
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Жагубица, 28. август 2017. године                       



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
 

      28.  август  2017                                        Жагубица                      Број  10  страна 2 

www.zagubica.org.rs 

 

 

  С А Д Р Ж А Ј 

 

          СТРАНА 
               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
Одлука о додели признања. ....         3. 

Одлука о максималном броју запослених. ...                    3. 

Одлука о изради ПДР ''Бела Река''. ..                     4. 

Одлука о допуни одлуке о мрежи предшколских установа. ..    6. 

Одлука о измени и допуни одлуке о заштити споменика природе. ...   6. 

Одлука о измени одлуке о изради ПДР подручја ветропарка ''Бељаница''. ...   7. 
 

Решење о имеовању заменика директора ДЗ. ...      7. 

Решење о разрешењу дужности  доктора за утврђивање чињенице смрти. ..   8. 

Решење о именовању на дужност  доктора за утврђивање чињенице смрти. ...  8. 

Решење о престанку мандата директору ЈКП. ...      9. 

Решење о именовању в.д. директора ЈКП. ...                        10. 

Решење о окончању поступка ликвидације ЈП ТОЖ. ...                 10. 

 

Закључак о обавезивању Општинског већа. ...                  11. 

 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
Одлука о расподели средстава за финансирање цркви и верских заједница. ...                         11. 

 

Решење о давању сагласности на програм коришћења средстава. ..                12. 

Решење о давању сагласности на измену цене воде. ...                 13. 

Решење о давању сагласности ЈП за управљање пројектима за потписивање уговора.            13. 

Решење о давању сагласности ЈП за управљање пројектима за потписивање уговора.            14. 

Решење о давању сагласности на измене и допуне Правилника ТОЖ. .....               14. 

Решење о давању сагласности на измене коефицијената у ТОЖ. ...                15. 

Решење о давању сагласности на извештај о реализацији инвестиција.....                                 15. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.zagubica.org.rs/


СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
 

      28.  август  2017                                        Жагубица                      Број  10  страна 3 

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

бр.129/2007), члана 40.Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, 

бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015) и члана 8. Одлуке о признањима општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр.3/2011),а на основу предлога Комисије за кадровска, 

административна и друга питања и доделу признања и одликовања бр.I-01-020-1183/2017 од 22. 08. 

2017.године и предлога Општинског већа општине Жагубица бр. I – 01-020- 1184/17 од 23. 08. 

2017.године, 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 25. 08. 2017.године, донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

I 

 Због немерљивог доприноса који је својим радом и оствареним резултатима дао развоју и 

афирмацији општине Жагубица и доказао колико један човек својим ауторитетом и племенитошћу може 

да забележи и остави траг у времену, 

 

Александар Вучић,председник Републике Србије, 

 

ПРОГЛАШАВА СЕ ЗА  ПOЧАСНОГ ГРАЂАНИНА  ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА. 

 

II 

Признање уручити на свечаној седници Скупштине општине Жагубица. 

 

III 

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

Жагубица'' и званичној интернет презентацији општине. 

 

IV 

 Одлуку доставити:Александру Вучићу - председнику Републике Србије,председнику општине 

Жагубица и архиви Скупштине општине Жагубица 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-1194/2017 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

           Оливера Пауљескић  

 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(''Службени гласник РС'',бр.68/2015),тачке 7. бр.31 из Табеларног приказа Одлуке Владе Републике 

Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,систему 

јавних служби,систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.годину 

(''Службени гласник РС'', бр.61/2017) 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 25. 08. 2017. године,донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2017 ГОДИНУ 

I.Систем локалне самоуправе општине Жагубица, чине органи локалне самоуправе општине 

Жагубица,јавне службе,јавна предузећа,правна лица основана од стране тих предузећа, привредна 

друштва и друге организације које у систему имају обавезу пријављивања података о запосленима у 

Регистар,односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета локалне самоуправе. 

