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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129///2007), члана 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009) и члана
15. Статута Општине Жагубица, а на предлог извршног органа општине, Скупштина Општине
Жагубица је, на седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2011. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном
рачуну буџета општине Жагубица у 2011. години износе у динарима:
- у хиљадама динара I.
Укупно остварени текући приходи, примања и пренeта средства
251.433
II.
Укупно извршени текући расходи и издаци
259.666
III.
Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II)
-8.233
Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембар 2011. године (Образац1) утврђена је укупна актива у
износу од 465.021 хиљада динара и укупна пасива у износу од 465.021 хиљада динара.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године (Образац2)
утврђени су:
- у хиљадама динара 1.
Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје
250.245
нефинансијске имовине
2.
Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске
259.359
имовине
3.
Вишак расхода - буџетски дефицит (ред.бр. 2 – ред.бр. 1)
-9.114
4.
Коригован мањак прихода и примања – буџетски дефицит
а) увећан за:
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;
- део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку
17.202
нефинансијске имовине;
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године;
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из
кредита;
- износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
б) умањен за:
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за отплату обавеза по кредитима;
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске
307
имовине за набавку финансијске имовине
5.
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит
7.781

Члан 4.
Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима и то:
- у хиљадама динара Економска
Буџетска
Додатна
Укупна
ОПИС
класификација
средства
средства
средства
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1
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+ III)
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

3
224.896
207.694
207.506

4
43.739
43.739
42.734

(3+4)
5
268.635
251.433
250.240

8

-

5

5

9

188

1.000

1.188

92

188

1.000

1.188

17.202
216.376
209.822

42.983
32.164

17.202
259.359
241.986

5

6.554

10.819

17.373

6

307

-

307

62

-

-

-

8.520

756

9.276

-8.870

-244

-9.114

-8.682

756

-7.926

2
3+7+8+9
7+8+9
7

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV УКУПНА ИЗДАЦИ (4+5+6)
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

3
4+5+6
4

5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
(VI +(3.1-6.1))

(3+7+8+9)(4+5+6)
(7+8)-(4+5)
(7+8)(4+5)+(92-62)

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених
по основу продаје нефинансијске имовине и пренетих средстава и укупног износа текућих расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 9.114 хиљада динара.
Укупни фискални дефицит је једнак буџетском дефициту коригован за примања од продаје
финансијске имовине. Укупни фискални дефицит износи 7.926 хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2011. године (Образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 1.193 хиљаде динара и укупни
издаци у износу од 17.680 хиљаде динара.
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011 (Образац 4),
утврђени су укупни новчани приливи у износу од 251.433 хиљада динара, укупни новчани одливи у
износу од 259.666 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 8.457 хиљада динара.
Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.јануара до 31. децембра 2011 године (Образац
5), утврђена је укупна разлика у износу од 8.233 хиљада динара, између укупних прихода и примања у
износу од 251.433 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 259.666 хиљада динара по
нивоима финансирања из: Републике, општине, донација и осталих извора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Завршни рачун буџета општине Жагубица садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2011. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2011. до 31.12.2011. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2011. до 31.12.2011.
године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године;
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Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период
01.01.2011. до 31 12 2011. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама дугова у периоду 01.01.2011. до 31.12.2011. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период
01.01.2011. до 31.12.2011. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2011. до
31.12.2011. године;
10. Извештај екстерне ревизије о фининсијским извештајима за период 01.01.2011. до
31.12.2011. године.
6.

Члан 9.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине за 2011. годину је саставни део ове Одлуке
Члан 10.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2011. годину, заједно са Извештајем о
извршењу Одлуке о буџету општине Жагубица за период 01. јануар – 31. децембар 2011. године
доставити Министарству финансија, Управи за трезор.
Члан 11.
Ова одлука ће се објавити у Службеном гласнику општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-694/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 32. став 1 тачка 6. и члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' бр. 129/07), и члана 44. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине
Жагубица бр. 6/08),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године.године,
донела је
ОДЛУКУ
О РАДНИМ ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине општине Жагубица (у даљем
тексту:Скупштина), предлагање аката и вршење других послова у складу са Статутом општине,
Пословником и овом Одлуком образују се стална,посебна привремена или анкетна радна тела.
Члан 2.
Овом Одлуком уређују се:састав,надлежност,начин рада, послови, организација, начин
одлучивања, програмирање рада, обавештавање о раду и друга питања у вези са организацијом и
начином рада радних тела Скупштине.
1.Образовање и састав радних тела
Члан 3.
Скупштина општине оснива стална,повремена или анкетна и посебна радна тела.
За чланове радних тела поред одборника, може се именовати и одређен број грађана.
Председник радног тела именује се из реда одборника.
Члан 4.
Чланове сталних радних тела бира Скупштина општине на мандатни период од 4 године одн. до
истека мандата Скупштине општине.
Стална радна тела Скупштине су савети и комисије.
Савети и комисије имају председника и најмање 4.члана.
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Члан 5.
Предлог за састав сталних радних тела председнику Скупштине подносе одборничке групе.
По поднетим предлозима за састав радних тела председник Скупштине,позива председнике
одборничких група које су поднеле предлоге на консултације ради утврђивања листа за избор радних
тела.
Одборник може бити члан највише три стална радна тела.
Члан 6.
О предложеној листи за избор радног тела Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.
Радно тело је образовано ако је за њега гласала већина присутних одборника.
У случају да радно тело не буде изабрано цео поступак избора се понавља.
Члан 7.
Члан радног тела може поднети оставку.
Оставка се подноси у писаном облику, уз навођење разлога за подношење оставке.
Члан 8.
Члан радног тела може бити разрешен ове дужности пре истека времена на које је биран.
Предлог за разрешење члана радног тела или радног тела у целини може поднети одборничка
група на чији је предлог изабран поједини члан радног тела, Председник скупштине уз консултацију
одборничких група или најмање једна трећина одборника.
Предлог за разрешење се подноси у писаној форми и мора бити образложен.
Члан 9.
Одлука о разрешењу члана радног тела или радног тела у целини усвојена је ако је за њу гласала
већина од присутних одборника.
Члан радног тела односно радно тело које је разрешено или је поднело оставку или му је мандат
престао услед распуштања Скупштине општине услед расписивања превремених избора, остаје на
дужности до избора новог члана или радног тела, односно сазива Скупштине.
Члан 10.
Када члан радног тела поднесе оставку или буде разрешен или му на други начин престане
мандат, Председник Скупштине, односно одборничка група чији је члан био је дужна да у року од 30
дана, од дана оставке одн.разрешења, Скупштини општине предложи кандидата за новог члана.
2.Седнице радног тела и начин одлучивања.
Члан 11.
Седницу радног тела сазива председник радног тела по сопственој иницијативи или на
иницијативу најмање 1/3 чланова радног тела, а дужан је сазвати седницу ако то тражи председник
Скупштине.
Ако у случају из става 1. овог члана председник радног тела не сазове седницу, седницу сазива
председник Скупштине.
У случају спречености председника и прву седницу сталног радног тела сазива председник
Скупштине.
Члан 12.
Радно тело ради у седницама којима присуствује већина чланова радног тела.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова радног тела јавним гласањем дизањем
руку.
У случају једнаког броја гласова "за" и "против" сматра се да предлог није прихваћен.
Седница радног тела сазива са најкасније 3. дана пре одржавања седнице,а може се сазвати и у
краћем року ако за то постоје разлози.
Члан 13.
Седници радног тела може присуствовати и учествовати у раду, без права одлучивања и
одборник који није члан радног тела.
У раду радног тела могу учествовати и чланови Општинског већа, а могу учествовати, без права
одлучивања, и представници предузећа, установа и других субјеката, када се на седницама радног тела
расправља о питањима од интереса за остваривање послова Општине, као и други стручни радници у
зависности од питања које је на дневном реду и од указане потребе.
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Члан 14.
Председник радног тела предлаже дневни ред за седницу радног тела по сопственој
иницијативи.
Председник радног тела је дужан да у предлог дневног реда унесе питања која предлаже
председник Скупштине општине.
Ако не прихвати иницијативу или не унесе у предлог дневног реда питања чије разматрање
предлаже председник Скупштине дужан је да о томе обавести Скупштину општине на првој наредној
седници.
Дневни ред седнице утврђује радно тело на предлог председника радног тела или на предлог
председника Скупштине општине.
Члан 15.
Након завршетка претреса, радна тела подносе Скупштини извештај који садржи мишљење и
предлог.
Радно тело одређује известиоца који на Скупштини образлаже извештај.
Члан 16.
У извршавању послова из свог делокруга радно тело може, преко свог председника тражити од
Општинске управе податке и информације од значаја за његов рад.
Члан 17.
На седници радног тела сачињава се записник.
У записник се уносе нарочито: имена присутних ,питања која су разматрана, мишљења и
предлози радног тела, свако издвојено мишљење, као и известиоци које је одредило радно тело.
Записник потписује председнник радног тела и лице које је водило записник.
3.Стална радна тела и њихов делокруг рада
Члан 18.
Стална радна тела Скупштине,су:
- Комисија за Статут, прописе, представке и жалбе,
- Комисија за кадровска,административна и друга питања и доделу признања и одликовања,
- Мандатно имунитетска комисија,
-Комисија за сарадњу са другим општинама и градовима и сарадњу са републичким органима и
невладиним организацијама,
- Комисија за визуелни идентитет општине,
- Савет за економски развој,
- Савет за пољопривреду,
- Савет за туризам,
- Савет за буџет и финансије,
- Савет за друштвене делатности, урбанизам и имовину и заштиту животне средине,
- Савет за социјалну политику,
- Савет за међунационалне односе,и
- Локални савет за запошљавање.
Члан 19.
Комисија за статут, прописе, представке и жалбе:
-прати спровођење Статута општине, разматра и проучава предлоге за промену Статута и
подноси Скупштини извештај са својим мишљењима и предлозима,
-кад Скупштина одлучи да приступи промени Статута Комисија припрема текст нацрта акта о
промени Статута, прати стручну расправу, подноси извештај о стручној расправи и припрема коначан
предлог акта о промени Статута,
-покреће иницијативу и припрема предлоге за измену Пословника Скупштине,
-разматра нацрте и предлоге Одлука и других аката са становишта њихове усаглашености са
Уставом, Законом и Статутом општине, као и у погледу њихове правно-техничке обраде и о томе даје
мишљење Скупштини,
-утврђује пречишћене текстове Одлука и других аката ако је за то овласти Скупштина,
-разматра представке и притужбе које се односе на рад Скупштине и њених органа, Општинске
управе и посебних општинских органа, организација и служби, анализира појаве и проблеме на које се
указује, испитује случајеве преко прибављања мишљења и извештаја, даје предлоге за отклањање
уочених неправилности, предлаже покретање одговарајућих поступака у случају постојања
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неправилности у остваривању права подносиоца представки, обавештава подносиоце представки и
притужби о раду по представкама уколико исти то траже и врши друге послове у складу са Законом.
-О својим запажањима поводом представки и жалби грађана Комисија подноси извештаје
Скупштини најмање једном годишње.
-врши друге послове које јој повери Скупштина.
Комисија има председника и 4. члана који се бирају из реда одборника.
Члан 20.
Комисија за кадровска,административна и друга питања и доделу признања и
одликовања:
-припрема предлоге за именовање и делегирање чланова органа и представника Скупштине у
органе одређене Законом и прописом Општине за које није предвиђено да их неки други орган
предлаже,
-припрема Одлуке о питањима накнаде трошкова, зарада и наградама одборницима и врши
друге послове из надлежности Скупштине утврђене у актима Скуппштине општине,
-доноси Одлуке о радно-правном статусу, плати, висини коефицијента и додатака и другим
статусним питањима за лица која бира или поставља Скупштина општине,
-предлаже Скупштини начине решавања стамбених потреба изабраних и постављених лица
Скупштине општине.
-даје предлоге, мишљења Скупштини о испуњености услова за спровођење поступка разрешења
лица које бира или именује Скупштина.
-разматра и покреће иницијативе и предлоге за доделу признања и одликовања заслужним
појединцима и колективима,покренуте од стране за то овлашћених лица и организација и даје мишљења
и предлоге Скупштини за доделу признања и одликовања појединцима и колективима и о томе
обавештава подносиоца иницијативе уколико исти то захтева.
Комисија има председника и 4. члана које бира Скупштина из реда одборника.
Председник ове Комисије је по функцији председник Скупштине општине.
Члан 21.
Мандатно-имунитетска комисија:
-разматра уверење о избору одборника у случају додељивања мандата изборној листи са које је
изабран одборник коме је престао мандат пре истека рока оставком или разрешењем и одређивања
кандидата са те изборне листе коме се додељује мандат. Подноси Скупштини извештај са предлогом
за потврђивање мандата овако одређеном одборнику,
-разматра разлоге престанка мандата појединих одборника и о томе подноси извештај
Скупштини са предлогом за одређивање новог одборника са изборне листе у складу са Законом,
-разматра питања примене или усклађивања имунитета одборника, врши и друге послове у вези
са мандатно имунитетским правима одборника.
Комисија има председника и 4. члана који се бирају из реда одборника.
Члан 22.
Комисија за сарадњу са другим општинама и градовима и сарадњу са републичким
органима и невладиним организацијама:
-планира сарадњу са скупштинама, односно представничким телима других општина и градова
у земљи и иностранству.
-предлаже и утврђује састав делегација Скупштине општине од функционера, одборника
скупштине, привредника и других чланова делегације приликом реализације посета другим општинама
или градовима у земљи и иностранству,
-утврдјује циљеве и задатке посете другим општинама и градовима.
-предлаже Скупштини годишњи Програм сарадње са другим општинама и градовима,
-подноси Скупштини извештаје са предлогом оцене резултата посете, као и
- предлаже облике сарадње са републичким органима и невладиним пре свега донаторским
организацијама,
-утврђује правце сарадње и предлаже доношење годишњег програма сарадње,
-преко својих чланова или на други начин остварује директну сарадњу са републичким
органима и невладиним организацијама,
-прати остваривање сарадње и подноси периодичне извештаје о резултатима сарадње
Скупштини општине са предлогом унапређења и ефикаснијег остваривања ове сарадње,
-врши и друге послове које јој повери Скупштина општине или њен председник.
Комисија има председника и 4. члана који се бирају из реда одборника.
Члан 23.
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Комисија за визуелни идентитет општине:
- разматра предлоге у вези са употребом грба, заставе и других симбола оштине,
- утврђује предлог логотипа општине,
- утврђује предлог изгледа званичних публикација општине,
- утврђује предлоге за измену имена улица, тргова, школа и установа на територији општине
Жагубица.
- Комисија има председника и 7. чланова који се бирају из реда одборника и грађана.
Члан 24.
Савет за економски развој:
- разматра предлоге општих аката, прописа, стратешких докумената и свих питања из области и
у интересу економског развоја општине Жагубица;
- даје предлоге и мишљења Скупштини општине у вези економског развоја, а посебно у вези
унапређења привредних грана на подручју општине;
- одговоран је за имплементацију стратешких докумената општине у области економског
развоја и мониторинг постигнутих резултата дефинисаних на нивоу мера о чему подноси извештаје по
потреби Општинском већу и Скупштини општине.
- Савет има председника и 14. чланова који се бирају из реда одборника и грађана
(привредника) .
Члан 25.
Савет за пољопривреду;
- разматра предлоге општих аката, прописа, стратешких докумената и свих питања из области
пољопривреде;
- даје предлоге и мишљења Скупштини општине у вези развоја пољопривреде, а посебно у вези
њеног унапређења на подручју општине;
- Савет има председника и 6. чланова који се бирају из реда одборника и грађана.
Члан 26.
Савет за туризам:
-Разматра предлоге општих аката, прописа, стратешких докумената и свих питања из области
туризма;
- Даје предлоге и мишљења Скупштини општине у вези развоја туризма, а посебно у вези
унапређења туризма на подручју општине;
- Савет има председника и 4. члана који се бирају из реда одборника и грађана.

