбе  

Члан 1. 

Овом Одлуком,у општини Жагубица, оснива се Савет за међунационалне односе (у 

даљем тексту: Савет), уређује састав и избор чланова Савета, делокруг Савета, начин рада и 

одлучивања и друга питања од значаја за рад Савета.  

 

Састав Савета 

Члан 2. 

 Савет се оснива као самостално радно тело које чине представници српског народа и 

свих националних мањина са више од 1% учешћа у укупном становништву општине 

Жагубица, према последњем попису становништва у Републици Србији. 

 

Члан 3. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
 

      05.  мај  2021                                        Жагубица                    Број  7  страна 5 

Савет чини укупно 8 чланова, и то: 4 представника српског народа  3 представника 

влашке и  1 представник ромске националне мањине.  

Од укупно утврђеног броја чланова Савета, из става 1. овог члана, најмање једну 

трећину морају чинити нестраначке личности. 

Члан Савета не може бити одборник Скупштине општине. 

 

Избор и мандат чланова Савета  

Члан 4. 

Чланове Савета бира Скупштина општине Жагубица (у даљем тексту:Скупштина 

општине) из реда истакнутих припадника српског народа и националних мањина, а на предлог 

националних савета националних мањина.  

Чланове Савета који су припадници српског народа или националних мањина које 

немају националне савете, предлаже Одбор за  избор и именовања Скупштине општине. 

Чланове Савета,Скупштина општине,бира Решењем.  

 

Члан 5. 

Председник Скупштине упућује писани позив овлашћеним предлагачима да у 

одређеном року доставе предлог кандидата за чланове Савета, у смислу члана 3. ове одлуке. 

  

Члан 6. 

Предлог листе кандидата за чланове Савета утврђује Скупштина општине непосредно 

пре почетка гласања,а на предлог Одбора за избор и именовања..  

 

Члан 7. 

Скупштина општине одлучује о предложеној листи кандидата за чланове Савета у 

целини, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. 

Ако Савет не буде изабран по предложеној листи у смислу става 1. овог члана, 

понавља се поступак избора. 

 

Члан 8. 

Мандат чланова Савета траје три године и тече од тренутка избора у Скупштини 

општине.  

 

Члан 9. 

Члановима Савета престаје мандат пре истека времена на које су изабрани, 

подношењем оставке или разрешењем.  

Скупштина општине може разрешити поједине чланове Савета на образложен писани 

предлог овлашћених предлагача из члана 3. ове одлуке, или најмање једне трећине одборника.  

Када предлог за разрешење члана Савета подноси овлашћени предлагач на чији 

предлог је именован, дужан је да уз предлог за разрешење поднесе и предлог за именовање 

новог члана.  Скупштина општине истовремено одлучује о разрешењу и именовању.  

Члан Савета се разрешава у случајевима када најмање три пута узастопно неоправдано 

одсуствује са седница Савета, када несавесним радом онемогућава рад Савета, када својом 

неактивношћу не доприноси раду Савета, као и када су дужност и функција неспојиви са 

дужношћу члана Савета.  

 

Унутрашње уређење Савета  

Члан 10. 

Савет има председника и заменика председника.  

Председник и заменик председника Савета не могу бити припадници исте националне 

мањине.  

Председника и заменика председника Савета бирају чланови Савета.  

Председник и заменик председника Савета бирају се на период од једне године по 

принципу ротације, на предлог чланова Савета, тако да председник односно заменик 

председника Савета не могу два пута узастопце да буду припадници исте националне мањине.  

Председник Савета представља Савет, сазива и руководи седницама Савета, потписује 
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акта Савета и врши друге послове, у складу са законом, Статутом града и овом Одлуком. 

 

Члан 11. 

Савет има секретара.  

Секретар обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Савета.  

Секретар се одређује из реда дипломираних правника запослених у Општинској управи 

–Служби за скупштинске послове.  

 

Делокруг,начин рада и одлучивања Савета 

Члан 12. 

Савет је овлашћен да обавља следеће послове: 

- Разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности 

и права националних мањина у општини, а посебно у областима културе, образовања, 

информисања и другим областима друштвених делатности; 

-анализира предлоге аката које доноси извршни орган и Скупштина, а односе се на 

права националних мањина и даје мишљење о истима 

-учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за 

остваривање националне равноправности; 

-предлаже изворе, обим и намену средстава за остваривање националне 

равноправности;  

-обавља и друге послове у складу са законом и овом одлуком.  

 Савет промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које 

живе у општини. 

 

Члан 13. 

 Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и 

законитости одлуке или другог општег акта Скупштине, ако сматра да су њиме непосредно 

повређена права припадника српског народа, националних мањина и етничких заједница 

представљених у Савету, као и да под истим условима пред Врховним судом Србије покрене 

поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине са Статутом 

 

Члан 14. 

Савет ради у седницама.  

Седнице Савета сазива, по потреби, председник Савета.  

Председник Савета је дужан да сазове седницу на предлог најмање једне трећине 

чланова Савета. 

Прву седницу Савета сазива председник Скупштине општине. 

