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На основу члана 24. Закона о јавном окупљању (''Службени гласник РС'', бр.6/2016) и члана 40 

став 1. тачка 7. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', 

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

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 04. 03.              2016. 

године,донела је: 

О Д Л У К У  

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА КОМЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО  ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком одређује се простор  на коме није дозвољено јавно окупљање (у даљем 

тексту:окупљање) на подручју општине Жагубица у складу са Законом о  јавном окупљању. 

 

Члан 2. 

 Окупљањем,у смислу ове Одлуке,сматра се окупљање више од 20 лица ради 

изражавања,остваривања и промовисања државних,политичких,социјалних и националних уверења и 

циљева,других слобода и права у демократском друштву. 

 Окупљањем у смислу Закона и одредаба ове Одлуке сматрају се и други облици окупљања 

којима је сврха остваривање верских,културних хуманитарних, спортских,забавних и других интереса. 

 

Члан 3. 

 Место окупљања јесте сваки простор који је без услова или под истим условима доступан 

индивидуално неодређеном броју лица. 

 Затворени простор у смислу Закона и одредаба ове Одлуке јесте простор, објекат или 

просторија ограђена или означена,у којој се врши окупљање и у коју се може ући или из ње изаћисамо 

на за то одређеном месту. 

 

Члан 4. 

У складу са чланом 6. став 1. Закона о јавном окупљању,окупљање није дозвољено на месту на 

којем,због карактеристика самог места или његове посебне  намене,прети опасност од наступања 

угрожавања безбедности људи и имовине, јавног здравља,морала,права других или безбедности 

Републике Србије. 

На подручју општине Жагубица окупљање није дозвољено на следећим местима и то:  

  

 У насељу Жагубица на:  

 

-Тргу Јована Шербановића у читавом простору, кп.бр.660, кп.бр.661 и кп.бр.650/2; 

-делу улице 25. септембар,кп.бр.1097,почев од Трга Јована Шербановића до укрштања са 

улицом 9.мај, кп.бр.366, изнад ОШ ''Моша Пијаде'' Жагубица; 

-улици Пјотрковска у читавом простору,кп.бр.1113; 

-делу улице Николе Пашић,кп.бр.1104,почев од укрштања са улицом Краљице Марије (бивша 

7.јули) и улицом Царице Милице па до укрштања са улицом 9.мај,кп.бр.233,изнад Дома здравља и делу 

улице 9.мај изнад Дома здравља; 

-простору испред Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица кп.бр.10/9 

-делу Каменичке улице кп.бр.12 и кп,бр.4970,од почетка улице до моста на реци Каменица и 

улици кп.бр.11 који води између Вртића и Средње техничке школе у целом простору и 

-Тргу ослобођења у читавом простору кп.бр.686. 
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 У насељу Крепољин на: 

 

-Тргу који образују део улице Цара Лазара,почетак улице Горњачке и плато испред бензинске 

станице,месне канцеларије,полицијске станице и простор иза управне зграде РМУ ''Јасеновац''., 

-платоу испред ОШ Јован Шербановић који образују почетак улице Врањска,улице Хајдучки 

брег и улице Грчкомалска,као и завршетак улице Цара Лазара; 

-делу улице Врањска од почетка улице па до укрштања са Хомољском улицом; 

-делу улице Грчкомалска,од почетка улице па до иза ОШ ''Јован Шербановић'' 

-делу Церетарске улице,почев од осе коју,попречно пресецајући улицу, прави североисточна 

међна линија парцеле на којој се налази Здравствена станица, па до завршетка улице тј.њеног спајања са 

улицом Цара Лазара. 

 

У насељу Лазница на: 

 

- делу улице Кнез Михајлова почев од укрштања са улицом Ђуре Јакшића и Мајданпечким 

путем до укрштања са улоцом Николе Пашић 

-делу улице Српских владара,почев од укрштања са улицом Кнез Михајловом па до првог 

укрштања са споредним путем иза ОШ Јован Шербановић; 

-делу улице испред ОШ Јован Шербановић која излази на улицу Кнез Михајлова,почев од првог 

укрштања са споредном улицом иза Основне школе Јован Шербановић 

-улици Николе Пашић почев од укрштања са улицом Кнез Михајлова до укрштања са 

Маданпечким путем; 

-делу Мајданпечког пута почев од раскрснице са улицама Кнез Михајлова и Ђуре Јакшић у 

центру па до изласка из насеља и 

-делу улице Жагубички пут која пролази поред здравствене амбуланте. 

  

У насељу Осаница на: 

 

-делу Светоилијске улице почев од укрштања са улицом испред Одељења ОШ ''Моша Пијаде'' 

до укрштања са улицом Николе Тесле одн. моста на Осаничкој реци који спаја ове две улице; 

-делу улице Горња мала,почев од укрштања са улицом испред ОШ до иза ОШ ''Моша Пијаде'' 

-делу платоа на Задружном тргу испред здравствене амбуланте и 

-улици испред основне школе која спаја Светоилијску са улицом Горња мала. 

 

 У насељу Суви До на: 

 

-делу улице Млавска,почев од укрштања са Долском улицом па до изласка на Трг у центру села 

и укрштања са улицом Тршка. 