II.Овом Одлуком у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе општине Жагубица,утврђује се максималан број запослених на неодређено време у 

организационим облицима за 2017.годину и то: 

Општинска управа општине Жагубица 73 
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Јавна предузећа: 

 Јавно предузеће за планирање и управљање   пројектима 

Општине  Жагубица  
5 

Установе,јавне службе и други организациони облици у области 

образовања,културе и др.:Предшколска установа ''Полетарац'' 

Жагубица 

26 

КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица 5 

Завичајни музеј Хомоља у Жагубици 2 

Центар за социјални рад за општине Петровац на Млави и 

Жагубицу – Одељење у Жагубици 
1 

Туристичка организација опшптине  Жагубица 5 

Укупно 117 

 

III.Организациони облици из система локалне самоуправе општине Жагубица, из поглавља II ове 

Одлуке, чији је број запослених  на неодређено време већи од максималног броја запослених, утврђеног 

овом Одлуком,у обавези су да смање,односно спроведу рационализацију запослених на неодређено 

време најмање до утврђеног максималног броја за свој организациони облик,у року од 60 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 

 Организациони облици из система локалне самоуправе општине Жагубица, из поглавља II ове 

Одлуке, чији је број запослених  на неодређено време мањи од максималног броја запослених, утврђеног 
овом Одлуком,може повећати број запослених највише до максимално одређеног броја,под условом да 

је претходно донео акт о систематизацији радних места усклађен са овом Одлуком о максималном броју 

запослених у 2017.години. 

 Организациони облик у коме постоји могућност за повећањем броја запослених на неодређено 

време у 2017.години повећање броја запослених врши у складу са прописима којима се уређује буџетски 

систем, и у складу са чланом 12. став 1 и 3. Закона. 

 

IV.Обавезују се организациони облици у систему локалне самоуправе општине Жагубица да донесу 

интерне акте о организацији и систематизацији радних места усклађене са овом Одлуком у року од 

30.дана од дана ступања на снагу Одлуке,уз претходно прибављање сагласности Општинског већа 

општине Жагубица на предлог акта. 

V.Сваки организациони облик у циљу успешног и ефикасног обављања послова,може да смањи,односно 

спроведе рационализацију броја запослених и у већем обиму од броја утврђеног у поглављу II ове 

Одлуке. 

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

Жагубица''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I-01-020-1195/2017 

25. 08. 2017.године 
Ж а г у б и ц а 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

         Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 46. став 1. и члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09…132/14 и 145/14) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник 

општине Жагубица“, бр. 6/2008,4/20093/2011,14/2014 и 14/2015),  

Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 25. 08. 2017. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ''БЕЛА РЕКА'' 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације комплекса ''БЕЛА РЕКА''  у КО Близнак, на 

територији општине Жагубица (у даљем тексту план). Израда плана предвиђена је програмом 
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инвеститора плана ''Jerry Catering Service'' д.о.о. Београд. Изради плана се приступа на основу 

Просторног план општине Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 2/11).  

 

Члан 2.  

Циљ израде плана је планског основа за просторно уређење подручја у обухвату плана, са 

утврђивањем правила уређења и грађења за карактеристичне целине и зоне, дефинишу се саобраћајнице 

и инфраструктура. План ће обезбедити услове  за развој пољопривреде и туризма, а представља основ 

за издавање локацијских услова за изградњу објеката на наведеној локацији, као  и  друге законом 

предвиђене поступке. 

Члан 3.  

 План детаљне регулације обухвата катастарске парцеле бр. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 26, 27, 1094, 1095, 1097/2, 1097/3, 1098, 

1099, 1100, 1101, 1102, 3310 и део 3293 (пут), све у КО Близнак у Близнаку, општина Жагубица. 

Оквирна површина обухвата плана је 320 ha. 

Члан 4.  

Саставни делови плана су: правила уређења, правила грађења и графички део. План садржи 

нарочито: 

1) границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и 

зоне; 

2) детаљну намену земљишта; 

3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози; 

4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 

6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфрактустуру;  

7) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 

8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 

9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 

10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. 

11)  

Члан 5. 

Носилац израде плана је Оделење за привреду и економски развој општинске управе општине 

Жагубица, а стручни послови израде плана поверавају се привредном друштву ''САПУТНИК – М'' д.о.о. 

Сомбор, ул. Трг Светог Ђорђа бр. 6. 

 

Члан 6. 

Динамика израде појединих фаза се уређује уговором између инвеститора  и обрађивача плана.  

Члан 7. 

Финасирање плана обезбеђено је преко наручиоца плана, ''Jerry Catering Service'' д.о.о. Београд. 

Начин финасирања се уређује уговором између инвеститора и обрађивача плана. Уговор о финансирању 

плана, закључен између инвеститора и јединице локалне самоуправе, чини саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 8. 