                                                                    

Одлучивање 

Члан 15. 

Седница Савета може се одржати и на њој се може одлучивати ако је присутно више од 

половине од укупног броја чланова Савета 

Одлуке Савета доносе се консензусом  чланова Савета.  

Уколико се око неког питања не може постићи консензус, Савет је у обавези да по 

овом питању консултује друге релевантне организације и институције.  

За питања које разматра, Савет може да затражи од Општинске управе или од другог 

органа податке и информације од значаја за рад Савета,односно изјашњење по одређеном 

питању о коме Савет расправља. 

 

Члан 16. 

Чланови Савета имају право на накнаду за рад у Савету, као и на друга примања у 

складу са општим актом Општине, који регулише, између осталог и примања чланова радних 

тела Скупштине. 

 

Међусобни односи са другим органима  
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Члан 17. 

Скупштина и извршни органи Општине дужни су да предлоге свих одлука и других 

општих аката који се тичу националне равноправности претходно доставе на мишљење Савету 

који ће се изјаснити о њима у остављеном року, а који не може бити краћи од 3 дана.  

Савет о својим ставовима и предлозима обавештава скупштину општине која је дужна 

да се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.  

Ради унапређења остваривања мањинских права Савет предлаже скупштини, и другим 

надлежним органима доношење одговарајућих одлука и предузимање одговарајућих мера у 

областима из делокруга рада Савета.  

Када уочи недостатке, пропусте или друге проблеме у области његовог делокруга рада, 

Савет се обраћа надлежним општинским и државним органима, и захтева да они реагују у 

складу са својим надлежностима.  

Уколико се Савет не изјасни на предлоге одлука које су му достављени, односно не да 

своје мишљење у остављеном року, Скупштина и извршни органи могу да доносе одлуке без 

мишљења Савета.  

 

Члан 18. 

У свом раду Савет сарађује са свим организацијама и институцијама заинтересованим 

за заштиту и унапређење националне равноправности на подручју Општине, укључујући 

националне савете националних мањина, невладине организације и медије.  

Савет има активну улогу у прекограничној комуникацији и сарадњи општине са 

јединицама локалне самоуправе у другим државама  

 

Извештај о раду  

Члан 19. 

Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину, која је дужна да се о 

њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана. 

Скупштина и извршни органи општине су дужни да предлоге свих аката који се тичу 

националне равноправности претходно доставе на мишљење Савету.  

Надлежни орган општине дужан је да обезбеди да ставови и мишљења Савета буду 

доступни јавности, најкасније 30 дана од дана заузимања става или давања мишљења Савета.  

 

Члан 20. 

Савет подноси Скупштини годишњи извештај о стању у области националне 

равноправности, међунационалних односа и остваривању мањинских права на територији 

општине. Саставни део извештаја су предлози мера и аката за остваривање и унапређење 

националне равноправности.  

Саставни део извештаја су и предлози мера и одлука за остваривање и унапређење 

националне равноправности 

Савет може да поднесе и посебан извештај Скупштини, ако оцени да то захтевају 

нарочито важни разлози или ако Скупштина тражи такав извештај од Савета.  

 . 

Јавност рада  

Члан 21. 

Седнице Савета су отворене за јавност, сем у изузетним случајевима када чланови 

Савета одлуче другачије.  

Јавност рада се обезбеђује присуством представника медија седницама Савета, 

заинтересованих грађана, давањем саопштења, одржавањем конференција за штампу и на 

друге одговарајуће начине.  

 

Средства за рад Савета  

Члан 22. 

 Средства за рад Савета и остваривање права националних мањина на територији 

општине Жагубица  обезбеђују се у буџету општине, а могу се обезбеђивати и из других 

извора, у складу са законом.  
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 23. 

 Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обављаће Општинска 

управа - секретар Савета. 

 

Члан 24. 

Акт о избору председника и чланова Савета донеће се у року од 60 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке.  

 

Члан 25. 

На питања у вези начина рада Савета сходно се примењују одредбе Пословника 

Скупштине општине за рад сталних радних тела. 

 

Члан 26. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику'' 

општине Жагубица.  

 

Члан 27. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Савета за 

међунационалне односе (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.1/2009) 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 699 / 2021 – 01  

Датум: 29. 04. 2021. године 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                Оливера Пауљескић  

 

На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“, број 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),члана 

3.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања 

и уступања искоришћавања других имовинских права,као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'',бр.16/2018) и 

члана 66. Статута општине Жагубица (''Службени глласник општине Жагубица'', број 

1/2019), 

 Скупштина општине Жагубица,на својој седници одржаној дана 29. 04. 