 

У осталим насељима,Селиште,Милатовац,Вуковац,Јошаница,Изварица, 

Рибаре,Сиге,Милановац,Крупаја,Близнак и Брезница на: 

 

-улицама које воде поред објеката Основних школи у овим насељима. 
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Забрана окупљања на местима одређеним у овом члану односи се како на стационарно тако и на 

окупљање у покрету. 

Члан 5. 

 Забрана окупљања на местима утврђеним чланом 4. ове Одлуке не односи се на окупљања из 

члана 13. став 1. тачка 1 до 3. Закона о јавном окупљању,а сходно намени простора (отвореног и 

затвореног) и врсте окупљања (сврхе – циља). 

 

Члан 6. 

 За одржавање реда на јавном скупу одговоран је организатор окупљања или вођа окупљања 

кога организатор одреди. 

 Послове заштите безбедности људи и имовине,безбедности Републике Србије,заштите јавног 

здравља,морала,заштите права других и друге послове који се односе на одржавање окупљања обавља 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије - Полицијска станица у Жагубици. 

 Комуналне услуге везане за одржавање јавног скупа обезбеђује ЈКП ''Белосавац'' Жагубица. 

Члан 7. 

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

Жагубица''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-020-342/16-01 

Ж а г у б и ц а          П Р Е Д С Е Д Н И К 

                Дејан Николић  

 

На  основу  члама 71.и 77. Закона  о културним  добрима  „Сл. гласник РС“ бр. 71/1991) члана 3. 

Правилника  о ближим условима почетак рада  и обављање  делатности установе   заштите  културних  

добара („ Сл. гласник РС“ бр. 21/1995), члана 3 и 13  Закона о јавним  службама  („Сл. гласник РС“ бр. 

42/1991) и члан 67. Статута  Општине Жагубица (''Службени гласник општине 

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

Скупштина општине Жагубица  на  својој  седници одржаној 04. 03.  2016. године , донела је: 

 

 

О Д Л У К У  

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА „ЗАВИЧАЈНОГ  

МУЗЕЈА-ХОМОЉЕ“ У ЖАГУБИЦИ 

 

Члан 1. 

У Управни одбор ''Завчајног музеја – Хомоље'' у Жагубици,ИМЕНУЈУ СЕ,на мандатни период 

од 4. (четири) године,одн. до престанка мандата по било ком другом основу,и то: 

 

1.Марија  Алексић -  Професор  ликовне   културе  и  дил. сликар –  за председника; 

 

2.Оливера  Филиповић,Археолог  из Жагубице, за  члана 

 

3.Драгиша  Симеоновић ''Симон'', сликар  из Жагубице, за члана. 

 

Члан 2. 

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

општине Жагубица'' 

 

Члан 3. 

 Одлуку доставити:именованим и Архиви  Скупштине општине  Жагубица.  

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
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Број: I – 01 - 020-346/16 

Ж а г у б и ц а 

                         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                    Дејан Николић 

 

 

 

На  основу  члама 71.и 77. Закона  о културним  добрима  ''Службени гласник РС'' бр. 71/1994) 

члана 3. Правилника  о ближим условима почетак рада  и обављање  делатности установе   заштите  

културних  добара (''Службени гласник РС'' бр. 71/1994), члана 3'. и 13.  Закона о јавним  службама  

(''Службени гласник РС'' бр. 42/1991  и 71/1994)  и члана 40.  Статута  Општине Жагубица (''Службени 

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

 Скупштина општине Жагубица  на  својој  седници одржаној 04. 03. 2016. године,донела је: 

 

 

О Д Л У К У  

О ОСНИВАЊУ  ЗАВИЧАЈНОГ  МУЗЕЈА ХОМОЉA 

У ЖАГУБИЦИ 

 

Члан 1. 

Оснива  се  Музеј у  Жагубици (у  даљем тексту: Музеј) као установа  за  обављање  делатности  

у области историје,историје уметности, археологије  и етнологије   

 

Уписом у регистар  установа  стиче  својство правног  лица. 

 

Члан 2. 

Музеј послује  под  називом  Завичајни музеј Хомоља у Жагубици, са  потпуном  одговорношћу.  

 

Члан 3. 

 Седиште  Музеја је у Жагубици  у улици Трг Јована Шербановића бр. 5  

12320 Жагубица.  

Члан 4.  

 

Музеј обавља  следеће  делатности: 

 

1. систематско прикупљање покретних културних добара, евидентирање и стручна обрада 

прикупљених музејских предмета кроз основну музејску делатност или документацију, 

каталошка обрада предмета; 

2. сређивање и чување музејског материјала по принципима савремене музеологије; 

3.  систематско вођење документације о стручном раду Музеја; 

4. истраживање и евидентирање покретних културних добара која уживају претходну 

заштиту; 

5. вођење регистра и документације о покретним културним добрима која се чувају у Музеју; 

6. пружање стручне помоћи на чувању и одржавању покретних културних добара 

сопственицима и корисницима тих добара; 

7. старање и коришћење културних добара у сврхе одређене Законом и  Статутом; 

8. праћење спровођења мера заштите и предлагање мера заштите културних добара; 

9. излагање културних добара, организовање предавња и других облика културно-образовне 

делатности; 

10. обезбеђење коришћења уметничко-историјских дела у културне и друге сврхе путем 

њиховог излагања у оквиру сталних и повремених изложби; 

11. старање о чувању, коришћењу и одржавању заштићених уметничко-историјских дела која 

се налазе ван Музеја, а на територији на којој се врши делатност заштите ових дела; 

12. издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити као и 

информативних средстава; 

13. повезивање и сарадња са сродним установама, организацијама и појединцима у циљу 

стручне и научне сарадње; 

14. проучавање и давање стручног мишљења о одређеним питањима и предметима из области 

историје, археологије, етнологије, историје уметности и других области из делатности 

Музеја на захтев правних и физичких лица; 

15. обављање и других послова из области заштите културних добара, утврђених Законом и 

Статутом; 
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Музеј може образовати збирке и одељења – депадансе у месту и ван места свог седишта. 