За овај план није обавезна израда Стратешке процене  утицаја на животну средину на основу 

мишљења Оделења за привреду и економски развој Општинске управе општине Жагубица. 

Члан 9. 

Нацт плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Општине Жагубица. 

Оглас о јавном увиду објављује се у дневном листу. О јавном увиду стара се носилац израде плана. 

Извештај о извршеном јавном увиду планског документа сачињава Комисија за планове Општине 

Жагубица са свим примедбама и одлукама по свакој примедби и доставља га носиоцу израде плана, а 

који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања извештаја поступи по одлукама садржаним у 

извештају. 

 

Члан 10. 

 Забрањује се издавање локацијских услова и урбанистичко-техничких докумената за време 

израде плана, а најдуже годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Забрана се не односи на 

изградњу инфрактустурних објеката. 

Члан 11. 
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  Крајњи рок за израду плана је годину дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Жагубица. 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном објављивања у „Службеном гласнику Општине Жагубица“ . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020- 1198/2017 

Ж а г у б и ц а 

                                                                                                                     П Р Е Д С Е Д Н И К 

   Оливера Пауљескић 

 

 На основу члана 29. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник 

РС'' бр. 72/2009, 52/11,55/2013,35/2015 - аутентично тумачење,68/2015 и 62/2016 - Одлука УС), члана 3. 

Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа (''Службени гласник РС'' бр. 

80/10) 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 25. 08.  2017. године донела је 

 

 

 
О Д Л У К У 

 О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ  УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о мрежи предшколских установа на територији општине Жагубица (''Службени 

гласник општине Жагубица'',бр.11/2012),у члану 4. став 1. тачка 1 после алинее 8. додаје се нова алинеа 

9. која гласи, 

• Сиге......у објекту ОШ ''Јован Шербановић'' Крепољин.'' 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивању у ''Службеном гласнику општине Жагубица''. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-020- 1197/17-01 

Ж а г у б и ц а  

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

              Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 11 и 13. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ број 135/2004, 
72/2009 и 14/2016), члана 101. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10,  91/2010 и 

14/2016) , члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14) и члана 79. 

Статута општине Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“ бр. 6/2008 и 3/2011)  

Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 25. 08. 2017. године, донела је: 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „Клисура 

Осаничке реке“ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о заштити споменика природе „Клисура Осаничке реке“ која је донешена на ХХ 

седници Скупштине општине Жагубица, од 21. 03. 2007. године,члан 4.мења се и гласи: 

''Заштита и развој Споменика природе „Клисура Осаничке реке“ спроводи се према Плану 
управљања заштићеним подручјима. 

План управљања се доноси за период од 10 година, остварује се Годишњим програмом 

управљања који садржи задатке и послове који се реализују у текућој години, динамику њиховог 

извршавања и висину потребних средстава, а на који је потребно прибавити сагласност органа 
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надлежног за послове заштите животне средине јединице локалне самоуправе, по претходно 

прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе Србије. 

Управљач заштићеним подручјем доноси План и Програме управљања.  

Правна лица, предузетници и физичка лица дужни су да обављају делатности у заштићеном 

подручју у складу са планом управљања.'' 

  

Члан 2. 

У члану 5. реч: ''стара се''  замењује се речима ''управља'',  

 

 

Члан 3. 

У члановима 6, 7, 8 и 9. речи: ''старалац и програм''  замењују се речима ''управљач и план 

управљања заштићеним подручјима''. 

 

Члан 4. 

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

Жагубица“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број: I-020- 1196 /17-01 

                                                                               

Ж а г у б и ц а  

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                     Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 46. став 1. и члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009…132/2014 и 145/2014) 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 25. 08. .2017. године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОДРУЧЈА ВЕТРОПАРКА ''БЕЉАНИЦА'' 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о изради Плана детаљне регулације подручја ветропарка '''Бељаница'' у КО Суви До, 

на територији општине Жагубица, бр. I-01-020-1023/15 од 23.11.2015.године (''Сл. гласник општине 

Жагубица'', бр. 13/15), у члану 11. речи ''годину дана'' се мењају и гласе ''две године''. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном објављивања у „Службеном гласнику Општине Жагубица“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:i-01-020- 1199/2017 

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

            Оливера Пауљескић 

 

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

РС'',бр.107/2005,72/2009-др.-закон,88/2010,99/2010,57/2011,1119/2012,45/2013-др.-закон, 93/2014, 

96/2015 и 106/2015), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 

129/2007), члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 

6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015), и Одлуке Управног одбора Дома здравља Жагубица бр.1867 од 

09. 06. 2017.године, 

Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 25. 08. 2017. године донела је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА 
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Члан 1. 