2021.године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о покретању поступка прибављања непокретности - грађевинског земљишта 

кп.бр. 4031, КО Лазница-Селиште, ЛН 815., и кп.бр. 6870/2, КО Крепољин, ЛН 

2501, у својину општине Жагубица, непосредном погодбом 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком усваја се Закључак Општинског већа опшгтине Жагубица  бр.II-

01-954-653/21 од 23. 04. 2021.године и ПОКРЕЋЕ поступак прибављања у јавну 

својину општине Жагубица, непосредном погодбом, непокретности – грађевинског 

темљишта и то:  

-грађевинско земљиште изван грађевинског подручја кп.бр. 4031, укупне 

површине 1.995 м2, уписана у лист непокретности 815, КО Лазница – Селиште, као 

привартна својина на име власника Дамњановић (Петар) Миле из Лазнице,  
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-грађевинско земљиште изван грађевинског подручја кп.бр.6870/2, укупне 

површине 2.623 м2, уписана у лист непокретности 2501, КО Крепољин, као привартна 

својина Ђорђевић (Мирослав) Далибора из Пожаревца, не изнад, од стране надлежног 

органа процењене тржишне вредности непокретности.  

 

Члан 2. 

 Поступак непосредне погодбе, сагласно Закону, подзаконским актима и 

одлукама Скупштине општине Жагубица, које уређују ову област, спровешће 

Комисија формирана посебним решењем Скупштине општине Жагубица. 

 Средства за прибављање непокретности из члана1.ове Одлуке обезбеђена су у 

буџету Општине Жагубица за 2021.годину, у висини од 8.500,оо еура стим што ће се 

исплата вршити у динарској противвредности по звничном средњем курсу НБС на дан 

уплате.  

 

Члан 3. 

 Разлози за спровођење поступка прибављања непокретности из члана 1. ове 

Одлуке у поступку непосредне погодбе садржани су у чињеници да су, предметна 

парцела предвиђена Планом генералне регулације - Крепољин, а у Лазници због 

специфичних услова, једине које испуњавају услове тј.планским актима су предвиђене 

за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима Крепољин и 

Лазница.Миниистарство саобраћаја и инфраструктуре чека решавање имовинско - 

правних односа на овим парцелама одн.прибављање истих у јавну својину општине 

Жагубица,како би почело са пројектовањем, а затим и изградњом комплетних 

канализационих система, по систему кључ у руке, у три насеља наше општине и то: 

Жагубица, Лазница и Крепољин. 

Због напред наведених чињеница,као и због тога што се изградња може вршити 

само на наведеним парцелама,прибављање истих не би се могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.  

Оправданост и целисходност прибављања наведених парцела у јавну својину 

Општине непосредном погодбом садржана је у остварењу интереса општине 

Жагубица. 

  

Члан 4. 

Након спроведеног поступка непосредне погодбе, Комисија,након достављања 

општини Жагубица понуде власника за отуђење непокретности из чл. 1.ове Одлуке 

путем непосредне погодбе.доставља Скупштини општине записник са предлогом 

Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине путем непосредне 

погодбе, која ће садржавати све елементе прописане важећим законским прописима 

који уређују ову материју,  

Понуда поред општих подата о понуђачу обавезно садржи следеће елементе: 

 - рокове плаћања и увођења у посед,  

- одговарајући доказ о праву својине на непокретности која је предмет 

прибављања у јавну својину и уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденцији 

непокретности и правима на њима и др.  

- изјаву да на истој не постоје права трећих лица,  

- да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном 

располагања,  

-да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о 

доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, 
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 - изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се нуди постоји било 

какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу 

пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке,  

- достави доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се 

нуди (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго).  

 

Члан 5. 

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

гласнику општине Жагубица''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-692/2021  

Ж а г у б и ц а  

 

П Р Е Д С Е Д Н И К  

             Оливера Пауљескић 
На основу члана 20.  1. тачка 10.,а у вези члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласник РС “број 129/2007,  83/2014-др.закон, 101/2016 и 47/2018) члана члана 39. став 4. 

Закона о равноправности полова (''Службени гласник РС'',бр.104/2009),члана  40. став 1. тачка 

51. и члана 53. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' број 

1/2019) и члана 95. Пословника Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица''број 6/2020 и 24/2020)  

 Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 29. 04.  2021. године донела 

је 

  

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ У ОПШТИНИ 

ЖАГУБИЦА 

 

 

Опште одредбе  

Члан 1. 

Овом Одлуком,у општини Жагубица, оснива се Комисија за родну равноправност  (у 

даљем тексту: Комисија), уређује састав и избор чланова Комисије, надлежност, начин рада и 

одлучивања, права и дужности председника и чланова Комисије и друга питања од значаја за 

рад Комисије.  

 

Састав Комисије 

Члан 2. 

 Комисија се оснива као посебно радно тело Скупштине општине које чине 

представници оба пола који су се истакли на пољу унапређивања родне равноправности . 

             
 

Члан 3. 

 Комисија има 7 чланова, с тим да најмање 4 члана Комисије морају бити 

припадници мање заступљеног пола. 
Члан Савета не може бити одборник Скупштине општине. 

 

Избор и мандат чланова Комисије  

Члан 4. 

Чланове Комисије бира Скупштина општине Жагубица (у даљем тексту:Скупштина 

општине), а на предлог Одбора за  избор и именовања Скупштине општине. 

Чланове Комисије,Скупштина општине,бира Решењем.  

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Члан 5. 