 

Члан 5. 

Средства за  обављање  делатности Музеја, обезбеђују се  у складу са  прописима којима  се 

уређују  финансирање  установа у области културе.  

 

Члан 6.  

Органи Музеја  су Директор, Управни одбор  и надзорни одбор. 

 

Члан 7.  

Директор  руководи радом  Музеја.  

До именовања  директора ову  функцију обавља  вршилац  дужности  директора  Музеја  кога 

именује   оснивач .  

 

Члан 8.  

Директора  именује  и разрешава  оснивач. 

Статутом Музеја  регулисаће  се  услови  и начин именовања  директора  Музеја.  

 

Члан 9.  

            Управни одбор  има  3 члана  од којих  су  два  члана  представници  оснивача ,а један  члан   је  

представник  радника  у Музеју. 

Председника  и чланове  Управног  одбора  именује   Скупштина  општине Жагубица. 

 

Члан 10.  

Управни одбор Музеја:  

-доноси Статут Музеја, 

-одлучује о пословању Музеја, 

-доноси програм рада Музеја, 

-усваја извештај о пословању и  завршни рачун 

-одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом, 

-врши друге послове утврђене Статутом Музеја. 

 

Члан 11. 

Управни одбор  доноси Статут  Музеја  у року од  30 дана од  дана ступања на  снагу 

ове  Одлуке.  

На  одредбе  Статута   сагласност  даје Скупштина  општине Жагубица.  

   

Члан 12.  

 Надзорни одбор  има  3 члана  од  којих су два  члана  представници  оснивача,а један 

члан  је  представник  запослених  у музеју.  

Председника  и чланове  Надзорног  одбора   именује  Скупштина Општине  Жагубица.  

 

Члан 13.  

Надзорни одбор   врши следеће  послове:  

-врши надзор над пословањем Музеја, 

-усваја годишњи извештај о раду  и завршни  рачун Музеја, 

-о резултатима надзора у писменом облику обавештава Управни одбор и Општину Жагубица. 

 

Члан 14.   

У погледу права,обавеза  и одговорности  запослених у установи  примењују се  прописи  о 

запосленим  у државним  органима.  

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-345/2016 

Ж а г у б и ц а 

 

 П Р Е Д С Е Д Н И К 

Дејан Николић  
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На основу члана 29 и 39 Закона о туризму ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/2009, 

88/2010, 99/2011 и др. закон, 93/2012 и 84/2014 ), члана 13 Закона о јавним службама ("Службени 

гласник Републике Србије", број 42/1991, 71/1994, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014) и члана 40 став 1 

тачка 8 Статута општине Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица", бр. 6/2008, 4/2009, 

3/2011,14/2014 и 14/2015),  

Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 04. 03. 2016. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком општина Жагубица, на седници Скупштине општине, дана 04. 03. 2016.год. 

оснива Туристичку организацију општине Жагубица, као установу-јавну службу, у циљу унапређења и 

промоције туризма и обављања послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на 

територији општине Жагубица.  

 

Члан 2. 

Туристичка организација има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар, 

надлежног суда (Привредни суд у Пожаревцу),са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

законом, овом одлуком и статутом  Туристичке организације општине Жагубица. 

Члан 3. 

Туристичка организација послује у складу са Законом о јавним службама.  

 

II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 4. 

Назив Туристичке организације је:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА. 

Скраћени назив Туристичке организације општине Жагубица је: ТОЖ (у даљем тексту 

ТОЖ). 
Назив се исписује на српском језику, ћириличним писмом. 

Туристичка организација може променити назив уз сагласност оснивача. 

 

Члан 5. 

Седиште Туристичке организације је у Жагубици, ул.Краља Милана бр.30. 

О промени делатности Туристичке организације одлучује управни одбор.  

На одлуку управног одбора о промени делатности сагласност даје оснивач.  

 

III ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 6. 

Претежна делатност Туристичке организације је :84 13–Уређење пословања и допринос 

успешнијем пословању у области економије: 
1.промоција туризма јединице локалне самоуправе, 

2.координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који 

непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију турзма, 

3.доношење годишњег програма и плана промотивних активности у складу са плановима и програмом 

Туристичке организације Србије, 

4.обезбеђује информативно-пропагандни материјал којим се промовишу туристичке вредности јединице 

локалне самоуправе , 

5.организује и учествује у  туристичким,научним,спортским ,културним и другим скуповима и 

манифестацијама, 

6.организује туристичко-информативне центре, 

7.посредује у пружању услуга у домаћој радиности, 

8.подстиче реализацију програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора, 

9.друге активности на промоцији туризма у складу са овим Статутом. 

 

Члан 7. 