 Др ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ,доктор медицине из Блаца, ИМЕНУЈЕ СЕ за заменика  

директора Дома здравља Жагубица, на мандатни период од 4. (четири) године, односно до престанка 

мандата по било ком другом основу. 

 Мандат именованог из става 1. овог члана почиње да тече даном ступања на снагу овог Решења. 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''.  

Члан 3. 

 Решење доставити именованом, Дому здравља Жагубица и архиви Скупштине општине. 
 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01-020 – 1201 / 17 

Ж а г у б и ц а         

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                            Оливера Пауљескић 

 

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

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

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

 Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 23. 08. 2017. године  донела  

је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу дужности доктора медицине за утврђивање чињенице смрти ван здравствене 

установе и издавање потврде о смрти на прописаном обрасцу  

 

Члан 1. 

 др. Данијела Павловић Челебџић из Милановца РАЗРЕШАВА се дужности доктора 

медицине за утврђивање чињенице смрти ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на 
прописаном обрасцу на лични захтев. 

 

Члан 2. 

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

гласнику општине Жагубица". 

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

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

обрасцу број I-01-020-971/15 од 02. 11  2015. године. 

 

Члан 3. 

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

СКУПШТИНА    ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I –01- 020 – 1202 / 17   

Ж а г у б и ц а 

                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                            Оливера Пауљескић ср. 

 

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

107/2005,72/2009 - др. закон,88/2010, 99/2010,57/2011,119/2012,45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015 и 

106/2015) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“ број 

6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015), 
 Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 25. 08.  2017. године,  донела  

је: 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

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

издавање потврде о смрти на прописаном обрасцу  

historyrel:18482
historyrel:21817
historyrel:18482
historyrel:21817
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Члан 1. 

 др.Љубомир (Драган) Крстић,доктор медицине из Власотинца ОДРЕЂУЈЕ се за доктора 

медицине за утврђивање чињенице смрти ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на 

прописаном обрасцу . 

 

Члан 2. 

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

гласнику општине Жагубица". 

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

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

обрасцу број I-01-020-971/15 од 02. 11  2015. године 
 

Члан 3. 

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

 

СКУПШТИНА    ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

 

Број: I –01- 020 – 1205/ 17   

Ж а г у б и ц а 

                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                Оливера Пауљескић  

 
 

 На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',бр. 15/2016) и 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

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

 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници, одржаној дана 25. 08.  2017. године, донела 

је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА  ДИРЕКТОРУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''БЕЛОСАВАЦ''  ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

 КОЈАДИНОВИЋ СРЂАНУ,струковном инжењеру електротехнике за енергетику из 

Пожаревца,УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК мандата директора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица,због истека 

периода на који је именован на ову функцију. 

 Именованом дужност престаје са 03. 09. 2017.године. 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном истека периода на који је именовани именован за директора 

ЈКП ''Белосавац'' Жагубица одн. 03. септембра 2017.године и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 
 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Скупштине општине  Жагубица број: 

I-01-020-1040/13 од  03. 09. 2013.године 

 

Члан 3. 

 Решење доставити именованом, ЈКП ''Белосавац'' Жагубица,Надзорном одбору ЈКП ''Белосавац'' 

Жагубица и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020- 1203/2017  

Ж а г у б и ц а           

         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                    Оливера Пауљескић  
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На основу члана 24. став 3 и члана 52. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',бр. 

15/2016) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

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

 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници, одржаној дана 25. 08.  2017. године, донела 

је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''БЕЛОСАВАЦ''  ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

 КОЈАДИНОВИЋ СРЂАН,струковни инжењер електротехнике за енергетику из 

Пожаревца,ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица,до избора 

директора Јавног комуналног предузећа ''Белосавац'' Жагубица,а најдуже на мандатни период од једне 

године или до разрешења по било ком другом основу. 

 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења а примењиваће се почев од 03. септембра 

2017.године и биће објављено у ''Службеном гласнику општине Жагубица''. 

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

I-01-020-1040/13 од  03. 09. 2013.године 

 

Члан 3. 