Члан 27.
Савет за буџет и финансије:
- разматра предлоге одлука које се односе на финансирање и других општих аката који се
односе на финансирање послова општине, такси, накнада и других дажбина, буџета, завршног рачуна,
као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија уопште.
- Савет има председника и 4. члана који се бирају из реда одборника.
Члан 28.
Савет за друштвене делатности, урбанизам и имовину и заштиту животне средине:
- разматра предлоге одлука и других општих аката и иницијативе и предлоге за реализацију
програма из области културе,
- разматра и друга питања из области културе, као и из области заштите културних добара,
- разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из области
образовања и физичке културе,
- разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из области здравства,
дечје и социјалне заштите.
- разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из области урбанизма и
управља имовином на територији општине Жагубица.
- разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на уређење, обављање и
развој комуналне делатности ,
- разматра питања везана за заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и
природних добара, заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица
које угрожавају животну средину.
- Савет има председника и 4. члана који се бирају из реда одборника.
Члан 29.
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Савет за социјалну политику:
- дефинише принципе и мере којима се треба руководити при изради стратешких и акционих
планова;
- унапређује и врши комуникацију и сарадњу унутар савета, ресорних министарстава и њихових
координационих одбора који делују у области социјалне политике;
- даје предлоге и учествује у изради стратешких акционих планова у области социјалне
политике;
- прати спровођење стратешког плана и ревидира акционе планове и сагледава успех
предвиђених мера и активности;
- спроводи процедуру избора пројеката и прати спровођење пројеката;
- еволуира (преко комисије за еволуацију) одобрене пројекте и
- припрема извештаје о раду за Скупштину општине.
-Учествује у изради социјалних акционих планова за најугроженије делове у општини
Жагубица који ће укључити анализу потреба најугроженијих група грађана, преглед постојећих ресурса
за подмиривање тих потреба као и израду Акционих планова за побољшање могућих облика
задовољења потреба;
- припрема план рангирања по важности потреба становништва у општини Жагубица;
-учествује у оснивању партнерских радних група на нивоу општине за сваку од рангираних
потреба (социјалних приоритета);
-разматра пријављене предлоге од стране најразличитијих организација и институција који ће се
финансирати из фонда за развој локалне заједнице;
-учествује у промовисању партнерских активности;
-идентификује приоритетне потребе и потребне помоћи како би стручни кадрови имали основу
за адекватну анализу питања из домена социјалне политике;
-идентификује приоритетне потребе и потребне помоћи организацијама цивилног друштва
укључујући и НВО, које се баве социјалним питањима као и друга тела на нивоу општине;
-учествује у прибављању додатних финансијских средстава за реализацију програма наведеним
у стратешким документима – Акционим плановима општине Жагубица и
-обавља и све друге послове у складу са основним задацима и циљевима ради којих је
образован.
- Савет има председника и 14. чланова који се бирају из реда одборника и грађана.

Члан 30.
Савет за међунационалне односе:
- Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у
Општини, а посебно у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и
писма; учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање
националне равноправности и предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже
изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање националне равноправности.
- Савет за међунационалне односе промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим
заједницама које живе у општини.
- Савет има председника и 7. члана који се бирају из реда одборника и грађана (по одлуци 4
кандидата предлажу одборничке групе а 4 Национални савети).
Члан 31.
Локални савет за запошљавање:
- Локални савет за запошљавање на основу праћења и пројекције социоекономских кретања на
локалном нивоу иницира мере и програме органу локалне самоуправе са циљем смањења
незапослености, помоћи потенцијалним вишковима да не пређу у отворену незаспосленост, за подршку
развоју малих и средњих предузећа и развоју људских ресурса. Обласtи развоја су разноврсне, а
усредсређене су на:
- мере за подстицање новог запошљавања;
- запошљавање одређених категорија незапослених – са већим ризиком од дугорочне
незапослености;
- запошљавање избеглих и расељених лица;
- запошљавање и професионална рехабилитација инвалида и лица са смањеном радном
способношћу;
- запошљавање припадника етничких мањина код којих је израженија стопа незапослености;
- запошљавање вишка запослених;
- професионална покретљивост;
- самозапошљавање;
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- запошљавање на јавним радовима;
- развој инкубационих центара и
- друге мере за унапређење незапослености.
- Савет има председника и 6. члана који се бирају из реда одборника или грађана.
4.Посебна радна тела
Члан 32.
Поред сталних радних тела Скупштина оснива и посебна радна тела.
Предлог за састав посебног радног тела даје председник Скупштине општине уз консултације
са одборничким групама,предузећима,организацијама,установама и органима чија је делатност из
домена за који се оснива радно тело.
Посебна радна тела оснивају се за специфичне области и делове друштва (млади,кодекс
понашања,равноправност полова и сл.).
На њихов рад, одлучивање, организацију, избор и друго примењују се одредбе Статута
општине, Пословника Скупштине општине и ове Одлуке које се односе на стална радна тела.
Члан 33.
Посебна радна тела које оснива Скупштина су:
-Комисија за равноправност полова;
-Савет за праћење примене етичког кодекса;
-Савет за младе;
-Савет за борбу против болести зависности, и
-Кориснички савет јавних служби.
Члан 34.
Комисија за равноправност полова:
-Комисија разматра питања и усваја програме и активности који имају за циљ развијање
сарадње међу установама и организацијама које пружају заштиту и помоћ жртвама насиља и
промовише родну равноправност и положај жена.
- Комисија има председника и 4. члана који се бирају из реда одборника.
Мандат чланова Комисије траје 4.године тј. до разрешења Скупштине.
Члан 35.
Савет за праћење примене етичког кодекса:
Делокруг рада,надлежности,овлашћења и број чланова Савета утврђени су Статутом,Одлуком о
образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера општине Жагубица и
овом Одлуком.
Мандат чланова Савета траје 4. /четири/ године одн. до истека мандата Скупштине општине.
Члан 36.
Савет за младе:
- иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта,
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа,
обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и
криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од
значаја за младе;
- учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности
са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
- даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине;
- даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима
значајним за младе;
- усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и
локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, председнику
Општине и Општинском већу;
- иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за младе у
циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности
Општине;
- подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку
реализацији њихових активности;
- подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе
обавештава органе општине;
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- даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно
финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном
органу Општине.
Савет има председника и 4. члана који се бирају из реда одборника и грађана.
Мандат чланова Савета траје 4. /четири/ године одн. до истека мандата Скупштине општине.
Члан 37.
Савет за борбу против болести зависности:
- Савет за борбу против болести зависности Скупштине општине Жагубица има задатак да, у
оквиру примарне задравствене заштите на територији општине, у спровођењу превентивних мера
здравствене заштите у борби против болести зависности у сарадњи са Домом здравља, хуманитарним,
спортским, верским и другим организацијама и удружењима, утврди Програм и предузима мере у
његовој реализацији на спречавању и искорењивању свих облика зависности.
- Савет је у обавези најмање једном годишње да поднесе извештај Скупштини о стању и
проблемима борбе против болести зависности.
- Савет има председника и 12. чланова који се бирају из реда одборника или грађана.
Мандат чланова Савета траје 4. /четири/ године одн. до истека мандата Скупштине општине.
Члан 38.
Кориснички Савет јавних служби:
Скупштина општине образује Кориснички савет јавних служби као посебно стално радно тело
састављено од 9. чланова.
Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о
свом ставу обавештава Скупштину општине и јавност.
Кориснички савет јавних служби нарочито разматра остварени ниво квалитета и обима услуга
јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних
служби.
Чланове Корисничког савета бира Скупштина општине на предлог радних тела Скупштине
општине, одборничких група и удружења грађана.
Председник и најмање половина чланова Корисничког савета не могу бити из састава
одборника, функционера и запослених у Општини, односно у јавним службама чији је оснивач
Општина.
Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат члановима Корисничког савета.
5.Повремена радна тела
Члан 39.
Повремена и анкетна радна тела Скупштине образују се за извршавање посебних задатака и она
престају са радом по извршењу задатка за који су образована и подношењем извештаја Скупштини
општине.
Повремена и анкетна радна тела имају најмање 3. члана и на њихов рад, одлучивање,
организацију, избор и друго примењују се одредбе Статута општине, Пословника Скупштине општине и
ове Одлуке.
6.Однос радних тела и Скупштине општине
Члан 40.
Радно тело и сваки његов члан за свој рад одговарају Скупштини општине.