Туристичка организација може обављати и споредне делатности као што су: 

4616 – Посредовање у продаји текстила,одеће,крзна,обуће и предмета од коже 

4617 – Посредовање у продаји хране,пића и дувана  

4649 –Трговина на велико осталим  предметима за домаћинство 
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4711 –Трговина на мало у неспецијализованим продавницама,претежно храном,пићима          и дуваном 

4719 – Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама 

4781 – Трговина на мало храном,пићима и дуваном на тезгама и пијацама 

5510 – Хотели и сличан смештај 

5520 – Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 

5530 – Делатност кампова и ауто-кампова 

5590– Остали смештај 

5610- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 

5811 – Издавање књига 

5819-Остала издавачка делатност 

5913-Дистрибуција кинематографског дела,аудио визуелних производа и телевизијског програма 

6399 – Информационе услужне делатности 

 Туристичка организација обавља и друге делатности, ако су исте у складу са Статутом. 

 О промени делатности одлучује Управни одбор Туристичке организације, уз сагласност 

оснивача. 

 

Члан 8. 

Унутрашња организација (делокруг рада и послови) уређује се општим актима ТОЖ. 

Општинско веће општине Жагубица даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних места TОЖ. 

 

IV ПЕЧАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 9. 

Туристичка организација има свој печат и штамбиљ, чији се изгледи утврђују статутом. 

 

V СРЕДСТВА ЗА РАД И ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 10. 

Средства за оснивање и почетак рада ТОЖ обезбеђена су у буџету општине. 

Туристичка организација стиче средства за остваривање своје делатности из: 

-буџета општине, 

-сопствених прихода,  

-боравишне таксе, 

-донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица, 

других извора у складу са законом. 

У случају престанка рада ТОЖ, преостала средства припадају оснивачу. 

 

Члан 11. 

Пословање ТОЖ утврђује се програмом рада.  

Програм рада доноси се за период од једне календарске године.  

Програм рада, са предлогом финансијског плана ТОЖ доставља се Скупштини општине 

Жагубица на усвајање. 

 

                                                           Члан 12. 

ТОЖ, која се оснива овом Одлуком, преузима сву имовину, права и обавезе и све 

запослене из Јавног предузећа Туристичка организација општине Жагубица (основаног Одлуком 

Скупштине општине Жагубица број 020-137/97-01 од 26. 05. 1997. године (у даљем тексту: Јавно 

предузеће) и уписаног у регистар код Агенције за привредне регистре БД 92787/2005 од 14. 10. 2005. 

године, БД 130459/2008 од 17. 09. 2008. године, БД 96736/2012 од  19.07.2012. године и БД 6850/2014 од 

30.01.2014. године.). 

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 13. 

Права и обавезе оснивача су да: 

доноси акт о оснивању  и престанку рада, 

даје сагласност на Статут, 

даје сагласност на акт којим се утврђује број и структура запослених, 

даје сагласност на Програм рада,  

разматра и усваја годишњи извештај и друге извештаје о раду, 

именује и разрешава управни и надзорни одбор, 

именује и разрешава директора,  

обезбеди средства за обављање делатности, 
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и друга права у складу са законом и актима оснивача. 

 

Члан 14. 

     Права и обавезе ТОЖ према оснивачу су да: 

-континуирано, благовремено и квалитетно обавља делатност из члана 6. и 7. ове Одлуке, 

-рационално користи финансијска средства,  

-сарађује са оснивачем у решавању свих значајнијих питања од интереса за остваривање своје 

делатности, 

-најмање једном годишње поднесе извештај о свом раду и финансијском пословању, 

и друге обавезе у складу са законом и актима оснивача. 

 

VII ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 15. 

Органи  ТОЖ су: директор, управни одбор и надзорни одбор. 

Директора, председника и чланове управног и надзорног одбора, именује и разрешава 

Скупштина општине Жагубица. 

 

1. Директор 

 

Члан 16. 

Туристичком организацијом руководи директор.  

Директор Туристичке организације именује се и разрешава од стране СО Жагубица, а по 

предлогу Комисије за кадровска,административна и друга питања, као сталног радног тела СО 

Жагубица. 

Мандат директора Туристичке организације траје 4 године, са могућношћу поновног избора. 

 

Члан 17. 

За директора Туристичке организације, може бити именовано лице које испуњава опште услове 

прописане законом којим се уређују радни односи и посебне услове утврђене Законом о туризму и 

Статутом ТОЖ .  

Ближи услови за именовање и разрешење директора, председника и чланова управног одбора и 

надзорног одбора биће утврђени Статутом ТОЖ-а. 

 

Члан 18. 

Директор: 

-заступа  и представља Туристичку организацију, 

-организује и руководи  њеним радом, 

-извршава одлуке управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, 

-одговоран је за законитост рада и пословања Туристичке организације, 

-предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, 

-предлаже финансијске извештаје Туристичке организације, 

-предлаже акте које доноси управни одбор, 

-доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 

-врши и друге послове утврђене законом и статутом Туристичке организације. 

 

Члан 19. 

Директор Туристичке организације може бити разрешен и пре истека мандата на који је 

именован, у следећим случајевима: 

- ако постоје губици и инсолвентност Туристичке организације, 

- због неспособности да организује и води пословање Туристичке организације и врши друге послове из 

свог делокруга, 

- када својим несавесним или неправилним радом или прекорачењем овлашћења нанесе Туристичкој 

организацији штету у већем обиму или ако је услед тога могла наступити таква штета, 

- када Туристичка организација не извршава своје законске обавезе. 