 Решење доставити именованом, ЈКП ''Белосавац'' Жагубица,Надзорном одбору ЈКП ''Белосавац'' 

Жагубица и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020- 1204/2017  

Ж а г у б и ц а           

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

 

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

бр.129/2007 и бр. 83/2014 – др.закон) ,Одлуке Скупштине општине Жагубица бр. I-01-020-265/16 од 

01.02.2017. године 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  25. 08. 2017. године донела  

је:  

РЕШЕЊЕ 

О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ ТУРИСТИЧКОМ 

ОРГАНИЗАЦИЈОМ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

  Над Јавним предузећем Туристичка организација општине Жагубица, ПИБ: 101379334, МБ: 

17208926 са седиштем у Жагубици улица Краља Милана бр. 30, дана 06. 07. 2017. године,ОКОНЧАН је 

поступак ликвидације. 

   

Члан 2. 

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

Жагубица''. 

Члан 3.  

 Решење  доставити : Ликвидационом управнику ЈП и архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА  

Број:I-01-020- 1200/2017                  

Ж а г у б и ц а         

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

         Оливера Пауљескић 
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На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007, члана 

40. и 44. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 

6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 15/2015) и члана 25. Одлуке о радним телима Скупштине општине 

Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 7/08),, 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 25. 08. 2017. године донела је 

  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

Члан 1. 

 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Општинско веће општине Жагубица и Комисија за визуелни идентитет 

Скупштине општине да, у складу са иницијативом групе грађана МЗ ''Горњак'' Крепољин,предузме даље 
активности и радње у циљу израде предлога Одлуке о измени Одлуке о утврђивању назива улица и 

тргова у насељеним местима на територији општине Жагубица и прибављања сагласности надлежног 

Министарства за државну управу и локалну самоуправу. 

  

Члан 2. 

 По спроведеном поступку и прибављеној сагласности Општинско веће,ће у року не дужем од 15 

дана од дана прибављања предметне сагласности,доставити Скупштини општине Предлог Одлуке на 

усвајање 

  

Члан 3. 

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 

 

Члан 5. 

 Закључак доставити:Општинском већу општине Жагубица,Комисији за визуелни 

идентитет,Месној заједници ''Горњак'' Крепољин,и архиви. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020  -  1245 / 17 – 01 

Ж а г у б и ц а                                                                                                

                 П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                Оливера Пауљескић 
 

На основу чл. 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“,бр36/2006 

),чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр129/07 )  а у складу са чланом 67. 

Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/2008 и 3/2011, 

14/2014,16/2015), члана 9. Правилника о начину и  поступку доделе средстава традиционалним црквама 

и верским заједницама на територији општине Жагубица  из буџета општине Жагубица, („Службени 

гласник општине Жагубица“, бр.1/2016) и  број; II–01-401-1064/17  од 14.07.2017. године као и Одлуке о 

буџету општине Жагубица  („Службени гласник општине Жагубица“, бр. 16/2016) , Општинско веће 

општине Жагубица  на  57. седници, дана 03.08.2017.године  доноси следећу : 

ОДЛУКУ 

о начину и висини расподеле средстава за  финасирање програма/пројеката традиционалнних 

цркава и верских заједница 

који су од јавног интереса и финансирају  се из буџета општине Жагубица за 2017.годину 

 

Члан 1. 

Доноси се  Одлука о начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске 

заједнице који су од јавног интереса и финансирају се буџета општине Жагубица за 2017 годину.  

 

1. Цркви „ Свете Тројице“ Жагубица, пријава  број  IV-01-401-1097/17 од  27.07.2017. Назив 

програма „Реконструкција и израда фасаде“. Износ одобрених новчаних средстава 

500.000,00 динара 

 

2.  Цркви „ Светог Марка“ Близнак, пријава  број   IV-01-401-1111/17 од  31.07.2017. године . 
Назив програма „Изградња новог парохијског дома са црквеном салом“. Износ одобрених 

новчаних средстава 500.000,00 динара 

 

 

Укупан износ одобрених средстава  је 1.000.000,00 динара. 
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Члан 2. 

Средства за реализацију програма по овом конкурсу обезбеђена су у буџету општине Жагубица 

за 2017.годину са: функционалне класификације 160 – Остале активности које нису класификоване на 

другом месту,позиција 57 ,економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама. 

Члан 3. 

Средства из члана 1. Ове Одлуке су наменска и користиће се искључиво за реализацију  

одобрених програма. 