Председник Скупштине упућује писани позив овлашћеном предлагачу да у одређеном 

року достави предлог кандидата за чланове Комисије, у смислу члана 3. ове одлуке. 

  

Члан 6. 

Предлог листе кандидата за чланове Комисије утврђује Скупштина општине 

непосредно пре почетка гласања,а на предлог Одбора за избор и именовања..  

 

Члан 7. 

Скупштина општине одлучује о предложеној листи кандидата за чланове Комисије у 

целини, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. 

Ако Комисија не буде изабрана по предложеној листи у смислу става 1. овог члана, 

понавља се поступак избора. 

 

Члан 8. 

Мандат чланова Комисије траје пет године и тече од тренутка избора у Скупштини 

општине.  

 

 

Члан 9. 

Члановима Комисије престаје мандат пре истека времена на које су изабрани, 

подношењем оставке или разрешењем.  

Скупштина може разрешити поједине чланове Комисије на образложен писани предлог 

овлашћених предлагача из члана 3. ове одлуке, или најмање једне трећине одборника.  

Када предлог за разрешење члана Комисије подноси овлашћени предлагач на чији 

предлог је именован, дужан је да уз предлог за разрешење поднесе и предлог за именовање 

новог члана. Скупштина истовремено одлучује о разрешењу и именовању.  

Члан Комисије се разрешава у случајевима: када најмање три пута узастопно 

неоправдано одсуствује са седница Комисије, када несавесним радом онемогућава рад 

Комисије, када својом неактивношћу не доприноси раду Комисије,када својим радом делује 

супротно одредбама Закона о имплементацији политике равноправносри полова у свим 

сферама друштвеног живота, као и када су дужност и функција неспојиви са дужношћу члана 

Комисије.  

 

Унутрашње уређење Комисије  

Члан 10. 

Комисија има председника и заменика председника.  

Председник је обавезно припадник мање заступљеног пола,а заменик председника 

Комисије може бити из редова оба пола.  

Председника и заменика председника Комисије бирају чланови Комисије.  

Председник и заменик председника Комисије бирају се на период од две године по 

принципу ротације, на предлог чланова Комисије, тако да заменик председника Комисије не 

може два пута узастопце да буду припадниик истог пола.  

Председник Комисије представља Комисију, сазива и руководи седницама Комисије, 

потписује акта Комисије и врши друге послове, у складу са законом, Статутом општине и овом 

Одлуком. 

 

Делокруг,начин рада и одлучивања Комисије 

 

Члан 11. 

 Комисија за родну равноправност: 

 -разматра предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина са 

становишта унапређивања родне равноправности,  
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 -разматра предлоге за избор и именовања о којима одлучује Скупштина са становишта 

остваривања родне равноправности у јавном и политичком животу, утврђује мишљење и даје 

предлоге, 

 -сагледава резултате вођења политике и извршавања аката Скупштине од стране 

извршних органа Општине и других органа и функционера одговорних Скупштини у погледу 

поштовања родне равноправности, посебно оних којима се остварује политика једнаких 

могућности на нивоу Општине, а нарочито у области образовања , здравства,запошљавања и 

рада,насиља над женама,равноправне заступљености полова на местима одлучивања и 

финансија,  

 -разматра локалне акционе планове из области родне равноправности и примене 

стандарда о равномерној заступљености жена и мушкараца на местима одлучивања у јавном и 

политичком животу Општине.  

 -покреће израду стратегије, политике и предлаже мере које доприносе родној 

равноправности, 

 -комуницира и сарађује са другим радним телима Скупштине општине по питању 

њихове недлежнисти, а које се односе на родну равноправности, 

 -прати прописе везане за рад НВО и прописе везане за унапређење родне 

равноправности и једнаких могућности и подстиче сарадњу између органа локалне самоуправе 

и цувилног сектора. 

 -врши друге послове утврђене Законом,Статутом општине,овом одлуком и другим 

прописима из ове области. 

 

 

 

Члан 12. 

Комисија ради у седницама.  

Седнице Комисије сазива, по потреби, председник Комисије.  

Председник Комисије је дужан да сазове седницу на предлог најмање једне трећине 

чланова Комисије. 

Прву седницу Комисије сазива председник Скупштине општине. 

                                                                    

Одлучивање 

Члан 13. 

Седница Комисије може се одржати и на њој се може одлучивати ако је присутно више 

од половине од укупног броја чланова Комисије. 

Одлуке Комисије доносе се консензусом  чланова Комисије.  

Уколико се око неког питања не може постићи консензус, Комисија је у обавези да по 

овом питању консултује друге релевантне организације и институције.  

За питања које разматра,Комисија може да затражи од Општинске управе или од 

другог органа податке и информације од значаја за рад Комисије,односно изјашњење по 

одређеном питању о коме Комисија расправља. 

 

Члан 14. 

Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Савету, као и на друга примања у 

складу са општим актом Општине, који регулише, између осталог и примања чланова радних 

тела Скупштине. 

 

Међусобни односи са другим органима  

 

Члан 15. 