 

Поступак и разрешење директора ТОЖ покреће оснивач по својој иницијативи или на 

иницијативу управног одбора исте. 

О разрешењу директора ТОЖ одлучује Скупштина општине. 

 

Члан 20. 

Оснивач може, пре именовања директора, именовати вршиоца дужности директора. 
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Вршилац  дужности директора може ту функцију обављати до именовања директора, а најдуже 

шест месеци. 

Вршилац дужности директора има сва права, дужности и одговорности директора.  

 

2. Управни одбор 

 

Члан 21. 

Управни одбор је орган управљања ТОЖ.  

Управни одбор има председника и 4 члана.    

Председник и три члана су представници оснивача, а један члан представник запослених. 

Члана управног одбора из реда запослених предлаже најмање 1/3 запослених у ТОЖ. 

Председник и чланови управног одбора именују се на период од 4 године, од стране СО 

Жагубица. 

 

Члан 22. 

Председнику и члановима управног одбора могу имати накнаду за рад, под условима и према 

мерилима оснивача утврђеним посебним актом. 

Начин рада управног одбора се уређује Пословником о раду. 

 

Члан 23. 

Управни одбор Туристичке организације:  

1. доноси статут,  

2. одлучује о пословању Туристичке организације,  

3. доноси  годишњи програм рада са финансијским планом,  

4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун,  

5. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом, 

6. одлучује о промени назива, седишта и  делатности туристичке организације                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно 

до његовог разрешења. Када је за директора именовано лице које је већ запослено у Туристичкој 

организацији на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду,  

8.доноси Пословник о свом раду,  

9.одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом.  

Скупштина општине Жагубица даје сагласност на акте из става 1. тачке 1. 3. 4.  и  6. овог члана. 

 

3. Надзорни одбор 

 

Члан 24. 

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Туристичке организације.  

Надзорни одбор има 3 члана и то једног члана, представника запослених и председника и једног 

члана, представника оснивача.  

Члана Надзорног одбора представника запослених предлаже директор ТОК. 

Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 године, од стране СО 

Жагубица.  

 

Члан 25. 

Надзорни одбор:  

- врши надзор над пословањем Туристичке организације,  

-утврђује да ли се остварује план и програм рада Туристичке организације,  

- прегледа извештај о пословању и завршни рачун Туристичке организације и утврђује да ли су 

сачињени у складу са прописима,  

- даје мишљење о предлозима одлука,  

- доноси Пословник и своме раду,  

- врши и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима. 

 

Члан 26. 

Начин рада Надзорног одбора уређује се Пословником о раду. 

 

Члан 27. 

Оснивач има право да наложи контролу пословања ТОЖ и да тражи подношење извештаја о 

раду. 

Члан 28. 

ТОЖ може бити укинута у случајевима утврђеним законом,као и одлуком оснивача. 
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Иницијативу о престанку рада ТОЖ могу дати и органи ТОЖ. 

 

Члан 29. 

Статут је основни општи акт ТОЖ, којим се уређује:  

- делатност Туристичке организације,  

- унутрашња организација, 

- органи, њихов састав, начин именовања и надлежности,  

- услови за именовање и разрешење директора,  

- одговорност за обавезе у правном промету  

-  и друга питања значајна за рад Туристичке организације.  

 

Члан 30. 

ТОЖ подноси извештај о пословању Скупштини општине Жагубица најмање једном годишње 

или по захтеву оснивача. 

 

 

Члан 31. 

За обављање појединих стручних послова из своје делатности ТОЖ може ангажовати друга 

правна или физичка лица. 

 

Члан 32. 

Права, обавезе и одговорности запослених у ТОЖ остварују се у складу са Законом о раду и 

општим актима исте. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Скупштина општине Жагубица именоваће председнике и  чланове Управног и Надзорног 

одбора и директора ТОЖ-а.  

Управни одбор ТОЖ дужан је да у року од 10 дана од дана именовања донесе Статут ТОЖ и 

достави оснивачу на сагласност, као и друга акта неопходна за упис исте у регистар надлежног суда. 

 

                                                           Члан 34. 

Директор ТОЖ-а, дужан је да у року од 5 дана, од дана доношења аката неопходних за упис 

Туристичке организације општине Жагубица, као установе, поднесе пријаву, са пратећом 

документацијом Привредном суду Пожаревац, ради уписа исте у регистар суда. 

Туристичка организација општине Жагубица почеће са радом, наредног дана од дана доношења 

решења о упису у регистар Привредног суда Пожаревац. 

 

Члан 35. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''.    

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-348/2016 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                       Дејан Николић  

 

 
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему  („Службени гласник РС“, број 54/2009) 

и члана 40. тачка 6. Статута општине Жагубица (  „Службени гласник општине Жагубица“ , број 

06/2008,04/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015)  

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 04. 03. 2016.године , донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
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За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Жагубица за 2015.годину, 

ангажоваће се предузеће односно лице које испуњава услове за обављање послова ревизије 

финансијских извештаја, прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

 

Члан 2. 

 

Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке, извршиће се у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама. По добијању сагласности Државне ревизорске институције потписаће се уговор са 

изабраним лицем. 

 

Члан 3. 

 

Извештај о избршеној екстерној ревизији биће саставни део завршног рачуна буџета општине 

Жагубица за 2015. годину. 

 

Члан 4. 

 

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

Жагубица“. 