            Финансијска средства биће пренета традиционалним црквама и верским заједницама до краја 

реализације пројектних активности у складу са реализацијом буџета, а уколико проценат остварења 

буџета буде мањи од планираног, реализација одлуке извршиће се у висини остварења буџета општине 
Жагубица. 

                                                        Члан 4. 

Након доношења одлуке о избору програма који ће бити финансирани са подносиоцима истих 

ће се закључити уговор о финансирању реализације програма. 

 

                                                           Члан 5. 

Корисници средстава из ове Одлуке дужни су да доставе Извештај комисији о утрошку 

одобрених средстава, односно реализацији одобрених програма, најкасније до краја буџетске године. 

Традиционалне цркве и верске заједнице које Извештај из предходног става не доставе, морају 

да врате добијена средства и неће им бити додељена средства у наредној години, односно неће бити 

разматрано њихово учешће у наредном конкурсу. 
  Давалац средстава има право да тражи увид у реализацију програма као и у начин и динамику 

трошења средстава и ван термина предвиђених за редовно извештавање. Традиционалне цркве и верске 

заједнице   дужне су  да даваоцу средстава то омогуће. 

 

Члан 6. 

Одлуку о начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице 

доставити : Комисији за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и верске 

заједнице, учесницима на конкурсу, одељењу за финансије и буџет општине Жагубица и архиви. 

Члан 7. 

Одлуку о додели средстава објавити на web сајту општине Жагубица и у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:  II – 01-400-1127/17                                                                       

                                                                                                           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                           ОПШТИНЕ 

                                                                                                                      Предраг Ивковић 

 

На основу чл.8 и  чл.17.Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, 

бр. 41/09, 53/10… и 55/14), чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр129/07 )  а у 

складу са чланом 67. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/2008 и 

3/2011, 14/2014,16/2015),  

Општинско веће општине Жагубица је на 55.седници, одржаној 28.07.2017.године, донело 

следеће: 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 

I 

Даје се сагласност на Програм коришћења средстава за финасирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији насеља Жагубица за 2017. годину у целини. 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће се објавити у Службеном гласнику општине 

Жагубица. 

III 

Решење доставити: кординатору Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју 

насеља Жагубица и архиви Општинског већа општине Жагубица. 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
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Број; II-01-344-1099-2/17 

Ж а г у б и ц а 

                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                           ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Предраг Ивковић 

 

На основу члана 28.Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 

104/2016),   чл. 69. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/2016), члана 46. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/2007) чл.67. Статута општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015) и чл.9. Одлуке о 

комуналним делатностима („Службени гласник општине Жагубица“, бр.11/2013) 
 Општинско веће општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 28. 07. 2017. године, 

донело је: 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ВОДЕ 

I 

 Даје се САГЛАСНОСТ на ценовник воде ЈКП „Белосавац“ Жагубица, усвојен Одлуком о 

измени ценовника воде  Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа „Белосавац“ Жагубица број 776  

од 24.07. 2017.године у целини. 

II 

 Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Ценовник воде  Јавно 

комуналног предузећа „Белосавац“ Жагубица број 776  од 24.07. 2017.године, који ће се примењивати од 
01.08.2017.године.  

III 

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

општине Жагубица''. 

IV 

 Решење доставити:  ЈКП „Белосавац“ Жагубица, Надзорном одбору Јавно комуналног 

предузећа „Белосавац“ Жагубица, оснивачу  и Архиви Општинског већа. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број: II-01-325-1094/17 

28.07.2017. године 

 

                                                                                                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                             ОПШТИНЕ 

                                                                                                        Предраг Ивковић 

 

На основу члана 69.  Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016)  чл. 46. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр129/07 )  а у складу са чланом 67. Статута 

општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/2008 и 3/2011, 14/2014,16/2015),  

Општинско веће општине Жагубица је на 55.седници, одржаној 28.07.2017.године, донело  је 

следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 
I 

Јавном предузећу за планирање и управљање пројектима општине Жагубица  у складу са 

Уговором о вршењу услуга Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица, 

број I-01-401-96/17 од 16. 01. 2017.године, закључен између општине Жагубица и Јавног предузећа за 

планирање и управљање пројектима општине Жагубица, ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за потписивање 

појединачних уговора и то за: 

- Израду техничке документације-Идејни пројекат ојачања коловозне конструкције локалног 

пута деоница Лазница – засеок Каменица – Жагубица и 

- Вођење стручног надзора на извођењу радова на ојачању коловозне конструкције локалног 

пута деоница Лазница – засеок Каменица – Жагубица,   

II 

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

Жагубица. 