Скупштина и извршни органи Општине дужни су да предлоге свих одлука и других 

општих аката који се тичу родне равноправности претходно доставе на мишљење Комисији 

која ће се изјаснити о њима у остављеном року, а који не може бити краћи од 3 дана.  
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Комисија о својим ставовима и предлозима обавештава скупштину општине која је 

дужна да се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.  

Ради унапређења остваривања равноправности полова Комисија предлаже скупштини, 

и другим надлежним органима доношење одговарајућих одлука и предузимање одговарајућих 

мера у областима из делокруга рада Комисије.  

Када уочи недостатке, пропусте или друге проблеме у области њеног делокруга рада, 

Комисија се обраћа надлежним општинским и државним органима, и захтева да они реагују у 

складу са својим надлежностима.  

Уколико се Комисија не изјасни на предлоге одлука које су јој достављени, односно не 

да своје мишљење у остављеном року, Скупштина и извршни органи могу да доносе одлуке 

без мишљења Комисије.  

 

Члан 16. 

У свом раду Комисија сарађује са свим организацијама и институцијама 

заинтересованим за заштиту и унапређење равноправности полова на подручју Општине, 

укључујући невладине организације и медије.  

 

Извештај о раду  

Члан 17. 

Комисија о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину, која је дужна да се 

о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана..  

Надлежни орган општине дужан је да обезбеди да ставови и мишљења Комисије буду 

доступни јавности, најкасније 30 дана од дана заузимања става или давања мишљења Савета.  

 

Члан 18. 

Комисија подноси Скупштини годишњи извештај о стању у области родне 

равноправности на територији општине. Саставни део извештаја су предлози мера и аката за 

остваривање и унапређење права у овој области.  

Комисија може да поднесе и посебан извештај Скупштини, ако оцени да то захтевају 

нарочито важни разлози или ако Скупштина тражи такав извештај од Комисије.  

 . 

Јавност рада  

Члан 19. 

Седнице Комисије су отворене за јавност, сем у изузетним случајевима када чланови 

Комисије одлуче другачије.  

Јавност рада се обезбеђује присуством представника медија седницама Кпмисије, 

заинтересованих грађана, давањем саопштења, одржавањем конференција за штампу и на 

друге одговарајуће начине.  

 

Средства за рад Комисије  

Члан 20. 

 Средства за рад Комисије и остваривање права из области равноправности полова на 

територији општине Жагубица  обезбеђују се у буџету општине, а могу се обезбеђивати и из 

других извора, у складу са законом.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 21. 

 Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће 

Општинска управа  општине Жагубица - надлежно Одељење. 

 

Члан 22. 

Акт о избору чланова Комисије донеће се најкасније у року од 60 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке.  

 

Члан 23. 
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На питања у вези начина рада Савета,која мису уређена овом Ослуком, сходно се 

примењују одредбе Пословника Скупштине општине за рад сталних радних тела. 

 

Члан 24. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику'' 

општине Жагубица.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 698 / 2021 – 01  

Датум: 29. 04 2021. године 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                 Оливера Пауљескић  

 

 

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

бр.129/07), члана 122. став 4. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'', бр.1/2019) и члана 19. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', бр.9/2019),  

 Председник Скупштине општине Жагубица, доноси: 

 

 

О   Д   Л   У   К   У 

О  РАСПИСИВАЊУ  ИЗБОРА  ЗА  ЧЛАНОВЕ  САВЕТА МЕСНИХ  

ЗАЈЕДНИЦА  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

 Расписују се избори за чланове Савета месних заједница на подручју општине 

Жагубица, и то: Савет месне заједнице „Врело“ за подручје несељеног места 

Жагубица,Савет Месне заједнице ''Јединство'' за подручје насељених места Лазница и 

Липе,Савет Месне заједнице ''Селиште'' за подручје насељеног места Селиште, Савет 

месне заједнице „Суви До“ за подручје насељеног места Суви До, Савет месне 

заједнице „Милатовац“ за подручје насељеног места Милатовац, Савет месне 

заједнице „Вуковац“ за подручје насељеног места Вуковац, Савет месне заједнице 

„Будућност“ за подручје насељеног места Јошаница, Савет месне заједнице „Пионир“ 

за подручје насељеног места Изварица, Савет месне заједнице „Млава“ за подручје 

насељеног места Рибаре, Савет месне заједнице „Победа“ за подручје насељеног места 

Осаница, Савет месне заједнице „Горњак“ за подручја насељених места Крепољин и 

Брезница, Савет месне заједнице „Бигар“ за подручје насељеног места Сиге, Савет 

месне заједнице „Милановац“ за подручје насељеног места Милановац, Савет месне 

заједнице „Крупаја“ за подручје насељеног места Крупаја и Савет месне заједнице 

„Будућност“ за подручја насељених места Близнак и Медвеђица. 

 Избори за чланове Савета месних заједница на подручју општине Жагубица из 

става 1. овог члана, одржаће се дана 13. јуна  2021. године. 

 

Члан 2. 

 Избори из члана 1. ове Одлуке одржаће се у складу са Законом о локалним 

изборима, Статутом општине Жагубица, Одлуком о месним заједницама на територији 

општине Жагубица и другим изборним прописима. 