Члан 41.
На седницама Скупштине општине радна тела представља председник радног тела или члан радног
тела кога одреди председник тела.
Радно тело преко својих представника на седницама Скупштине општине: излаже своје ставове
о питањима која су на дневном реду тих седница, даје објашњења, мишљења и предлоге приликом
претресања предлога, одлука и других општих аката, а које су се претресале претходно у том телу, о
томе дали предлог да се усвоји делимично у целини или исти да се одбије, предлаже да се одложи
доношење акта који претходно треба претрести на том телу, док радно тело о том акту не заузме став, у
року од осам дана, а најкасније до прве седнице.
Члан 42.
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Председник или члан радног тела кога одреди председник има право да даје одговоре на
одборничка питања и може на седници Скупштине општине захтевати да буде саслушан како би
саопштио ставове радног тела.
Члан 43.
Радно тело извештава Скупштину општине о свом раду а нарочито о питањима која су
претресана у том телу пре одржавања седнице Скупштине на чијем су дневном реду на самој седници
или у роковима утврђеним Статутом општине, Пословником и овом Одлуком и другим питањима из
свог делокруга.
Председник радног тела подноси извештај о раду радног тела Скупштини општине кад то
Скупштина општине затражи или по сопственој иницијативи,а најмање једанпут годишње.
Члан 44.
Председник радног тела или члан кога он овласти има право да повуче мишљење или предлог
да се одређена одлука или други акт који је поднет Скупштини општине, а о коме се оно претходно
изјашњава, усвоји или одбије, све до закључења претреса по том акту на седници Скупштине општине.
7.Однос Општинског већа према Општинској управи,и посебним општинским органима
,организацијама и службама
Члан 45.
Радно тело може тражити од Општинске управе да у одређеном року достави информацију,
омогући коришћење одређених података или да поднесе извештај о појединим питањима која претреса
радно тело а за потребе одржавања седнице Скупштине општине.
Члан 46.
Уколико Општинска управа не поступи по захтеву радног тела из члана 32. ове Одлуке, радно
тело ће обавестити о томе председника општине и председника Скупштине, који су дужни да предузму
мере у циљу испуњења обавеза Општинске управе из захтева радног тела.
8.Јавност рада радних тела
Члан 47.
Седнице радних тела су јавне.
Јавност у раду радних обезбеђује се давањем информација средствима јавног информисања,
издавањем службених саопштења и стварањем других услова за упознавање јавности са одлукама и
ставовима радних тела.
Радна тела обезбеђују обавештавање о свом раду и: подношењем извештаја о свом раду
Скупштини општине и другим субјектима, прибављањем мишљења и предлога заинтересованих
предузећа, установа, месних заједница и других субјеката, разматрањем иницијатива и њихових
предлога, позивањем на своје седнице представника тих субјеката, обезбеђивањем организационих,
техничких, материјалних и других услова да ти субјекти могу да износе своје ставове, мишљења,
предлоге, старањем да се и на други начин остварује утицај на рад радних тела, а посебно у процесу
припремања, предлагања и доношења аката.
Члан 48.
Радно тело може одлучити да се неки материјали и подаци на седницама сматрају тајним, па у
складу са тим одредити начин публиковања, достављања и поступања са овим материјалима и
подацима.
Члан 49.
Радно тело доноси Пословник о свом раду.
Пословником радног тела ближе се одређују организација, рад и одлучивање радног тела, као и
друга питања од значаја за рад радног тела.
9.Акти радног тела
Члан 50.
Радно тело у оквиру својих права и дужности доноси програме, упутства, инструкције, решења,
закључке, препоруке и мишљења.
Програмом се утврђују основни и најважнији задаци у појединим областима из делокруга рада
и задатака Општине.
Упутством се описује начин рада и извршавања послова Општинске управе и других субјеката
чији је оснивач Скупштина општине, у извршавању појединих одредаба Закона, других прописа и
општих аката Скупштине општине.
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Решењем и закључком одлучује се о појединачним стварима у управном поступку.
Члан 51.
Акти Радних тела објављују се у "Службеном гласнику" општине Жагубица и на огласној табли
када је то тим актом предвиђено.
10.Прелазне и завршне одредбе
Члан 52.
Административно-стучне и друге послове за потребе радног тела поред секретара Скупштине
општине врши и Стручна служба у саставу Општинске управе.
Члан 53.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику"
општине Жагубица.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радним телима Скупштине општине
(''Службени гласник општине Жагубица'',бр.3/10).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-753/12-01
03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'',129/07), члана 40. Статута
општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/08),и члана 7 и 8 Пословника
Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.7/08 и 3/10),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. јула 2012.године, донела
је:
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИХ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Жагубица и то за:
1.Владицу Мишић из Крепољина са изборне листе Социјалистичка партија Србије и
2.Љиљану Марковић из Жагубице са изборне листе Српска напредна странка.
Мандати из става 1. овог члана почињу да теку даном потврђивања тј. од 03. јула 2012. године и
трају до престанка мандата Скупштине општине,осим уколико исти не престану пре истека рока у
складу са Законом,Статутом општине и Пословником о раду Скупштине општине.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''
Члан 3.
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48. часова од дана
доношења ове Одлуке.
Члан 4.
Одлуку о потврђивању мандата доставити одборницима Скупштине општине Жагубица из
члана 1. Ове Одлуке и Архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-769/12
03. 07. 2012. године
Жагубица
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За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'',129/07), члана 40. Статута
општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/08),и члана 7 и 8 Пословника
Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.7/08 и 3/10),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. јула 2012.године, донела
је:
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИХ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Жагубица и то за:
1.Аћимовић Предрага из Крепољина са изборне листе Социјалистичка партија Србије,
2.Милојковић Радета из Милатовца са изборне листе Социјалистичка партија Србије, и
3.Павковић Бралета из Крепољина са изборне листе Социјалистичка партија Србије.
Мандати из става 1. овог члана почињу да теку даном потврђивања тј. од 03. јула 2012. године и
трају до престанка мандата Скупштине општине,осим уколико исти не престану пре истека рока у
складу са Законом,Статутом општине и Пословником о раду Скупштине општине.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''
Члан 3.
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48. часова од дана
доношења ове Одлуке.
Члан 4.
Одлуку о потврђивању мандата доставити одборницима Скупштине општине Жагубица из
члана 1. Ове Одлуке и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-778/12
04. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.
129/07) и члана 40. став 1. тачка 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица
бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је:

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
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Пословником о раду Скупштине општине Жагубица (у даљем тексту : Пословник) уређује се
начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине Жагубица (у даљем тексту : Скупштина
општине), и друга питања везана за рад Скупштине општине.
Члан 2.
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, законом и статутом.
Скупштину Општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним
гласањем, у складу са законом и статутом Општине.
Члан 3.
Скупштину Општине Жагубица представља и заступа председник Скупштине Општине.
Члан 4.
У Скупштини Општине Жагубица у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо у
складу са Уставом, законом и Статутом Општине.
II КОНСТИТУИСАЊЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2.1. Сазивање конститутивне седнице Скупштине Општине
Члан 5.
Кoнститутивну седницу Скупштине Општине, после завршених избора за одборнике
Скупштине Општине, сазива председник Скупштине Општине из претходног сазива у року од 15 дана
од дана објављивања резултата избора.
Члан 6.
Конститутивном седницом Скупштине Општине, председава најстарији одборник (у даљем
тексту: председавајући), који је овлашћен и да сазове конститутивну седницу ако то у законском року не
учини председник Скупштине из претходног сазива.
Председавајућем у раду помаже најмлађи одборник и секретар Скупштине Општине из
претходног сазива.
Члан 7.
На конститутивној седници Скупштине Општине врши се потврђивање мандата одборника,
избор председника и постављење секретара Скупштине Општине.
Скупштина Општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине Општине и
постављењем секретара Скупштине Општине.
2.2. Потврђивање мандата одборника
Члан 8.
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.
О потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина Општине на конститутивној седници.
О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог одбора, Скупштина
Општине, одлучује јавним гласањем.
У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени у складу са
чланом 43. Закона о локалним изборима и који имају уверење Општинске изборне комисије да су
изабрани.
Скупштина Општине, на предлог председавајућег, већином гласова присутних одборника,
образује Верификациони одбор од три члана који чине, по један одборник из политичких странaка,
коалиције
политичких странака, политичке организације или групе грађана, које су добиле највећи број
одборничких места у Скупштини Општине.
Верификационим одбором председава најстарији члан.
Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору за одборника и извештаја
Општинске изборне комисије о спроведеним изборима.
Члан 9.
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Верификациони одбор, на основу извештаја Општинске изборне комисије, утврђује да ли су
подаци из уверења о избору сваког одборника истоветни са подацима из извештаја Општинске изборне
комисије и о томе подноси извештај Скупштини Општине.
Када скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових
одборника,предлог за потврђтвање мандата подноси Верификациони одбор образован на
конститутивној седници све до образовања сталног радног тела Скупштине надлежног за мандатно –
имунитетска питања.
Одбор из става 2. овог члана предлог за потврђивање мандата подноси у форми писаног
извештаја, а на основу извештаја Општинске изборне комисије и уверења о избору за одборника.
Члан 10.
Скупштина Општине може одложити верификацију мандата одборника и обавестити
Општинску изборну комисију да изврши проверу ваљаности уверења о избору за одборника и о томе
обавести Скупштину Општине најкасније у року од 8 дана.
Одборник коме је потврђивање мандата одложено има право да, најдуже 30 дана, присуствује
седницама и учествује у раду Скупштине Општине, без права одлучивања.
По извршеној провери из става 1. овог члана, одборнику коме је верификација мандата
одложена, мандат се потврђује или се мандат додељује другом одборнику са листе, у складу са законом.
Члан 11.
Након доношења одлуке о потврђивању мандата, новоизабрани одборници полажу заклетву,
која гласи:
„Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Жагубица придржавати Устава, закона и
Статута општине Жагубица, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се
интересима грађана.“
2.3. Избор председника и заменика председника Скупштине Општине
и постављење секретара Скупштине Општине
а) Избор председника Скупштине Општине
Члан 12.
Председник Скупштине Општине се бира се из реда одборника, на предлог најмање 1/3
одборника на време од четири године,тајним гласањем,већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине Општине.
Члан 13.
Предлог кандидата за председника Скупштине Општине подноси се председавајућем, у
писаном облику.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, биографију,страначку
припадност, име и презиме известиоца и сагласност кандидата, у писаном облику.
Председавајући доставља одборницима све примљене предлоге кандидата за председника
Скупштине Општине.
У име предлагача, известилац предлагача има право да образложи предлог.
О предлогу кандидата за председника Скупштине Општине отвара се расправа.
Након расправе, председавајући утврђује листу кандидата за председника Скупштине Општине,
и то по азбучном реду презимена.
Члан 14.
По утврђивању листе кандидата из члана 13. овог Пословника, образује се Комисија за
спровођење избора и утврђивање резултата тајног гласања од 3 члана (у даљем тексту: Комисија).
Предлог за састав Комисије из става 1. овог члана подноси председавајући и група одборника
која је предложила кандидата за председника Скупштине чије име се налази на утврђеној листи
кандидата.
Кандидат за председника не може учествовати у раду Комисије.
Члан 15.
Кад се утврди листа кандидата за председника Скупштине Општине приступа се гласању.
Избор председника Скупштине Општине врши се тајним гласањем.
Тајним гласањем за избор председника Скупштине руководи председавајући, коме у раду
помаже најмлађи одборник и секретар Скупштине Општине из претходног сазива.
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Кандидат за председника Скупштине Општине не може да руководи гласањем нити да помаже
у руковођењу.
Члан 16.
Одборник може гласати само за једног кандидата.
Члан 17.
Гласање се врши гласачким листићима.
Гласачки листићи су исте величине, облика и боје, а оверени су печатом Скупштине Општине.
Број штампаних гласачких листића једнак је броју одборника.
За свако поновљено гласање, гласачки листићи штампају се у другој боји.
Гласачки листић садржи: ознаку да се гласа за избор председника Скупштине Општине, колико
се кандидата бира, редни број који се ставља испред имена кандидата, презиме и име кандидата, према
редоследу утврђеном на листи кандидата и начин гласања.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога одборник гласа.
Гласати се може за највише онолико кандидата колико се бира и то за једног од кандидата чија
су имена наведена на гласачком листићу.
Члан 18.
Одборнику се уручује гласачки листић тако што, пошто је претходно прозван, прилази столу
председавајућег. Председавајући уручује одборнику гласачки листић, секретар Скупштине Општине
означава код имена и презимена одборника у списку да му је гласачки листић уручен.,а одборник се
потписује у списку поред свог имена и презимена.
Кад одборник попуни гласачки листић, прилази месту где се налази гласачка кутија и убацује у
њу гласачки листић, а секретар Скупштине Општине, код имена и презимена одборника у списку,
означава да је одборник гласао.
Гласачка кутија мора бити празна и од провидног материјала.
Члан 19.
Пошто је гласање завршено, Комисија утврђује резултат гласања у истој просторији у којој је
гласање и обављено.
Пре отварања гласачке кутије, пребројаће се неупотребљени гласачки листићи и ставити у
посебан коверат, који ће бити запечаћен.
Члан 20.
Утврђивање резултата гласања обухвата податке о броју:
- уручених гласачких листића,
- употребљених гласачких листића,
- неупотребљених гласачких листића,
- неважећих гласачких листића,
- важећих гласачких листића,
- укупан број гласова које је добио кандидат, односно кандидати.
Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију, који кандидат је изабран, односно да
ни један кандидат није изабран прописаном већином.
Члан 21.
Неважећим гласачким листићем, сматра се:
- непопуњени гласачки листић,
- гласачки листић из кога се не може са сигурношћу утврдити за који је предлог одборник гласао,
- гласачки листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја који се бира,
- гласачки листић на коме је заокружен нови кандидат који је дописан.
Члан 22.
О утврђивању резултата гласања Комисија саставља записник који потписују сви чланови
Комисије.
У записник се обавезно уноси дан и сат гласања.
Члан 23.
За председника Скупштине Општине изабран је одборник који је добио већину гласова од
укупног броја одборника.
Члан 24.
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Ако је за избор председника предложен само један кандидат, који не добије потребну већину
гласова, гласање ће се поновити за истог кандидата, на истој седници.
Ако у поновљеном гласању, кандидат за председника не добије потребну већину гласова,
сачиниће се нова листа кандидата, најраније по протеку рока од 48 сати, а Скупштина ће одлучивати
најкасније у року од 96 сати, рачунајући од сата поновљеног гласања.
Члан 25.
Ако су за избор председника предложена два кандидата, од којих ни један не добије потребну
већину гласова, гласање ће се поновити за исте кандидате, на истој седници.
Ако у поновљеном гласању, ни један од предложених кандидата не добије потребну већину
гласова, сачиниће се нова листа кандидата, најраније по протеку рока од 48 сати, а Скупштина ће
одлучивати најкасније у року од 96 сати, рачунајући од сата поновљеног гласања.
Члан 26.
Ако су за избор председника предложена три кандидата,од којих ни један не добије потребну
већину гласова, гласање ће се на истој седници поновити за два кандидата који су добили највећи број
гласова.
Ако у поновљеном гласању, ни један од предложених кандидата не добије потребну већину
гласова, сачиниће се нова листа кандидата, најраније по протеку рока од 48 сати, а Скупштина Општине
ће одлучивати најкасније у року од 96 сати, рачунајући од сата поновљеног гласања.
Кандидат који је у поновљеном гласању добио највећи, али не и потребан број гласова, може
бити поново кандидован.
Ако у првом гласању један од предложених кандидата има највећи, али не и довољан број
гласова, а друга два кандидата једнак број гласова, гласање ће се поновити на истој седници за
кандидата који има највећи број гласова и једног од кандидата који имају једнак број гласова.
Скупштина Општине ће тајним гласањем већином гласова од присутног броја одборника
одлучити који од кандидата са једнаким бројем гласова учествује као кандидат у поновљеном гласању
за избор председника Скупштине Општине.
Ако у поновљеном гласању, ни један од предложених кандидата не добије потребну већину
гласова, сачиниће се нова листа кандидата, најраније по протеку рока од 48 сати, а Скупштина Општине
ће одлучивати најкасније у року од 96 сати, рачунајући од сата поновљеног гласања.
Кандидат који је у поновљеном гласању добио највећи, али не и потребан број гласова, може
бити поново кандидован.
Ако у првом гласању сва три кандидата добију једнак број гласова, гласање ће се на истој
седници поновити за исте кандидате.
Ако у поновљеном гласању, ни један од предложених кандидата не добије потребну већину
гласова, сачиниће се нова листа кандидата, најраније по протеку рока од 48 сати, а Скупштина Општине
ће одлучивати најкасније у року од 96 сати, рачунајући од сата поновљеног гласања.
Члан 27.
Председавајући објављује резултат гласања,на основу записника из члана 22. овог Пословника.
Председник Скупштине Општине ступа на дужност по објављивању резултата и преузима
вођење седнице.
б) Избор заменика председника Скупштине Општине
Члан 28.
Заменик председника Скупштине Општине бира сe на начин и по поступку утврђеном за избор
председника Скупштине Општине.
в) Постављење секретара Скупштине Општине
Члан 29.
Кандидата за секретара Скупштине Општине предлаже председник Скупштине Општине.
Предлог кандидата за секретара Скупштине Општине подноси се Скупштини Општине, усмено
или у писаном облику.
Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, личну и радну биографију и
сагласност кандидата у писаном облику.
Члан 30.
Секретар Скупштине Општине поставља се јавним гласањем.
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За секретара Скупштине Општине постављен је кандидат за кога гласа већина од присутног
броја одборника.
Члан 31.
Уколико предложени кандидат не добије потребну већину гласова, председник Скупштине
Општине ће у року од 7 дана, предложити другог кандидата за секретара Скупштине Општине.
До постављења секретара Скупштине Општине послове из његове надлежности обављаће
секретар из претходног сазива Скупштине.
III ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ
Члан 32.
У Скупштини Општине образују се одборничке групе у року од 5 дана од дана конституисања
Скупштине Општине.
Одборничку групу чине одборници једне политичке странке,коалиције политичких странака,
друге политичке организације или групе грађана која има најмање 3 одборника у Скупштини Општине.
Одборничку групу од најмање 3 одборника могу удруживањем да образују и одборници
политичких странака, коалиције политичких странака, политичких организација или групе грађана које
имају мање од 3 одборника.
Одборничка група се конституише тако што се председнику Скупштине Општине подноси
списак чланова који је потписао сваки члан одборничке групе. На списку се посебно назначава
председник одборничке групе и његов заменик.
Одборник може бити члан само једне одборничке групе.
Члан 33.
Одборничка група учествује у раду Скупштине Општине на начин утврђен овим Пословником.
Свака одборничка група има право да:
- учествује у радним телима Скупштине Општине, сразмерно броју одборника које има у Скупштини
Општине,
- одређује своје представнике у делегацијe Скупштине Општине,
- учествује у консултацијама везаним за предлагање дневног реда седнице Скупштине Општине,
- предузима друге активности у складу са овим Пословником.
Члан 34.
Одборничку групу представља председник одборничке групе.
Одборничка група има заменика председника одборничке групе који га замењује у случају
одсутности или спречености.
У току седнице Скупштине Општине, одборничка група може овластити једног свог члана да
представља одборничку групу по одређеној тачки дневног реда, о чему председник одборничке групе
писмено обавештава председника Скупштине Општине, најкасније до отварања расправе по тој тачки
дневног реда.
Ако одборничку групу представља заменик председника, односно овлашћени представник, он
преузима овлашћења председника одборничке групе.
Члан 35.
Председник одборничке групе, у писаном облику, обавештава председника Скупштине
Општине о промени састава одборничке групе.
Приликом приступања нових чланова одборничкој групи, председник одборничке групе
доставља председнику Скупштине Општине њихове потписане изјаве о приступању.
Члан 36.
У Скупштини Општине обезбеђују се услови за рад и функционисање одборничких група, и то:
- коришћењем сала за састанке које су опредељене за те намене,
- коришћењем просторија,средстава и опреме за рад, у складу са могућностима.
Члан 37.
Стручне и административно-техничке послове за потребе одборничких група обавља стручна
служба скупштинских послова.
За потребе одборничке групе, одборничка група има право да ангажује сарадника, односно
техничког секретара, који права по основу рада остварује у Скупштини Општине, о чему Скупштина
Општине доноси посебну одлуку.
Простор за рад и техничка средства обезбеђује одборничка група.
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IV ПРЕДСЕДНИК, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА И СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
4.1. Председник Скупштине Општине
Члан 38.
Председник Скупштине Општине:
- сазива и председава седницама Скупштине Општине,
- стара се о примени Пословника о раду Скупштине Општине,
- стара се о остваривању јавности рада Скупштине Општине,
- потписује акта која доноси Скупштина Општине,
- представља Скупштину Општине,
- стара се о благовременом и усклађеном раду радних тела Скупштине Општине,
-врши и друге послове утврђене законом, Статутом Општине, Пословником о раду Скупштине
Општине, као и одлукама Скупштине Општине.
Члан 39.
Председнику Скупштине Општине престаје функција пре истека времена на које је изабран:
оставком, разрешењем или престанком мандата одборника.
У случају подношења оставке, председнику Скупштине Општине престаје функција даном
одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници Скупштине Општине,
ако је оставку поднео у времену између две седнице.
О поднетој оставци не отвара се расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције
председника само констатује.
Члан 40.
Скупштина Општине може разрешити дужности председника Скупштине Општине пре истека
времена на које је изабран, на начин и по поступку предвиђеном за избор председника Скупштине
Општине.
Скупштина Општине је обавезна да се о предлогу за разрешење председника Скупштине
Општине изјасни на првој наредној седници, од дана његовог подношења.
Седница на којој ће се одлучивати о предлогу за разрешење не може се заказати у року дужем
од 15. дана од дана подношења предлога за разрешење.
Члан 41.
У случају престанка мандата одборникa, председнику Скупштине Општине престаје функција
председника даном одржавања седнице на којој је утврђено да му је мандат престао.
Члан 42.
У случају престанка функције председника Скупштине Општине, пре истека времена на које је
изабран, Скупштина Општине ће на истој, а најкасније на наредној седници, започети поступак избора
председника Скупштине Општине, у складу са одредбама овог Пословника.
Ако је председнику Скупштине Општине престао мандат пре истека времена на које је изабран,
дужност председника Скупштине Општине, до избора новог председника, врши заменик председника
Скупштине Општине.
Гласањем за избор председника Скупштине Општине руководи заменик председника
Скупштине Општине, коме у раду помаже секретар Скупштине Општине.
Кандидат за председника Скупштине Општине не може руководити гласањем нити помагати у
руковођењу.
4.2. Заменик председника Скупштине Општине
Члан 43.
Заменик председника Скупштине Општине помаже председнику Скупштине Општине у
вршењу послова из његове надлежности.
Заменик председника Скупштине Општине замењује председника у случају његове одсутности,
спречености да обавља функцију или на основу посебног овлашћења.
Члан 44.
Заменику председника Скупштине Општине престаје функција пре истека времена на које је
изабран: оставком, разрешењем или престанком мандата одборника, по поступку и на начин
предвиђеним за престанак функције председника Скупштине Општине.
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У случају престанка функције заменика председника Скупштине Општине пре истека времена
на које је изабран, избор заменика председника Скупштине Општине врши се по поступку и на начин

предвиђен за избор председника Скупштине Општине, с тим што поступком за избор руководи
председник Скупштине Општине, коме у раду помаже секретар Скупштине Општине.
4.3. Секретар Скупштине Општине
Члан 45.
Секретар Скупштине Општине:
- стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине
Општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад,
- помаже председнику и заменику председника Скупштине Општине у раду,
- руководи службом надлежном за послове Скупштине Општине,
- обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Општине, овим Пословником и другим
актима Скупштине Општине.
Члан 46.
Секретара Скупштине Општине поставља Скупштина Општине на предлог председника
Скупштине општине.
Његова функција престаје конституисањем новоизабране Скупштине Општине, при чему он
врши своје задатке до постављења новог секретара.
Секретар Скупштине Општине може имати заменика који му помаже у раду и замењује га у
случају одсутности, односно спречености.
Заменика секретара поставља Скупштина Општине на време, по поступку и на начин утврђен за
постављење секретара Скупштине Општине.
Функција заменика секретара Скупштине Општине престаје конституисањем новоизабране
Скупштине.
За свој рад секретар је одговоран Скупштини Општине.
Члан 47.
Секретару Скупштине Општине престаје функција пре истека времена на које је постављен:
оставком или разрешењем.
У случају подношења оставке, секретару Скупштине Општине престаје функција даном
одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници Скупштине Општине,
ако је оставку поднео у времену између две седнице.
О поднетој оставци не отвара се расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције
секретара по овом основу само констатује.
Скупштина Општине може разрешити дужности секретара Скупштине Општине пре истека
времена на које је постављен, по предлогу, на начин и по поступку предвиђеном за постављење
секретара Скупштине Општине.
До именовања новог секретара Скупштине Општине, дужност секретара Скупштине Општине
врши заменик секретара,ако заменика нема секретар који је поднео оставку или је разрешен.
Члан 48.
Заменику секретара Скупштине Општине престаје функција пре истека времена на које је
постављен: оставком или разрешењем, у складу са одредбама овог Пословника које се односе на
престанак функције секретара Скупштине.општине.
V. РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
1. Образовање и састав радних тела
Члан 49.
За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине Општине, предлагање аката,
сагледавање стања вођења политике, давања мишљења на предлоге Одлука и других општих аката које
доноси Скупштина општине, извршавања Одлука, других прописа и општих аката од стране
Председника општине, општинског већа и општинске управе, у области за коју је свака Комисија или
друго радно тело задужена и вршења других послова, образују се стална,посебна и повремена радна
тела, у складу са Статутом Општине.
Члан 50.
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За чланове радних тела, поред одборника, именује се и одређени број грађана.
Председник и заменик председника сталног,посебног или повременог радног тела, бира се из
реда чланова радног тела.
Радно тело, на првој седници из састава својих чланова, бира председника и заменика
председника.
Члан 51.
Чланови сталних радних тела именују се за мандатни период за који је Скупштина изабрана.
Повремена или анкетна радна тела образује Скупштина за извршавање посебних задатака и она
престају са радом по извршењу задатака за које су образована.