III 
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 Решење доставити: Јавном предузећу за планирање и управљање пројектима општине 

Жагубица, оснивачу Јавног предузећа и Архиви Општинског већа општине Жагубица. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број: II -01-30-1090/17 

Ж а г у б и ц а 

                                                                                                      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                                   ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Предраг Ивковић 

 

На основу члана 69.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016), чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07), а у складу са чланом 67. Статута 

општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/2008,3/2011,14/2014 и 14/2015),  

Општинско веће општине Жагубица је на 55.седници, одржаној 28.07.2017.године, донело је 

следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 

I 

Јавном предузећу за планирање и управљање пројектима општине Жагубица у складу са 

Уговором о вршењу услуга Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица, 
број I-01-401-96/17 од 16. 01. 2017.године, закључен између општине Жагубица и Јавног предузећа за 

планирање и управљање пројектима општине Жагубица, ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за потписивање 

појединачних уговора и то за следеће активности: 

- Праћење, евидентирање и уношење података о потрошњи енергената у ИСЕМ базу 

података за зграде: О.Ш.“Јован Шербановић“ Крепољин, О.Ш. „Моша Пијаде“ 

Жагубица и средња Техничка школа у Жагубици.   

II 

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

Жагубица. 

III 

Решење доставити: Јавном предузећу за планирање и управљање пројектима општине 

Жагубица, оснивачу Јавног предузећа и Архиви Општинског већа општине Жагубица. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број: II-01-30-1042/17 

Ж а г у б и ц а 

                                                                                     ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                   ОПШТИНЕ 

                                                                                                            Предраг Ивковић 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 16 и чл. 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'',бр.129/07,83/2014-др.закон и 101/2016), члана 67. Статута општине Жагубица (''Службени гласник 

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

Општинско веће општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 28.07.2017. године донело 

је: 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ се сагласност на  измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места Туристичке организације општине Жагубица, усвојене Одлуком 

Управног одбора  бр. 181 од 30.05. 2017.године у целини. 

Одлука из ства 1. овог члана чини саставни део овог Решења. 

 
 Члан 2. 
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 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Решење доставити: Туристичкој организацији општине Жагубица, Управном одбору  ТО 

Жагубица и Архиви Општинског већа. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број: II-01-02-876/17       

Ж а г у б и ц а 

                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ 

                                                                                                         Предраг Ивковић 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 16 и чл. 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'',бр.129/07,83/2014-др.закон и 101/2016), чл.1. Уредбе о којефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама  („Сл. гласник РС“ бр. 44/01 , 15/02,  30/02 , 32/02  , 69/02 , 78/02 , 61/03 , 

121/03 … и 11/12 ), члана 67. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', бр. 

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

Општинско веће општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 28.07.2017. године донело 

је: 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ се сагласност на  измене и допуне  Правилника о коефицијентима и начину обрачуна 

плата запослених у Туристичкој организацији општине Жагубица, усвојене Одлуком Управног одбора  

бр. 182 од 30.05. 2017.године у целини. 

Одлука из ства 1. овог члана чини саставни део овог Решења. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Решење доставити: Туристичкој организацији општине Жагубица, Управном одбору  ТО 

Жагубица и Архиви Општинског већа. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број: II-01-02-875/17       

Ж а г у б и ц а 

                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Предраг Ивковић 

 

На основу чл.8 и  чл.17.Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, 

бр. 41/09, 53/10… и 55/14), чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр129/07 )  а у 

складу са чланом 67. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/2008 и 

3/2011, 14/2014,16/2015),  
Општинско веће општине Жагубица је на 55.седници, одржаној 28.07.2017.године, донело 

следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

 

 

I 

Даје се сагласност на Извештај о реализацији инвестиција из Програма коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији насеља Жагубица за 

2016.годину. 

 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће се објавити у Службеном гласнику општине 

Жагубица. 

III 

Решење доставити: кординатору Савета за безбедност саобраћаја на путевима на подручју 

насеља Жагубица и архиви Општинског већа општине Жагубица. 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
 

      28.  август  2017                                        Жагубица                      Број  10  страна 16 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број; II-01-344-1099-1/17 

Ж а г у б и ц а 

                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                            ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Предраг Ивковић 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
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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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