 

Члан 3. 
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 Рокови за спровођење и вршење изборних радњи за избор чланова Савета 

месних заједница на подручју општине Жагубица из члана 1. ове Одлуке, почињу да 

теку одмах, то јест даном доношења ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Изборна комисија да,одмах по ступању на снагу ове Одлуке, 

предузме све потребне мере,активности и радње за њихово спровођење и то: 

одређивање рокова појединих изборних радњи, именовање бирачких комисија, 

обавештавање грађана о спровођењу избора, утврђивање изгледа и боје гласачких 

листића,одређивање изгледа и израда потребних образаца  и друге радње,активности и 

мере. 

 

Члан 5. 

 Бирачке комисије, за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на 

бирачким местима, чине председник и два члана одбора који имају заменике. 

  

Члан 6. 

 Избори за чланове Савета месних заједница из члана 1. ове Одлуке одржаће се 

на бирачким местима утврђеним за избор одборника Скупштине општине Жагубица. 

 

Члан 7. 

 Одлуку доставити Месним заједницама на подручју општине Жагубица из 

члана 1. , Изборној комисији, Начелнику општинске управе, и Архиви. 

 

Члан 8. 

 Одлуку објавити на огласним таблама Месних заједница из члана 1. и Општине, 

на званичној интернет страници Општине Жагубица на РТВ „Хомоље“ Жагубица, и 

другим средствима  јавног информисања. 

 

Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Жагубица''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I- 01 – 020 – 695/21 

Датум:29. 04. 2021.године 

Жагубица. 

                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                   Оливера Пауљескић 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/16 – др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 

44), Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',број 1/2019), 

и члана 5. Одлуке и локалним комуналним таксама (''Службени гласник општине 

Жагубица'',број 1/2010), 

Скупштина  општине Жагубица на седници одржаној дана  29. 04. 2021. године, 

донела је 
О Д Л У К У 
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О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ 
ПОВРШИНЕ – ЛЕТЊЕ БАШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 

2021.ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

Закупци јавних површина испред угоститељских објеката и трговинких радњи 
на територији Општине Жагубица који користе – постављају летње баште или излажу 
робу испред својих објеката, ослобађају се плаћања таксе – накнаде за коришћење 
јавне површине за 2021.годину. 

 
 

Члан 2. 
 

Заузеће јавне површине се може извршити у складу са Решењима Општинке 

управе из 2019.године, којима је одређена површина и положај за заузећа јавне 

површине. 

 

 
Члан 3. 

Корисници из члана 1. ове Одлуке који нису у 2019.години имали закуп јавне 
површине могу поднети захтев Општинској управи за 2021. годину како би им се 
утврдило право на коришћење и одредила површина и положај за заузеће јавне 
површине. И ови корисници, као и корисници из члана 1. ове Одлуке се ослобађају 
плаћања таксе – накнаде за коришћење јавне површине за 2021.годину. 

 
 

Члан 4. 
Корисници јавних површина су дужни да прате мере Владе Републике Србије и 

да мобилијар постављају на раздаљини које су мерама Владе предвиђене. 
 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
Одлуку објавити у „Службениом гласнику општине Жагубица''. 
 

Број:I-01-020-694/2021 У Жагубици 29. 04. 2021.године 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
                                                                                         
                      
             П Р Е Д С Е Д Н И К 
               Оливера Пауљескић   

На основу члана 17. Закона о младима („Службени гласник РС“, број 50/11), члана 20. 

став 1. тачка 39 и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07), члана 40. и 49.Статута општине Жагубица („Службени 

гласник општине Жагубица“, број 1/2019, и члана 94. став 3. Пословника Скупштине 

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

 Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 29. 04. 2021 године, 

донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
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Опште одредбе  

Члан 1. 

 Овом одлуком оснива се Савет за младе општине Жагубица као самостално 

радно тело ( у даљем тексту: Савет),уређује састав и избор чланова Савета, делокруг 

Савета, начин рада и одлучивања и друга питања од значаја за рад Савета. 

 
Састав Савета 

Члан 2. 

 Савет има 5. чланова. 

 Чланови Савета бирају се на период од четири године, а по истеку мандата могу 

бити поново изабрани. 

 
Избор и мандат чланова Савета  

Члан 3. 

 Чланове Савета бира Скупштина општине на предлог председника Општине, 

председника Скупштине општине, одборничких група, месних заједница, удружења 

грађана, омладинских организација и удружења, школа и других јавних служби. 

 Скупштина општине бира чланове Савета из састава грађана, стручњака, 

представника удружења, представника школа и других јавних служби водећи рачуна о 

равноправности полова и заступљености припадника националних мањина у 

национално мешовитим срединама. 

 Најмање половину чланова Савета чине млади узраста од 15 до 30 година, који 

су активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих 

у локалној заједници, односно који су добитници школске, факултетске, научне 

односно друге награде од значаја за различите области интересовања младих.  

 Остале чланове Савета бира Скупштина општине под условом да поседују 

вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, доказану стручност, односно да 

су активно учествовали у већем броју активности од важности за младе. 