Члан 52.
Чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких
група, сразмерно броју одборника које имају у Скупштини, ако законом или овим Пословником није
другачије предвиђено.
Одборник може бити члан у највише три стална радна тела.
Члан 53.
О предложеној листи за избор радног тела Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.
Радно тело је образовано ако је за њега гласала већина присутних одборника.
2. Седнице радног тела
Члан 54.
Седницу радног тела сазива председник радног тела по сопственој иницијативи или на
иницијативу најмање 1/3 чланoва радног тела, а дужан је сазвати седницу ако то тражи председник
Скупштине. Ако и у том случају председник радног тела не сазове седницу,седницу сазива председник
Скупштине.
Прву седницу радног тела, сазива председник Скупштине. Када је председник радног тела
спречен да сазове седницу исту сазива такође председник Скупштине, а радно тело бира
председавајућег за ту седницу.
Члан 55.
Радно тело ради у седници којој присуствује већина чланова радног тела, а одлучује већином
гласова присутних чланова радног тела.
У раду радних тела учествује секретар скупштине Општине без права одлучивања.
Седница радног тела сазива се најкасније три дана пре одржавања седнице, а може се сазвати и
у краћем року ако за то постоје разлози.
Члан 56.
Седници радног тела може присуствовати и учествовати у раду, без права одлучивања, и
одборник који није члан радног тела.
У раду радног тела могу учествовати и чланови Општинског већа, зависно од питања које је на
дневном реду.
У раду радног тела могу, по позиву, учествовати и друга лица.
Члан 57.
У извршавању послова из свог делокруга радно тело може, преко свог председника, тражити од
општинске управе податке и информације од значаја за његов рад.
Након завршетка претреса, радна тела подносе Скупштини своје мишљење и предлоге.
Радно тело одређује свог известиоца.
На седници радног тела води се записник. Записник води радник општинске управе који обавља
послове из стручне области са чијом се проблематиком радно тело бави.
У записник се уносе нарочито: имена присутних, питања која су разматрана, мишљења и
предлози радног тала, свако издвојено мишљење, као и известиоци које је одредило радно тело.
Записник потписује председник радног тела и лице које је водило записник.
3. Стална радна тела
Члан 58.
Стална радна тела Скупштине су:
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- Комисија за Статут, прописе, представке и жалбе,
- Комисија за кадровска,административна и друга питања и доделу признања и одликовања,
- Мандатно имунитетска комисија,
-Комисија за сарадњу са другим општинама и градовима и сарадњу са републичким органима и
невладиним организацијама,
- Комисија за визуелни идентитет општине,
- Савет за економски развој,
- Савет за пољопривреду,
- Савет за туризам,
- Савет за буџет и финансије,
- Савет за друштвене делатности, урбанизам и имовину и заштиту животне средине,
- Савет за социјалну политику,
- Савет за међунационалне односе,и
- Локални савет за запошљавање.
Члан 59
Посебна радна тела које оснива Скупштина су:
-Комисија за равноправност полова;
-Савет за праћење примене етичког кодекса;
-Савет за младе;
-Савет за борбу против болести зависности, и
-Кориснички савет јавних служби.

Члан 60.
Састав, надлежност, начин избора и начин рада сталних и посебних радних тела, утврђује се
актом о њиховом образовању, који доноси Скупштина у складу са Статутом општине.
VI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
6.1. Припремање и сазивање седнице
Члан 61.
Скупштина Општине ради у седницама.
Седнице Скупштине Општине (у даљем тексту: Скупштине) могу бити:
- редовне, које се одржавају по потреби, а обавезно једном у три месеца,
- по хитном поступку.
Члан 62.
Седнице Скупштине Општине одржавају се по правилу радним даном.
Редовна седница Скупштине Општине започиње у 10,00 сати, а завршава се у 16,00 сати.
На предлог председника Скупштине Општине или председника одборничке групе, Скупштина
Општине може продужити рад и после 16,00 сати.
Предлог из става 3. овог члана може се изнети најкасније до 15,00 сати.
О предлогу за продужење Скупштина Општине се изјашњава одмах по његовом изношењу.
Предлог је прихваћен ако је за њега гласала већина од присутних одборника.
У току одржавања седнице Скупштине одређује се пауза од 13,00 до 13,30 сати.
Члан 63.
О припремању седница Скупштине Општине стара се председник Скупштине Општине, уз
помоћ секретара Скупштине Општине, који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем
и одржавањем седница.
Члан 64.
Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине Општине.
Материјале који се могу уврстити у дневни ред седнице председнику Скупштине Општине могу
поднети: Општинско веће, одборничка група, најмање 1/3 одборника, као и предлагачи овлашћени
законом, Статутом и одлукама Скупштине Општине.
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У дневни ред седнице могу се уврстити само материјали, који су сачињени у складу са
одредбама овог Пословника и који су председнику Скупштине Општине достављени најкасније 7 дана
пре дана одржавања седнице.
Предлог садржи име и презиме представника предлагача, односно известиоца на Скупштини
Општине.
Уколико су предлагачи одборничка група или 1/3 одборника, а предлог не садржи име и
презиме представника предлагача, сматраће се да је представник предлагача председник одборничке
групе, односно првопотписани одборник.
Општинско веће као предлагач, за образлагање поднетог материјала на седници, може одредити
више представника предлагача.
Члан 65.
Материјали из члана 64. овог Пословника, који се као предлози упућују председнику
Скупштине, ради увршћивања у дневни ред седнице, достављају се у писаној форми, у два примерка са
образложењем, а по потреби и у електронском облику.
Предлог општег акта подноси се у облику у коме га Скупштина Општине доноси, са
образложењем сачињеним у складу са одредбама члана 123. овог Пословника.
Предлог појединачног акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са образложењем.
Предлози који немају карактер општег, односно појединачног акта, као што су препоруке,
извештаји, планови, програми и слично, подносе се Скупштини Општине, у облику у коме их
Скупштина Општине разматра, са предлогом акта у облику у коме га Скупштина Општине прихвата,
доноси, усваја или даје сагласност.
Члан 66.
У предлог дневног реда седнице Скупштине Општине могу се уврстити само они предлози
аката који су припремљени у складу са Статутом и овим Пословником.
Члан 67.
Са предложеним дневним редом председник Скупштине Општине,упознаје председнике
одборничких група.
Председник Скупштине Општине се стара да сви материјали који су увршћени у предлог
дневног реда седнице, као и материјали који су у складу са одредбама овог Пословника упућени као
предлози за измену и допуну предложеног дневног реда, буду разматрани у надлежном радном телу
Скупштине Општине.
Члан 68.
Седнице Скупштине Општине сазива председник Скупштине Општине по потреби, а најмање
једанпут у три месеца.
Председник Скупштине Општине је дужан да на захтев 1/3 одборника, Општинског већа или
Председника општине закаже седницу Скупштине и одреди дан и час њеног одржавања најкасније у
року од 7 дана од дана подношења писаног захтева, уколико су уз захтев достављени материјали
сачињени у складу са одредбама овог Пословника, с тим да дан одржавања седнице буде најкасније у
року од 15 дана од дана подношења захтева.
Члан 69.
Ако председник Скупштине Општине не закаже седницу Скупштине Општине, у року из члана
68. овог Пословника, седницу може заказати подносилац захтева, а седницом председава заменик
председника Скупштине или најстарији одборник који присуствује седници ако ни заменик није
присутан.
Члан 70.
Председник Скупштине Општине писаним путем одређује дан и час одржавања седнице
Скупштине Општине, са предлогом дневног реда, најмање седам дана пре дана за који се сазива
седница.
Изузетно, обавештење о времену одржавања седнице и дневном реду може се доставити и у
краћем року од рока утврђеног ставом 1. овог члана, при чему је председник Скупштине Општине
дужан да на почетку седнице образложи такав поступак.
Члан 71.
Уколико заказаној седници Скупштине Општине не присуствују председник и заменик
председника Скупштине Општине, или председник и заменик председника Скупштине Општине одбију
да председавају заказаном седницом, седницом ће председавати најстарији одборник који ту дужност
прихвати.
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Члан 72.
Седнице Скупштине Општине сазивају се писаним путем.
Позив за седницу садржи: место и време одржавања седнице, предлог дневног реда, потпис
председника, односно сазивача из члана 56. овог Пословника и печат Скупштине Општине.
Члан 73.
Уз позив за седницу одборницима се доставља материјал који се односи на предложени дневни
ред и извод из записника са предходне седнице.
Изузетно, ако конкретне околности захтевају, материјал се одборницима може уручити на самој
седници, или се може усмено изложити од стране предлагача.
Постојање изузетних околности цени председник Скупштине Општине.
6.2. Промене предложеног дневног реда
Члан 74.
На предложени дневни ред седнице Скупштине Општине, одборничке групе, 1/3 одборника,
Општинско веће, као и други предлагачи утврђени законом и актима Скупштине Општине, могу
предлагати измене и допуне предложеног дневног реда.
Предлози се достављају председнику Скупштине Општине, у писаној форми.
Предлози за проширење дневног реда предлозима материјала који су, по одредбама овог
Пословника, испунили услове да се уврсте у дневни ред, достављају се најкасније 72 сата пре одређеног
сата почетка седнице Скупштине Општине, а предлози који се односе на избор, именовања, постављење,
разрешења и престанак функције; спајање расправе и промену редоследа тачака, достављају се
најкасније 24 сата пре одређеног сата почетка седнице Скупштине Општине.
Ако је предлагач одборничка група, односно 1/3 одборника, у предлогу мора бити назначен
један представник предлагача. Ако то није учињено, сматра се да је представник предлагача председник
одборничке групе, односно први потписани одборник.
Члан 75.
Предлог за повлачење поједине тачке дневног реда, може поднети само њен предлагач.
Предлог за повлачење из става 1. овог члана може се поднети писаним путем председнику
Скупштине Општине, или усмено на седници Скупштине Општине, све до закључења расправе по тој
тачки дневног реда.
О предлогу за повлачење поједине тачке дневног реда, Скупштина се не изјашњава, већ
председник Скупштине Општине о томе само обавештава одборнике и констатује повлачење.
Члан 76.
О предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда не отвара се расправа, већ их
предлагач из члана 75. овог Пословника може образлагати најдуже 3 минута.
6.3. Отварање седнице и учешће на седници
Члан 77.
Седницом Скупштине Општине председава председник Скупштине Општине, кога у случају
одсутности или спречености, замењује заменик председника Скупштине Општине.
Члан 78.
На седнице Скупштине Општине обавезно се позивају: Председник општине, заменик
Председника општине, Општинско веће и други представници органа Општине, помоћници
Председника општине, овлашћени предлагачи и известиоци.
На седнице Скупштине Општине могу се позивати као гости народни посланици, начелник
Округа, представник Српске Православне Цркве, и друга лица за која председник Скупштине Општине
процени да могу присуствовати и учествовати у раду седнице.
У раду седнице Скупштине Општине од позваних лица могу да узму учешће по тачкама
дневног реда само лица којима председник Скупштине да реч.
Члан 79.
На почетку рада, председник Скупштине Општине обавештава Скупштину о одборницима који
су спречени да присуствују седници Скупштине, као и о томе ко је позван на седницу.
Истовремено, председник Скупштине Општине даје потребна објашњења у вези са радом на
седници и другим питањима, уколико оцени да за тим има потребе.
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Председник Скупштине Општине је обавезан да пре почетка и у току седнице, из просторије у
којој се седница одржава, удаљи сва лица која јој без позива присуствују.
Члан 80.
По отварању седнице председник Скупштине Општине утврђује да ли седници присуствује
довољан број одборника, односно више од половине од укупног броја одборника ( у даљем тексту :
кворум ).
Кворум се утврђује пребројавањем одборника.
Ако се утврди да седници није присутна потребна већина одборника за рад Скупштине, односно
да нема кворума, председник одлаже почетак седнице док се кворум не обезбеди, а најдуже 2 сата.
Ако се утврди да ни после одлагања, седници није присутна потребна већина одборника,
председник одлаже седницу за одговарајући дан и сат.
Члан 81.
Скупштина Општине заседа, расправља и одлучује уколико седници присуствује већина од
укупног броја одборника.
Кворум се обавезно утврђује:
- на почетку седнице,
- пре гласања о предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда, у складу са одредбама
овог Пословника,
- пре преласка на утврђивање дневног реда у целини,
- пре преласка на одлучивање по свакој тачки дневног реда.
Када се ради о предлогу општег акта кворум се обавезно утврђује:
- пре преласка на одлучивање о предлогу општег акта у начелу,
- пре преласка на одлучивање по сваком поднетом амандману, у складу са одредбама овог
Пословника,
- пре преласка на одлучивање о предлогу општег акта у целини.
Кворум се обавезно проверава и уколико то затражи председник одборничке групе,
изражавајући сумњу у постојање кворума.
Члан 82.
Седнице Скупштине Општине су јавне.
Скупштина Општине може одлучити да седница не буде јавна из разлога безбедности и других
разлога утврђених законом.
Одборници Скупштине Општине могу одлучити да раде без присуства јавности, на предлог
председника Скупштине Општине, најмање 1/3 од укупног броја одборника, Председника општине или
Општинског већа.
Предлог може бити изнет на седници Скупштине, пре, у току или непосредно након утврђивања
дневног реда седнице и не мора бити образложен.
Предлог се може односити на искључење јавности по свим или по појединим тачкама дневног
реда.
О изнетом предлогу Скупштина Општине одлучује одмах по његовом предлагању.
6. 4. Ток седнице
Члан 83.
Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са претходне седнице Скупштине Општине.
О примедбама на записник Скупштина Општине одлучује без расправе.
Члан 84.
По изјашњавању о изводу из записника Председник општине и Општинско веће могу поднети
извештај о реализацији одлука и других аката Скупштине Општине, по сопственој иницијативи или на
захтев Скупштине Општине.
Извештај из претходног става Председник општине, односно Општинско веће може поднети у
писаној или усменој форми.
О поднетом извештају не отвара се расправа.
О поднетом извештају Скупштина Општине се не изјашњава.
Члан 85.
Скупштина Општине одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну предложеног
дневног реда, следећим редоследом предлога:
- за хитан поступак,
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- за проширење дневног реда,
- за спајање расправе,
- за промену редоследа појединих тачака.
Члан 86.
Нове тачке које су унете у дневни ред на основу предлога за проширење предложеног дневног
реда увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања, односно прихватања на Скупштини Општине,
као последње тачке дневног реда, осим када се ради о предлогу акта за чије се доношење предлаже
хитан поступак, у складу са одредбама овог Пословника, или предлагач уз предлог за проширење
предложи њен редослед у дневном реду.
Уколико је предлагач предложио редослед тачке у дневном реду из става 1. овог члана,
Скупштина Општине се истовремено изјашњава о прихватању предлога за проширење и предложеном
редоследу у дневном реду.
Члан 87.
О дневном реду у целини Скупштина Општине одлучује без расправе, већином гласова
присутних одборника.
Скупштина Општине може, у току седнице, без претреса, извршити измене у редоследу тачака
дневног реда, уз сагласност предлагача одговарајућих аката.
Члан 88.
По одлучивању о дневном реду у целини, председник Скупштине Општине отвара расправу по
тачкама усвојеног дневног реда, осим оних за које је овим Пословником, односно посебном одлуком
Скупштине Општине, уређено да о њима Скупштина Општине одлучује без расправе.
Члан 89.
Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине Општине.
Одборници су дужни да се једни другима обраћају са уважавањем.
Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као ни изношење чињеница и оцена које се
односе на приватни живот других лица.
Члан 90.
Нико не сме прићи говорници док му председник Скупштине Општине то не дозволи.