 

СКУПШТИНА    ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-359/2016  

Ж а г у б и ц а                                                                    

П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                               Дејан  Николић 

 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'',бр.129/2007,34/2010 и 

54/2011),члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',129/2007) и члана 40. Статута 

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

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 04. 03.  2016.године, донела је: 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

Члан 1. 

 Овим Решењем образује се комисија за избор одборника Скупштине општине Жагубица (у 

даљем тексту:Комисија) у сталном саставу,утврђује број чланова и именују председник,секретар, 

чланови комисије и њихови заменици. 

Члан 2 

 Комисију у сталном саставу чине председник,заменик председника,секретар,заменик секретара 

и 8. чланова и њихови заменици.  

Члан 3. 

 У Комисију у сталном саставу се именују на мандатни период од 4.године и то: 

 

 1.Добрила Пауљевић,дипл. правник из Сувог Дола,за председника Комисије,а на предлог 

Одборничке групе одн.Српске напредне странке 

 

 -Александар Грујић,дипл. правник из Жагубице,за заменика председника Комисије. 

 

 Животије Илић,дипл. правник из Јошанице,за секретара Комисије 

 Милостива Брндушић,дипл. правник из Осанице за заменика секретара Комисије 

 

 1.Милан Пауљескић,пензионер из Крепољина,за члана Комисије,на предлог Одборничке 

групе,одн..Српске напредне странке ; 

 

 -Борко Јовић,радник из Жагубице ,за заменика члана Комисије; 

 

 2.Жељко Богосављевић,економиста из Осанице,за члана Комисије,на предлог Одборничке 

групе,одн.Српске напредне странке; 

 

 -Жељко Станојловић,мед. техничар из Јошанице за заменика члана Комисије; 
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 3.Предраг Лупшић,радник из Крепољина,за члана Комисије,на предлог Одборничке групе, 

одн.Српске напредна странке; 

 

 -Владан Лазић,предузетник из Жагубице за заменика члана Комисије; 

 

 4.Славиша Рашић,наставник из Вуковца,за члана Комисије, на предлог Одборничке 

групе,одн.политичке партије Покрет социјалиста; 

 

 -Живорад Бабић,радник из Селишта,за заменика члана Комисије; 

 

 5.Лидија Трифуновић,радник из Жагубице,за члана Комисије,на предлог Одборничке 

групе,одн.политичке партије Покрет социјалиста; 

 

 -Радован Недељковић,предузетник из Сувог Дола за заменика члана Комисије; 

 

 6.Илија Шћопуловић,пензионер из Лазнице,за члана Комисије,на предлог Одборничке групе, 

одн.политичке партије Социјалистичка партија Србије; 

 

 -Бранислав Живковић,пензионер из Милатовца за заменика члана Комисије; 

 

 7.Топлица Миленковић из Жагубице ,за члана Комисије,на предлог Одборничке 

групе,одн.коалиције Демократска странка и ГГ Хомољско јутро; 

 

 -Живота Мишић из Јошанице за заменика члана Комисије; 

 

 8.Миловановић Драган,маш. техничар из Жагубице,за члана Комисије,на предлог Одборничке 

групе,одн.коалиције Демократска странка Србије и ГГ Заједно за Хомоље; 

 

 -Миљана Рашић,дипл. правник из Жагубице за заменика члана Комисије;. 

 

Члан 4. 

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

општине Жагубица'' 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању и именовању Комисије 

за избор одборника Скупштине општине Жагубица I-020-604/2012-01 од 11. 06. 2012. Године. 

 

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-020-344/2016-01 

04. 03. 2016.године 

Ж а г у б и ц а        П Р Е Д С Е Д Н И К 

             Дејан Николић 

 

На основу члана 21. став 2. , члана 22. став 1. тачка 5, члана 30. и члана 31. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 40. Статута општине 

Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/2008,4/2009, 3/2011,14/2014 и 14/2015), члана 

39. и 40. Статута дирекције за изградњу и развој општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'' бр. 7/2013), 

 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 04. 03.  2016. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
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Члан 1. 

 

 МИЛАН СИМИЋ, дипл. грађ. инжењер, из Сига,  именује се за директора Јавног предузећа 

Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица на период од 4. године. 

 

 

Члан 2. 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 

 

Члан 3. 

 

 Решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном гласнику општине 

Жагубица'' и на интернет страници општине Жагубица. 

 

Члан 4. 

 

 Решење доставити:Симић Милану из Сига,Надзорном одбору ЈП Дирекција за изградњу и 

развој општине Жагубица и Архиви. 

 

  

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-341/2016 

Ж а г у б и ц а  

          ПРЕДСЕДНИК 

           Дејан Николић 

 

На основу члана 32. став. 1. тачка 9.  (''Закона о локалној самоуправи'',бр.127/09), члана 130. став 3. и 

члана 134. ст.1  Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/2005, 72/2009-др.закон, 

88/2010,99/2010 и 57/2011,119/2012,45/2013 и 93/2014), и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине  

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

 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници, одржаној дана 04. 03. 2016. године, донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Члан 1. 

 

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

вршиоца дужности директора Дoма здравља Жагубица на мандатни период од 6 месеци одн. до 

именовања директора дома здравља. 

 Мандат именованој рачуна се од дана ступања на дужност тј. од 05. 03. 2016.године.. 

 

 

Члан 2. 

 

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

општине Жагубица''. 