 
Члан 4. 

Председник Скупштине упућује писани позив овлашћеним предлагачима да у 

одређеном року доставе предлог кандидата за чланове Савета, у смислу члана 3. ове одлуке. 

  

Члан 5. 

Предлог листе кандидата за чланове Савета утврђује Скупштина општине непосредно 

пре почетка гласања,а на предлог Одбора за избор и именовања..  

 

Члан 6. 

Скупштина општине одлучује о предложеној листи кандидата за чланове Савета у 

целини, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. 

Ако Савет не буде изабран по предложеној листи у смислу става 1. овог члана, 

понавља се поступак избора. 

 

Члан 7. 

Члановима Савета престаје мандат пре истека времена на које су изабрани, 

подношењем оставке или разрешењем.  

Скупштина општине може разрешити поједине чланове Савета на образложен писани 

предлог овлашћених предлагача из члана 3. ове одлуке, или најмање једне трећине одборника.  

Када предлог за разрешење члана Савета подноси овлашћени предлагач на чији 

предлог је именован, дужан је да уз предлог за разрешење поднесе и предлог за именовање 

новог члана.  Скупштина општине истовремено одлучује о разрешењу и именовању.  

Члан Савета се разрешава у случајевима када најмање три пута узастопно неоправдано 

одсуствује са седница Савета, када несавесним радом онемогућава рад Савета, када својом 

неактивношћу не доприноси раду Савета, као и када су дужност и функција неспојиви са 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
 

      05.  мај  2021                                        Жагубица                    Број  7  страна 18 

дужношћу члана Савета.  

 

Унутрашње уређење Савета  

Члан 8. 

Савет има председника и заменика председника.  

Председника и заменика председника Савета бирају чланови Савета.  

Председник и заменик председника Савета бирају се на период од једне године по 

принципу ротације, на предлог чланова Савета, тако да председник односно заменик 

председника Савета не могу два пута узастопце бити бирани.  

 Председник Савета представља Савет, сазива и руководи седницама Савета, 

потписује акта Савета и врши друге послове, у складу са законом, Статутом града и 

овом Одлуком. 

 
Делокруг,начин рада и одлучивања Савета 

Члан 9.  

Савет обавља следеће послове: 

1. Иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области 

образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, 

информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, 

културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, 

приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од 

значаја за младе, 

2. Учествује у изради посебних локалних акционих планова,  програма и политика 

у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово 

остваривање, 

3. Даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе 

општине, 

4. Даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у 

областима значајним за младе, 

5. Усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске 

политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их 

Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу, 

6. Иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима 

за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања 

њихових права која су у надлежности општине, 

7. Подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и 

даје подршку реализација њихових активности, 

8. Подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о 

томе обавештава органе Општине, 

9. Даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично 

или потпуно финанстирају из буџета општине, прати њихово остваривање и 

даје своје мишљење надлежном органу Општине. 

 

 
Члан 10. 

Савет ради у седницама.  

Седнице Савета сазива, по потреби, председник Савета.  

Председник Савета је дужан да сазове седницу на предлог најмање једне трећине 

чланова Савета. 

Прву седницу Савета сазива председник Скупштине општине. 

                                                                    

Одлучивање 

Члан 11. 
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Седница Савета може се одржати и на њој се може одлучивати ако је присутно више од 

половине од укупног броја чланова Савета 

Одлуке Савета доносе се консензусом  чланова Савета.  

Уколико се око неког питања не може постићи консензус, Савет је у обавези да по 

овом питању консултује друге релевантне организације и институције.  

За питања које разматра, Савет може да затражи од Општинске управе или од другог 

органа податке и информације од значаја за рад Савета,односно изјашњење по одређеном 

питању о коме Савет расправља. 

 

Међусобни односи са другим органима  

 

Члан 12. 

Скупштина и извршни органи Општине дужни су да предлоге свих одлука и других 

општих аката који се тичу  младих и спровођења политике младих предно доставе на 

мишљење Савету који ће се изјаснити о њима у остављеном року, а који не може бити краћи 

од 3 дана.  

Савет о својим ставовима и предлозима обавештава скупштину општине која је дужна 

да се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.  

Ради унапређења остваривања омладинске политике и унапређење положаја младих 

Савет предлаже скупштини, и другим надлежним органима доношење одговарајућих одлука и 

предузимање одговарајућих мера у областима из делокруга рада Савета.  

Када уочи недостатке, пропусте или друге проблеме у области његовог делокруга рада, 

Савет се обраћа надлежним општинским и државним органима, и захтева да они реагују у 

складу са својим надлежностима.  

Уколико се Савет не изјасни на предлоге одлука које су му достављени, односно не да 

своје мишљење у остављеном року, Скупштина и извршни органи могу да доносе одлуке без 

мишљења Савета.  

 

Члан 13. 

У свом раду Савет сарађује са свим организацијама и институцијама заинтересованим 

за заштиту и унапређење положаја младих на подручју Општине, укључујући, невладине 

организације и медије.  

 

Извештај о раду  

Члан 14. 

Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину, која је дужна да се о 

њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана. 

Скупштина и извршни органи општине су дужни да предлоге свих аката који се тичу 

младих и спровођења политике младих претходно доставе на мишљење Савету.  

Надлежни орган општине дужан је да обезбеди да ставови и мишљења Савета буду 

доступни јавности, најкасније 30 дана од дана заузимања става или давања мишљења Савета.  

 

Члан 15. 

Савет подноси Скупштини годишњи извештај о стању у области омладинске политике 

и остваривању права младих на територији општине. Саставни део извештаја су предлози мера 

и аката за остваривање и унапређење положаја младих у друштву уопште..  

Савет може да поднесе и посебан извештај Скупштини, ако оцени да то захтевају 

нарочито важни разлози или ако Скупштина тражи такав извештај од Савета.  

 . 

Јавност рада  

Члан 16. 

Седнице Савета су отворене за јавност, сем у изузетним случајевима када чланови 

Савета одлуче другачије.  

Јавност рада се обезбеђује присуством представника медија седницама Савета, 

заинтересованих грађана, давањем саопштења, одржавањем конференција за штампу и на 

друге одговарајуће начине.  
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Средства за рад Савета  

Члан 17. 

 Средства за рад Савета и остваривање права националних мањина на територији 

општине Жагубица  обезбеђују се у буџету општине, а могу се обезбеђивати и из других 

извора, у складу са законом.  

 

Прелазне и завршне одредбе  

 

Члан 18. 

 Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обављаће Општинска 

управа. 

 

Члан 19. 

Акт о избору председника и чланова Савета донеће се у року од 60 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке.  

 

Члан 20. 

На питања у вези начина рада Савета сходно се примењују одредбе Пословника 

Скупштине општине за рад сталних радних тела. 

 

Члан 21. 

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

општине Жагубица''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 696/ 2021 – 01  

Датум: 29. 04. 2021. године 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                Оливера Пауљескић 
 
                                                                                                                                                                                              

 На основу чл.36. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07), чл. 

27. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14), чл.3. 

став 3.. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права,као и у поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 16/2018), и члана 40. став 

1. тачка 33. Статута општине Жагубица (''Службени .гласник општине Жагубица'', бр. 

1/2019), 

 Скупштина општине Жагубица на својој 6.седници одржаној дана 29. 04. 

2021.године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника, и чланова Комисије за спровођење поступка прибављања 

непокретности у јавну својину непосредном погодбом 

 

Члан 1. 

 У Комисију за спровођење поступка прибављања непокретности – 

грађевинског земљишта у јавну својину  општине Жагубица - непосредом, погодбом.  

и то:  
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-грађевинско земљиште изван грађевинског подручја на кп.бр. 4031, укупне 

површине 1.995 м2, уписана у лист непокретности 815, КО Лазница – Селиште, и 

-грађевинско земљиште изван грађевинског подручја на кп.бр. 6870/2, укупне 

површине 2.623 м2, уписана у лист непокретности 2501, КО Крепољин, у смислу 

Закона о јавној својини, именују се: 

 

1. Ненад Богосављевић из Крепољина, за председник а, 

2.Звезданка Васиљевић из Лазнице,за члана и 

3.Драган Стојановић из Крупаје,за члана. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да спроводе поступак непосредне погодбе ради 

прибављања у јавну својину општине Жагубица непокретности описаних у члану 1. 

овог Решења и да по окончаном поступку непосредне погодбе достави Скупштини 

општине записник са одговарајућим предлогом. 

 

Члан 3. 

 Стручне и административне послове за потребе рада Комисије обављаће 

организациона јединица Општинске управе надлежна за имовинско- правне послове.  

 

Члан 4. 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику општине Жагубица''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I-01 020-693/2021 

Ж а г у б и ц а  

         П Р Е Д С Е Д Н И К  

         Оливера Пауљескић 

 

 

На основу  члана 41. 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  члана 15. Пословника о раду општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Жагубица( „ Службени гласник општине Жагубица“ бр. 18/2020), 

општински штаб за ванредне ситуације општине Жагубица на седници одржаној дана 

05.05.2021.године донео је   : 

 

З А К Љ У Ч А К 

 О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА БРОЈ  IV-07-06-4/21                                                                   

ОД 18.01.2021.ГОДИНЕ 

 

 

1.У Закључку број  IV-07-06-4/21 од 18.01.2021.године у Члану 2. под редним бројем 2. 

којим се одређује др. Данијела Павловић Џелебџић за особу  одговорну за медицинске 

послове мења се и гласи  

Члан 2. Тачка 2. Именује се Ивана Миловановић  , особа  одговорна за медицинске 

послове  

Остали делови Закључка остају не промењени. 
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2.Закључак доставити лицима из члана 2. Закључка и архиви.  

3.Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику 

општине Жагубица. 

 

 

Број:IV-07-87-12/21                                                                  Заменик 

Команданта 

Штаба за ванредне ситуације 

                                                                                              Општине Жагубица 

                                                                                                                 Предраг Ивковић                                                                
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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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