Нико не може да говори на седници Скупштине Општине пре него што затражи и добије реч од
председника Скупштине Општине.
Пријава за реч подноси се председнику чим расправа почне и може се поднети све до
закључења расправе по тачки дневног реда за коју се говорник пријављује, у усменој или писаној
форми.
Председник Скупштине Општине даје реч говорницима по редоследу пријаве, осим
Председнику општине и заменику Председника општине, којима даје реч одмах пошто је затражи.
Члан 91.
На седници Скупштине Општине има право да говори сваки одборник, Председник
општине,заменик Председника Општине и члан Општинског већа, представници органа Општине,као и
свако позвано лице коме председник Скупштине Општине да реч, у складу са одредбама овог
Пословника.
Предлагач, односно представник предлагача, има право да говори 10 минута и то 5 минута
одмах по отварању расправе по тачки дневног реда чији је предлагач, односно представник предлагача,
односно известилац, као и да буде последњи говорник пре закључења расправе по тој тачки, у трајању
од 5 минута.
Уколико предлагач, у складу са одредбама овог Пословника, одреди више од једног лица за
представника предлагача, време за њихово укупно излагање не може бити дуже од времена утврђеног
ставом 2. овог члана.
Председник сваке одборничке групе, Председник општине, заменик Председника општине и
члан Општинског већа, има право да говори укупно 10 минута по свакој тачки дневног реда.
Говор одборника у расправи по тачки дневног реда може трајати до пет минута, с тим што
одборник о истом питању може добити реч само једанпут.
Говор сваког позваног лица коме председник Скупштине Општине да реч, по тачки дневног
реда, може трајати до пет минута, с тим што о истом питању може добити реч само једанпут.
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Председник Скупштине Општине ће у случају прекорачења времена излагања утврђеног
одредбама овог члана, опоменути говорника да је време протекло, а ако овај у току наредног минута не
заврши говор, одузеће му реч.
Свако питање се расправља док о њему има пријављених говорника.
Расправу по одређеној тачки дневног реда закључује председник Скупштине Општине, када се
исцрпи листа пријављених говорника излагањем предлагача, уколико предлагач то право жели да
искористи.
Кад се закључи расправа о одређеном питању, не може се поново отварати.
Члан 92.
Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду.
Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, осим председника Скупштине
Општине у случајевима предвиђеним овим Пословником.
За време говора одборника или других учесника у расправи није дозвољено добацивање,
односно ометање говорника.
Председник Скупштине Општине је дужан да се стара да говорник не буде ометан у свом
излагању.
Ако се говорник удаљи од тачке дневног реда о којој траје расправа, или од дефинисања
повреде Пословника, или износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица, или у
свом обраћању употребљава псовке или друге увредљиве изразе, председник ће га опоменути.
Уколико одборник и поред опомене настави да говори чинећи повреде из става 5. овог члана,
председник ће му одузети реч.
Говорника може прекинути или опоменути на ред само председник.
Није дозвољено ометање говорника добацивањем или коментарисањем излагања, као ни другим
поступцима којима се омета излагање.
Уколико говорника одборник или друго позвано лице, омета на начин из става 8. овог члана,
председник Скупштине Општине му изриче опомену, а ако и поред изречене опомене настави да чини
повреде из става 8. овог члана, председник Скупштине Општине овом лицу неће давати реч до краја
заседања.
Члан 93.
Председник Скупштине Општине, када председава седницом Скупштине Општине, ако жели да
учествује у расправи, препушта председавање заменику председника Скупштине Општине.
Уколико седници Скупштине Општине не присуствује заменик председника Скупштине
Општине у случају из става 1. овог члана седницом ће председавати најстарији присутан одборник, који
ту дужност прихвати.
6. 5. Реплика
Члан 94.
Уколико се говорник у свом излагању на седници Скупштине Општине, увредљиво изрази о
одборнику, односно другом позваном лицу на седници, на расној, верској, националној или родној
основи,

или на други начин увреди његов углед и достојанство наводећи његово име и презиме или функцију,
или говори о стварима које се односе на његов приватни живот или приватни живот чланова његове
породице, одборник, односно друго позвано лице на кога се излагање односи, има право на реплику.
Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку групу, односно политичку странку чији
одборници чине неку од одборничких група, у смислу става 2. овог члана, у име одборничке групе право
на реплику има председник одборничке групе.
Постојање основа за реплику цени председник Скупштине Општине.
Уколико председник Скупштине Општине процени постојање основа за реплику, лицима из
става 1. и 2. овог члана даје реч чим је затраже.
Реплика не може трајати дуже од три минута.
Није дозвољена реплика на реплику.
Члан 95.
Уколико одборник, председник одборничке групе, односно друго позвано лице при коришћењу
права на реплику, увреди одборника, друго позвано лице или одборничку групу на начин утврђен
чланом 94. овог Пословника, председник Скупштине ће га опоменути, а уколико након опомене настави
са повредама из члана 94.овог Пословника, председник Скупштине Општине ће му одузети реч.
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Одборник, председник одборничке групе, односно друго позвано лице на које се увреда из става
1. овог члана односи има право на реплику у складу са одредбама овог Пословника.
6. 6. Повреда Пословника
Члан 96.
Одборнику који затражи да говори о повреди овог Пословника, председник даје реч чим је
затражи.
Образложење повреде овог Пословника не може трајати дуже од три минута.
Одборник који је затражио да говори о повреди Пословника обавезан је да пре образложења
повреде, наведе члан овог Пословника који је по његовом мишљењу повређен.
Ако одборник пре почетка образложења не наведе члан овог Пословника који је по његовом
мишљењу повређен, председник је дужан да га опомене.
Ако и после изречене опомене одборник настави да говори чинећи повреде из става 4. овог
члана председник Скупштине Општине ће му одузети реч.
Председник Скупштине Општине је дужан дати објашњење поводом изречене примедбе.
Ако одборник не буде задовољан датим објашњењем, председник Скупштине Општине, одмах
позива одборнике да одлуче о изреченој повреди наведеног члана овог Пословника.
На одборника који затражи да говори по Пословнику, односе се све одредбе овог члана
Пословника.
6. 7. Одлагање, прекид и паузе у току седнице
Члан 97.
Председник Скупштине Општине може одложити седницу Скупштине Општине када утврди
недостатак потребне већине одборника за почетак седнице Скупштине Општине, док се кворум не
обезбеди, а најдуже 2 сата.
Ако се утврди да ни после одлагања у случају из става 1. овог члана, седници није присутна
потребна већина одборника, председник Скупштине Општине одлаже седницу за одговарајући дан и
сат.
У случају из става 2. овог члана председник Скупштине Општине обавестиће одборнике и друга
лица која су по одредбама овог Пословника позвана, о почетку седнице која је одложена, у складу са
одредбама овог Пословника.
Члан 98.
Седница Скупштине Општине може се одложити и када услед обимности дневног реда или из
других разлога, не може да се заврши расправа или одлучивање по свим тачкама дневног реда у
заказани дан, у случајевима који онемогућавају регуларан рад Скупштине Општине, као и из других
оправданих разлога.
У случајевима из става 1. овог члана, председник Скупштине Општине или председник
одборничке групе могу предложити да се седница Скупштине Општине одложи.
О одлагању седнице Скупштине Општине у случају из става 1. овог члана, Скупштина Општине
одлучује већином гласова присутних одборника, одмах по изношењу предлога.
Члан 99.
Председник Скупштине Општине одређује прекид седнице Скупштине Општине у случајевима
недостатка кворума, настанка инцидентних околности када Скупштина Општине не може регуларно да
ради, односно настави рад у складу са одредбама овог Пословника.