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

бр.I-020-910/2015-01 од 19. 11. 2015.године. 

 

Члан 3. 

 

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

Жагубица и архиви Скупштине општине. 
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СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-360/2016-01  

Ж а г у б и ц а           

         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                        Дејан Николић 

 

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

РС бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

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

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 04. 03. 2016. године донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КПЦ ''ЈОВАН 

ШЕРБАНОВИЋ''  ЖАГУБИЦА ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Културно – просветног центра ''Јован 

Шербановић'' Жагубица за 2016. годину, у целини. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 355/ 16    

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                        Дејан Николић 

 

гласник РС'' бр. 129/2007),члана 20. Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'', бр.42/1991 и 

71/1994),члана 39. став 5 и 6. Закона о туризму (''Службени гласник РС'',бр.36/2009,88/2010,99/2011 др. 

Закони,93/2012 и 84/2015 и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

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

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 04. 03. 2016. године,донела је: 

       

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 За председника и чланове Управног одбора Туристичке организације општине Жагубица,на 

мандатни период од 4. (четири) године, одн. до престанка мандата на други начин по било ком основу, 

ИМЕНУЈУ СЕ: 

 

1. Ненад Богосављевић из Крепољина - за председника, 

 

2. Сашка Мотић  из Лазнице - за члана 

 

3. Милован Здравковић  из Близнака за члана 

  
 

Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 
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Члан 3. 

 Решење доставити именованим,Туристичкој организацији општине Жагубица и архиви 

Скупштине општине. 

 

   СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-347/16 

04. 03. 2016. године      П Р Е Д С Е Д Н И К 

Ж а г у б и ц а                                                                            Дејан Николић  

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 

129/2007),члана 22. Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'', бр.42/1991 и 71/1994),члана 39. став 5 и 

6. Закона о туризму (''Службени гласник РС'',бр.36/2009,88/2010,99/2011 др. Закони,93/2012 и 84/2015 и 

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

3/2011,14/2014 и 14/2015), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 04. 03. 2016. године,донела је: 

       

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 За председника и чланове Надзорног одбора Туристичке организације општине Жагубица,на 

мандатни период од 4. (четири) године, одн. до престанка мандата на други начин по било ком основу, 

ИМЕНУЈУ СЕ: 

 

1. Миљана Рашић из Жагубице - за председника, 

 

2. Милостива Брндушић  из Осанице - за члана 

 

3. Слађана Агатоновић  из Крепољина за члана 

  
 

Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

  
Члан 3. 

 Решење доставити именованим,Туристичкој организацији општине Жагубица и архиви 

Скупштине општине. 

 

   СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I-01-020-351/16 

04. 03. 2016. године      П Р Е Д С Е Д Н И К 

Ж а г у б и ц а                                                                               Дејан Николић с.р. 

 

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

став 22.,а у вези члана 19. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 

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

 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 04. 03. 2016. године донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН  РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА-ОДЕЉЕЊА У ЖАГУБИЦИ ЗА 2016.ГОДИНУ 
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Члан 1. 

Даје се САГЛАСНОСТ на План рада Центра за социјални рад за општине Петровац на Млави 

и Жагубица-Одељења у Жагубици за 2016. годину у целини. 

 

 Члан 2. 

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

Жагубица. 

 Члан 3. 

 Решење доставити: Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, председнику 

општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 020 – 352 / 16 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                       Дејан Николић 

 

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

РС бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине  

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

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана  04. 03. 2016. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ''  ЖАГУБИЦА ЗА 

2015.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Културно – просветног центра ''Јован Шербановић'' Жагубица за  

2015. годину у целини. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 354/ 16    

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Дејан Николић 

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/2007) 

и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 

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

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 4. 03. 201. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Извештај о раду Општинског већа општине Жагубица за 2015.годину у целини. 

 

 Члан 2. 
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 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Општинскoм већу општине Жагубица, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 350 /2016 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Дејан Николић 

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/2007) 

и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 

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

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 04. 03. 2016. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2014. 

ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Извештај о раду Председника општине Жагубица за 2014.годину у целини. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити:Председнику општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине 

Жагубица. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 349 /2016 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                       Дејан Николић 

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/2007) 

и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 

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

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 04. 03. 2016. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА-ОДЕЉЕЊА У ЖАГУБИЦИ ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Центра за социјални рад за општине Петровац на Млави и 

Жагубица – Одељења у Жагубици за 2015. годину у целини. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 Члан 3. 
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 Закључак доставити: Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, председнику 

општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 358 / 16 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                               Дејан Николић 

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007) 

и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 

6/2008,4/20909,3/2011,14/2014 и 14/2015), 

 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 04. 03. 2016. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Јавног предузећа Туристичка организација општине Жагубица за 

2015. годину у целини. 

Извештај из става 1. овог одељка претходно је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП 

Туристичка организација општине Жагубица дана 23. 02. 2016.године под бр.68/1. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити:ЈП Туристичка организација општине Жагубица, председнику општине 

Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 020 – 355 / 16 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                        Дејан Николић 

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/2007) 

и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 

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

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 04. 03. 2016. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жагубица за 

2015.годину у целини. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Општинскoм штабу за ванредне ситуације, председнику општине 

Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
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Број: I – 020 – 357 / 16 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                              Дејан Николић 

 

 
На основу члана 4. 42. и 68. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' бр. 24/2011), 

члана 23. став 3. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'' бр. 