У случају из става 1. овог члана, председник Скупштине Општине обавестиће одборнике о
наставку седнице, у складу са одредбама овог Пословника.
Председник Скупштине Општине одређује прекид седнице Скупштине Општине и када је у
току њеног трајања Скупштина Општине прихватила захтев за сазивање седнице по хитном поступку, у
складу са одредбама овог Пословника.
О дану и часу наставка прекинуте седнице из става 3. овог члана, председник Скупштине
Општине може обавестити одборнике одмах по прекиду седнице или накнадно, писаним путем.
6. 8. Одржавање реда на седници
Члан 100.
О реду на седници Скупштине Општине стара се председник Скупштине Општине.
Председник Скупштине Општине, због повреде реда на седници, изриче мере:
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- опомену;
- одузимања речи и
- удаљење са седнице.
Евиденцију о изреченим мерама води секретар Скупштине Општине.
Члан 101.
Опомена се изриче одборнику:
- који говори пре него што је затражио и добио реч;
- који, и поред упозорења председника Скупштине Општине, говори о питању које није на
дневном реду;
- ако на било који начин омета излагање говорника,
- ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица;
- ако употребљава псовке и друге увредљиве изразе;
- ако другим поступцима нарушава ред на седници или поступа противно одредбама овог
Пословника.
Члан 102.
Мера одузимања речи изриче се одборнику коме је претходно изречена опомена, а који и после
тога чини повреду овог Пословника из члана 100. овог Пословника.
Одборник коме је изречена мера одузимања речи дужан је да се, без одлагања, удаљи од
говорнице. У супротном председник Скупштине Општине налаже искључење озвучења, а по потреби
одређује прекид седнице Скупштине Општине.
Мера одузимања речи не односи се на право одборника на реплику у даљем току седнице.
Члан 103.
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после изречене мере одузимања речи
омета или спречава рад на седници, не поштује одлуку председника Скупштине Општине о изрицању
мере одузимања речи, или наставља да чини друге прекршаје у смислу члана 100. овог Пословника, као
и у другим случајевима одређеним овим Пословником.
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику и без претходно изречених мера опомене и
одузимања речи, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава
физички или морални интегритет учесника седнице у сали Скупштине Општине.
Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој
се седница Скупштине Општине одржава.
Уколико одборник одбије да се удаљи из сале у којој се седница Скупштине Општине одржава,
председник Скупштине Општине ће наложити служби овлашћеној за одржавање реда у општини и коју
користе органи Општине, да тог одборника удаљи са седнице и одредити прекид до извршења мере
удаљења.
Скупштина Општине на предлог председника Скупштине Општине, односно председника
одборничке групе, изриче меру удаљења са седнице, већином гласова присутних одборника.
Члан 104.
Ако председник Скупштине Општине редовним мерама не може да одржи ред на седници,
одредиће прекид у трајању потребном да се успостави ред.
Члан 105.
Мере опомене, одузимања речи и удаљења са седнице примењују се за седницу Скупштине
Општине на којој су изречене.
Члан 106.
У просторији у којој се одржавају седнице Скупштине Општине забрањено је уношење оружја,
коришћење мобилних телефона и других предмета који могу ометати рад Скупштине Општине.

6. 9. Записник
Члан 107.
Седнице Скупштине Општине записују се на аудио-снимцима, са којих се израђују записници,
који се чувају у документационој основи седнице.
Са седнице се прави извод из записника који се доставља одборницима уз позив за наредну
седницу.
Извод из записника садржи: време и место одржавања седнице, имена председавајућег и
секретара, кратак ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и одлучивало и именима
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говорника, резултат гласања о појединим питањима, име и презиме одборника који је издвојио
мишљење (уколико је одборник захтевао да се издвајање мишљења унесе у записник) и назив одлука и
закључака донетих на седници.
Извод из записника потписује председник Скупштине Општине.
Аудио снимци седница Скупштине Општине могу се, по захтеву председника одборничке
групе, у електронском облику доставити одборничкој групи, а представницима средстава јавног
информисања само по писаном одобрењу председника Скупштине Општине.
6.10. Одлучивање
Члан 108.
По закључивању расправе по тачки утврђеног дневног реда, Скупштина Општине прелази на
одлучивање.
Скупштина Општине одлучује гласањем одборника, на начин, по поступку и већином
утврђеном законом, Статутом, одлукама Скупштине Општине и овим Пословником.
Одборничка група може одредити једног свог одборника за контролу пребројавања гласова, о
чему писаним путем обавештава председника Скупштине Општине пре почетка седнице.
У току одлучивања, повреду у погледу броја гласова, може пријавити само члан одборничке
групе кога је одборничка група одредила за контролу.
Члан 109.
Гласање на седници Скупштине Општине је јавно, осим када је овим Пословником уређено
другачије.
Одборници гласају изјашњавањем "за" предлог или "против" предлога или се ''уздржавају'' од
гласања.
Гласање се врши дизањем руке.
Председник Скупштине Општине прво позива да се изјасне одборници који гласају "за", затим
они који гласају "против" а потом они који се ''уздржавају'' од гласања.
Члан 110.
Скупштина Општине одлуке доноси већином гласова присутних одборника, уколико Статутом,
законом, одлукама Скупштине Општине, или овим Пословником није утврђено другачије.
О доношењу Статута Општине, буџета и урбанистичких планова, одлучује се већином гласова
од укупног броја одборника.
Члан 111.
Скупштина Општине о сваком предлогу који је стављен на дневни ред одлучује после расправе,
осим у случајевима у којима је овим Пословником утврђено да се одлучује без расправе.
Члан 112.
О свакој тачки дневног реда Скупштина Општине одлучује у целини, осим о предлозима
општих аката о којима се гласа у начелу, у појединостима и у целини.
Члан 113.
О предлогу општег акта најпре се води начелна расправа.
По завршеној начелној расправи Скупштина Општине одлучује о предлогу општег акта у
начелу.
Уколико Скупштина Општине прихвати општи акт у начелу прелази на расправу у
појединостима.
Расправа у појединостима обавља се по члановима на које су поднети амандмани и о
амандманима којима се предлаже уношење нових одредаба, а учесници у расправи могу да говоре у
складу са одредбама овог Пословника.
Након одлучивања по члановима, Скупштина Општине приступа гласању о предлогу општег
акта у целини.
Члан 114.
Уколико одборници не прихвате предлог општег акта у начелу, о њему се даље не расправља и
не гласа, односно сматра се да акт није прихваћен.
Уколико нема поднетих амандмана, на предлог општег акта Скупштине Општине се о предлогу
општег акта, по спроведеној начелној расправи изјашњава о предлогу у целини.
Члан 115.
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На захтев одборника или одборничке групе, Скупштина Општине може, без расправе, одлучити
да се гласа прозивком, на начин одређен овим Пословником.
Ако Скупштина Општине одлучи да се гласа прозивком, секретар Скупштине Општине прозива
одборнике по азбучном реду презимена, а сваки прозвани одборник изговара реч "за", "против", или
"уздржан". Председник Скупштине Општине понавља име и презиме одборника који је гласао и његову
изјаву, односно утврђује да је одсутан или да не жели да гласа.
Секретар Скупштине Општине записује изјаву одборника или његову одсутност, уз његово име
и презиме на списку.
Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од половине одборника који су приступили
гласању, односно законом и статутом утврђена већина.
Ако Скупштина Општине одлучи да се гласа прозивком у поступку именовања, односно
постављења у коме је предложено два или више кандидата одборници који приступају гласању
изговарају пуно име и презиме кандидата за које гласају.
Члан 116.
Након обављеног гласања, председник Скупштине Општине закључује гласање и саопштава
резултат гласања.
Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од половине присутних одборника,
односно законом, Статутом или одлуком Скупштине Општине утврђена већина за њено доношење.
Члан 117.
Седницу Скупштине Општине закључује председник Скупштине Општине после спроведеног
одлучивања по дневном реду.