16/2002...104/2014) и члана 67. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 

6/08....3/10) 

Општинско веће је на својој 80. седници одржаној дана 11.02.2016. године, донело: 

 

П Р А В И Л Н И К 

о условима и начину остваривања права на    бесплатан боравак у  Предшколској  установи и 

бесплатне ужине  у  Основним школама  за  породицу  

у којој се роди треће дете 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником одређују се ближи услови и начин остваривања права на  помоћ породици у 

којој се роди треће дете   на    бесплатан боравак у  Предшколској   установи и бесплатну ужину  у  

Основним школама  на територији  Општине  Жагубица. 

 

 

Члан 2. 

 

Трећим  дететом  се  сматра  свако   живорођено дете  у породици  које  је по  редоследу  рођења  

треће . Ово   право  се   утврђује  по  рођењу  односно  мајци. 

Право  из  члана  1.  Овог  Правилника  остварују  породице    које  имају  пријављено   место  

боравка  на  територији  Општине  Жагубица. 

 

 

Члан 3. 

 

Право на  помоћ из  члана 1. Овог  Правилника  остварује  мајка или отац  односно  родитељ  

који  непосредно  брине  о детету  за  које  се  подноси  захтев.   Право  остварују и родитељи  чија  деца  

нису  смештена у хранитељске  породице  или  дата  на  усвајање  и родитељи  који  нису  лишени  

родитељског  права .  

 

 

     Члан 4.  
 

Право  на помоћ  породици  у  којој  се  роди  треће   дете  остварује  се  на  основу  писменог  

захтева  мајке, односно  оца  уз  следеће   доказе: 

1.Доказ  о  пребивалишту (фотокопија  личне  карте мајке  или  оца) 

2.Извод  из  Матичне  књиге  рођених за  сва  три  детета  издатим  у  складу  са  Законом  о матичним  

књигама (Сл. Гласник РС бр. 20/09) 

 

 

 

Члан 5. 

 

Захтев  за  остваривање  права  из члана  1.  овог  Правилника  се  подноси  Предшколској  

установи „Полетарац“ за   бесплатан  боравак и  Основним  школама  на  територији  Општине  

Жагубица за  бесплатну ужину  по месту  уписа за сваку  школску  годину. 
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    Члан 6. 

  

  Предшколска  установа  и  Основне  школе  са  територије  Општине  Жагубица  приспеле  

захтеве    разматрају  и  упућују   Општинском  већу Општине  Жагубица  на давање  сагласности  за  

сваку  школску   године најкасније  20 дана пре  почетка  школске   године.  

 Захтев   садржи  имена  деце и  родитеља    који  остварују   право  по  овом  Правилнику и  

предлог  цене боравка  у  Предшколској  установи као  и  цене  ужине у Основним  школама .  

 У складу  са  евентуалним  потребама  могуће  је  и  у  току  школске  године  поднети  

појединачне  захтеве на   сагласност за  остваривање  права  по  овом  Правилнику.  

 

Члан 7. 

 

Општинско  веће  Општине  Жагубица    разматра приспеле захтеве  и  даје  сагласност  на  број  

деце  која  остварују   право  на  бесплатан боравак  у Предшколској  установи  и  утврђује  цену  до 20%  

од  Економске  цене   боравка за  школску   годину, као  и  исту  цену  ужине  за  све  школе.   

 

Члан 8. 

 

 Предшколска   установа и  Основне   школе   са  територије  Општине  Жагубица   сваког  

месеца  достављају   Захтев  за  пренос   средстава Служби  за буџет  по  основу  овог  права  са  

прилогом  списка  боравка  деце и  фотокопијама    рачуна  за  намирнице  за   припрему   оброка  у  

кухињи.  

 

 

Члан 9. 

 

Средства  која  се преносе  по  овом  основу  користе  се искључиво   наменски  за   плаћање  

рачуна  за  набавку  намирница  у  кухињи  у Предшколској  установи  и  Основним школама  са   

територије    Општине  Жагубица. 

 

 

 

 

Члан 10. 

 

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

општине Жагубица". 

 Срупањем  на  снагу  овог  правилника  престају  да  важе  и то: Одлука  бр. 06-348/03-01  од  

26.12.2003. год. и  Одлука бр.  II-01-02-63/08  од 01.02.2008. год.  

 

 

О П Ш Т И Н С К О   ВЕЋЕ   ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Број:II -01-183-189/16 

Жагубица        П Р Е Д С Е Д Н И К 

              Сафет Павловић, дипл. екон. 

 

 

На основу чл. 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник 

РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 38/20015), чл.46 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр.129/2007), чл.67. Статута општине Жагубица („Сл.гласник општине Жагубица“ бр.6/2008, 4/2009, 

3/2011 и 14/2014) и по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Жагубица бр. 

IV-01-401-96/16  од 17.2.2016.године,  

Општинско веће општине Жагубица на 81.седници, дана 18.02.2016.године, донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
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Члан 1. 

УСВАЈА се Локални акциони План запошљавања општине Жагубица за 2016.годину у целини. 

 

 Члан 2. 

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

Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Одлуку доставити: Локалном савету за запошљавање општине Жагубица,  Одељењу за 

привреду и економски развој и Архиви  Општинског већа општине Жагубица. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број: II-01-112-213-1/16 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                Сафет Павловић дипл.екон 
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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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