VII ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА СКУПШТИНЕ
7.1. Акта Скупштине Општине и поступак предлагања аката
Члан 118.
Скупштина Општине као основни правни акт доноси Статут.
Скупштина Општине у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуке, пословник,
решења, закључке, препоруке, планове, програме, и друге акте у складу са законом, Статутом и овим
Пословником.
Члан 119.
Одлуком се на општи начин уређују питања из надлежности Скупштине Општине.
Пословником се уређују питања од значаја за организацију и рад Скупштине Општине.
Решењем се одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у складу
са законом, Статутом и одлукама Скупштине Општине.
Закључком се одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога,
утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати у појединачним питањима,
односно стварима, иницира доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта.
Закључком Скупштина може, на предлог предлагача акта који је предмет расправе, на основу
дискусија одборника, вршити интервенцију на текст акта пре закључења расправе по тој тачки дневног
реда, која има карактер исправке техничке грешке.
О предложеном закључку одлучује се пре одлучивања о акту на који се делује, оном већином
гласова која је потребна за доношење тог акта.
У случају из става 6. овог члана Комисија за статут обавезна је да интервенцију на текст,
усвојену закључком угради у акт, уколико се акт усвоји, пре његовог објављивања.
Члан 120.
Право предлагања акта за доношење или промену Статута имају Општинско веће, и грађани
путем грађанске иницијативе.
Право предлагања одлука и других општих аката имају, Општинско веће, одборничка група,
најмање 1/3 одборника, као и грађани путем грађанске иницијативе, у складу са законом, Статутом и
овим Пословником.
Члан 121.
Овлашћени предлагач акта из члана 120. овог Пословника, подноси предлог акта у облику у
коме се акт доноси, са образложењем.
Образложење мора да садржи:
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- законски основ,
- разлоге за доношење акта,
- објашњење основних правних института и појединачних решења,
- процену износа финансијских средстава потребних за спровођење акта,
- преглед одредаба одлуке које се мењају, односно допуњују, ако се предлаже одлука о
изменама, односно допунама.
Члан 122.
Предлог акта који је упућен Скупштини Општине, председник Скупштине Општине, одмах по
пријему, доставља надлежним Комисијама и Општинском већу, ако Општинско веће није предлагач,
осим у ситуацији када нису образована радна тела, односно није изабрано Општинско веће.
Ако предлог акта није припремљен у складу са овим Пословником, председник Скупштине
Општине затражиће од предлагача да предлог акта усклади са одредбама овог Пословника, при чему ће
прецизно навести у чему се састоји та неусклађеност.
Предлагач акта може у року од 15 дана да поднесе предлог акта усклађен са одредбама овог
Пословника.
Уколико предлагач не усклади предлог акта у складу са ставом 1. и 2. овог члана, предлог акта
сматра се повученим.
Члан 123.
Председник Скупштине Општине, одлучује на којој седници ће се материјали односно акти,
упућени и достављени председнику Скупштине Општине, у складу са одредбама овог Пословника,
уврстити у предлог дневног реда седнице, осим када се ради о предлозима за које је овим Пословником
утврђено да се морају уврстити у предлог дневног реда прве наредне седнице.
Предлоге аката или материјала за које је Скупштина Општине одлучила да се не уврсте у
дневни ред седнице, односно који су били предмет расправе али их Скупштина Општине није усвојила
гласањем, председник Скупштине Општине, односно Скупштина Општине, не може поново уврстити у
предлог дневног реда, односно у дневни ред, пре протека рока од најмање 6 месеци, рачунајући од дана
одржавања седнице Скупштине Општине на којој нису увршћени у дневни ред, односно нису усвојени.
Члан 124.
Предлог акта, пре разматрања у Скупштини Општине, разматрају надлежне Комисије и
Општинско веће, ако Општинско веће није предлагач аката, осим у ситуацији када нису образована
радна тела, односно није изабрано Општинско веће.
Надлежне Комисије и Општинско веће, ако није предлагач акта, у својим извештајима, могу
предложити Скупштини Општине да прихвати или не прихвати предлог акта у начелу.
Уколико надлежне Комисије и Општинско веће предложе прихватање акта у начелу, дужни су
да наведу да ли акт прихватају у целини или са изменама које предлажу у форми амандмана.
Уколико надлежне Комисије и Општинско веће не доставе извештаје, Скупштина Општине
предлог акта разматра и без њих.
Члан 125.
Ни о једном предлогу одлуке који повлачи исплату из буџета Општине, не може се расправљати
и одлучивати ако му није приложен Извештај Општинског већа о томе колика и одакле ће бити
обезбеђена средства и како ће се одлука одразити на буџет Општине.
Предлог одлуке који повлачи умањење прихода може да буде изнесен на расправу и
одлучивање само ако му је приложен посебан извештај Општинског већа у коме су наведена средства
којима ће се они надокнадити.
Члан 126.
Акта Скупштине Општине израђују се, на основу изворника записника о раду седнице на којој
су донети.
Акте Скупштине Општине потписује председник Скупштине Општине, а тачност преписа аката
потписује секретар Скупштине Општине.
Акте радних тела Скупштине Општине потписује председник и секретар радног тела.
О чувању и објављивању аката Скупштине Општине стара се Служба за скупштинске послове.
Акта Скупштине Општине објављују се у "Службеном гласнику Општине Жагубица".
7. 2. Амандман
Члан 127.
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Амандман - предлог за промену члана општег акта, могу поднети: одборник, одборничка група
и Општинско веће.
Амандман садржи: назив предлога акта на који се амандман односи, пун текст измене,
образложење са разлозима за подношење амандмана и назив подносиоца амандмана.
Члан 128.
Предлог за измену и допуну предлога општег акта - амандман подноси се председнику
Скупштине Општине у писаном облику, са образложењем, почев од дана достављања предлога акта, а
најкасније 48 сати пре сата одређеног за одржавање седнице за коју је предложено разматрање тог
предлога акта.
Подносилац амандмана не може да сам или заједно са другим одборницима, поднесе више
амандмана на исти члан предлога акта.
Члан 129.
Поднете амандмане председник Скупштине Општине упућује предлагачу акта, надлежним
Комисијама и Општинском већу.
Амандмане које Комисија за статут одбаци као неблаговремене, непотпуне, супротне закону,
увредљиве или упућене супротно одредбама овог Пословника, не могу бити предмет расправе, ни
одлучивања на седници Скупштине Општине.
О амандманима из става 2. овог члана Комисија за статут сачињава посебан извештај и
доставља га Скупштини Општине.
Члан 130.
Предлагач акта, надлежна Комисија и Општинско веће, дужни су да, пре седнице Скупштине
Општине, размотре амандмане који су поднети на предлог акта и да Скупштину обавесте за које
амандмане предлажу да их Скупштина Општине прихвати, а за које да их одбије.
Ако се предлагач општег акта или надлежно радно тело у начелу не сложе са амандманом или
са његовом формулацијом, предложиће нову формулацију амандмана.
Ако подносилац амандмана прихвати нову формулацију, амандман постаје саставни део
предлога општег акта.
Ако подносилац не прихвати нову формулацију, онда Скупштина Општине гласа прво о
амандману онаквом каквим га је формулисао подносилац.
Члан 131.
Амандман са којим се сагласи предлагач акта постаје саставни део предлога акта и о њему се
Скупштина Општине не изјашњава.
Уколико предлагач акта поднесе амандман на акт чији је предлагач, а са њим се сагласе
надлежне Комисије, амандман постаје саставни део предлога акта и о њему се Скупштина Општине не
изјашњава.
Члан 132.
О поднетом амандману може расправљати само подносилац амандмана и предлагач акта на који
се амандман односи.
Уколико је подносилац амандмана одборничка група о амандману говори председник
одборничке групе.
Дужина излагања лица из става 1. и 2. овог члана не може трајати дуже од 3 минута.
Члан 133.
У току гласања о појединостима, амандмане усмено или у писаном облику могу да подносе
предлагач акта, надлежне Комисије, односно Општинско веће, само ако је потреба за амандманом
настала услед претходног прихватања неког другог амандмана.
Члан 134.
Скупштина Општине одлучује о поднетим амандманима по редоследу чланова предлога општег
акта.
Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога акта, прво се одлучује о амандману
којим се предлаже брисање одредбе тога члана, а затим о амандману којим се предлаже измена целог
члана.
Скупштина Општине посебно одлучује о сваком амандману који предлагач акта, надлежна
Комисија или Општинско веће нису прихватили.
О амандманима одборници гласају "за", "против" или се уздржавају од гласања.
О амандманима на акт се одлучује истом већином гласова која је потребна за доношење акта.
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7. 3. Доношење аката Скупштине Општине по хитном поступку.
Члан 135.
Акт се може, изузетно, донети и по хитном поступку.
По хитном поступку може да се донесе само акт којим се уређују питања и односи настали ради
спровођења закона или услед околности које нису могле да се предвиде, а недоношење акта по хитном
поступку могло би да проузрокује штетне последице по живот и здравље људи и рад органа и
организација.
Предлагач акта је дужан да, у писаном образложењу предлога акта, наведе разлоге или
последице које би настале због недоношења овог акта по хитном поступку.
Члан 136.
Предлог акта за чије се доношење предлаже хитни поступак може се ставити на дневни ред
седнице Скупштине Општине ако је поднет најкасније до утврђивања дневног реда те седнице.
Члан 137.
Предлог акта за чије се доношење предлаже хитан поступак Скупштини Општине могу поднети
Општинско веће или 1/3 одборника.
Предлог се подноси председнику Скупштине Општине у писаној форми,са образложењем.
Скупштина Општине одмах одлучује о томе да ли предлог прихвата.
Ако Скупштина Општине прихвати предлог да се акт донесе по хитном поступку, тај предлог
постаје прва тачка дневног реда.
Члан 138.
Предлог акта који је Скупштина прихватила да донесе по хитном поступку не разматрају
надлежне Комисије.
О предлогу акта посебно се изјашњава Општинско веће, у писаној или усменој форми, уколико
он није предлагач акта.
Уколико се предлогом умањују приходи буџета или се захватају средства која буџетом нису
планирана, о томе се посебно изјашњавају Општинско веће и начелник управе надлежне за послове
финансија, у писаној или усменој форми.
Амандман на предлог акта који се доноси по хитном поступку може бити дат у писаној или
усменој форми до закључивања расправе по тој тачки дневног реда.
VIII СЕДНИЦЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Члан 139.
Захтев за сазивање седнице по хитном поступку могу поднети: Општинско веће или 1/3
одборника.
Захтев се подноси председнику Скупштине Општине и мора бити у писаној форми, са
образложењем.
Уз захтев се доставља и предлог акта, односно материјала, у писаној форми, у складу са
одредбама овог Пословника.
Уколико председник Скупштине Општине процени да је захтев оправдан седницу сазива и
одређује дан и час њеног одржавања најкасније у року од 24. сата, од пријема захтева.
У случају из става 4. овог члана одборници се позивају телефоном, слањем телеграма или на
други погодан начин, а материјал се уручује на самој седници.
Члан 140.
Уколико је у току редовна седница захтев може бити изнет и усмено, на самој седници.
Уколико захтев усмено подноси 1/3 одборника, одборник који захтев образлаже дужан је да
председнику Скупштине Општине, пре почетка образлагања преда потписе 1/3 одборника, у име којих
захтев подноси.
Скупштина Општине одмах одлучује о томе да ли захтев прихвата, већином гласова од укупног
броја одборника.
Ако Скупштина Општине прихвати захтев, редовна седница се одмах прекида и започиње
седница по хитном поступку.
Члан 141.
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Предлог акта, односно материјала, односно усменог излагања са предлогом акта или мера које
се усмено излажу, а који су предмет разматрања, расправе и одлучивања на седници Скупштине
Општине заказаној по хитном поступку не разматрају надлежне Комисије.
Уколико се предлогом умањују приходи буџета или се захватају средства која буџетом нису
планирана, о томе се посебно изјашњавају Општинско веће или председник Општине и начелник управе
надлежне за послове финансија, у писаној или усменој форми.
Амандман на предлог акта који се доноси на седници сазваној по хитном поступку даје се у
писаној форми до закључивања расправе по тој тачки дневног реда.
О амандману из става 3. овог члана Скупштина одлучује без изјашњавања надлежних Комисија.

IX СВЕЧАНА СЕДНИЦА
Члан 142.
Свечану седницу Скупштине Општине сазива председник Скупштине Општине поводом дана
општине Жагубица.
Седница Скупштине општине сазвана поводом дана општине је свечаног и протоколарног
карактера.
Свечана седница Скупштине Општине одржава се у сали Скупштине Општине или на другом
прикладном месту које одговара свечарском поводу њеног одржавања.
Члан 143.
Председник Скупштине Општине седницу Скупштине Општине сазива свечаном позивницом
која садржи комплетан програм свечаности поводом обележавања празника општине, у којој је посебно
назначен дан и час одржавања седнице, односно сала у којој ће седница бити одржана.
На свечаној седници Скупштине Општине уручују се признања и награде Општине Жагубица.
Члан 144.
За одржавање свечане седнице Скупштине Општине није потребно присуство већине од
укупног броја одборника.
На свечаној седници Скупштине Општине не отвара се расправа.
На свечану седницу Скупштине Општине обавезно се позивају добитници признања општине
Жагубице.
На свечаној седници Скупштине Општине, поред председника Скупштине Општине, односно
Председника општине који уручују признања и награде, могу говорити лауреати, односно добитници
признања за годину у којој им се признање и награде додељују, као и истакнути гости који желе да се
обрате одборницима и позваним гостима.
X ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 145.
Рад Скупштине Општине и њених радних тела је јаван.
Јавност се може искључити само у случајевима предвиђеним законом, Статутом и одредбама
овог Пословника.
За јавност рада Скупштине Општине и њених радних тела одговоран је председник Скупштине
Општине.
Члан 146.
Јавност рада Скупштине Општине и радних тела Скупштине Општине обезбеђује се
присуством представника средстава јавног информисања седницама Скупштине Општине и њених
радних тела, давањем саопштења за јавност са одржаних седница и одржавањем конференција за
штампу.
Члан 147.
Скупштина Општине и радна тела Скупштине Општине могу да дају службена саопштења за
штампу и друга средства јавног информисања са одржаних седница. Текст службеног саопштења
саставља надлежна служба Скупштине Општине, а одобрава га председник Скупштине Општине,
односно председник радног тела.
XI ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 148.
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Председника општине бира Скупштина Општине, из реда одборника, на време од четири
године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине Општине.
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености
да обавља своју дужност.
Члан 149.
Председник Скупштине Општине предлаже кандидата за Председника општине.
Предлог кандидата за Председника општине подноси се Скупштини Општине у писаном
облику.
Предлог из става 2. овог члана садржи: име и презиме кандидата, личну и радну биографију и
сагласност кандидата у писаном облику.
Члан 150.
Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за заменика Председника општине из
реда одборника, кога бира Скупштина Општине на исти начин као Председника општине.
Кандидат за Председника општине предлаже и кандидате за чланове Општинског већа, које
бира Скупштина Општине на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника.
Предлог из става 1. и 2. овог члана садржи: име и презиме кандидата, назначење функције за
коју се кандидат предлаже, личну и радну биографију и сагласност кандидата у писаном облику.
Члан 151.
Скупштина Општине истовремено одлучује о избору Председника општине, заменика
Председника општине и чланова Општинског већа.
Председника општине, заменика Председника општине и чланове Општинског већа, Скупштина
Општине бира тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, на период од 4 године.

Члан 152.
Гласање за избор Председника општине, заменика Председника општине и чланове
Општинског већа, спроводи Комисија за избор извршних органа Општине ( у даљем тексту : Комисија ),
од 3 члана, коју именује Скупштина Општине из реда одборника.
За члана комисије одређује се по један, најмлађи одборник из политичке странке, коалиције
политичких странака, политичке организације или групе грађана које су добиле највећи број
одборничких места.
Гласање се врши гласачким листићима.
Гласачки листићи су исте величине, облика и боје, а оверени су печатом Скупштине Општине.
Број штампаних гласачких листића једнак је броју одборника.
Гласачки листић садржи: назив гласачког листића, датум гласања, ознаку да се гласа за или
против предложеног кандидата за Председника општине Жагубица, заменика Председника Општине
Жагубица и чланове Општинског већа, презиме и име кандидата са назначењем функције за коју се
кандидат бира, као и начин гласања.
Члан 153.
Одборнику се уручује гласачки листић тако што, пошто је претходно прозван, прилази столу
председника Скупштине Општине. Председник Скупштине Општине уручује одборнику гласачки
листић, а секретар Скупштине Општине, означава код имена и презимена одборника у списку да му је
гласачки листић уручен.
Кад одборник попуни гласачки листић, прилази месту где се налази гласачка кутија и убацује у
њу гласачки листић, а секретар Скупштине Општине, код имена и презимена одборника у списку,
означава да је одборник гласао.
Гласачка кутија мора бити празна и од провидног материјала.
Члан 154.
Пошто је гласање завршено, Комисија утврђује резултат гласања у истој просторији у којој је
гласање и обављено.
Пре отварања гласачке кутије, пребројаће се неуручени гласачки листићи и ставити у посебан
коверат, који ће бити запечаћен.
Члан 155.
Утврђивање резултата гласања обухвата податке о броју:
- уручених гласачких листића;

5. јул 2012

Жагубица

Број 8 страна 38

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
- употребљених гласачких листића;
- неупотребљених гласачких листића;
- неважећих гласачких листића;
- важећих гласачких листића;
- укупан број гласова које су добили кандидати.
Члан 156.
Неважећим гласачким листићем, сматра се:
- непопуњени гласачки листић,
- гласачки листић на коме је заокружен нови кандидат који је дописан.
Члан 157.
О утврђивању резултата гласања Комисија саставља записник који потписују сви чланови
Комисије.
Члан 158.
Председнику општине и заменику Председника општине избором на ове функције престаје
мандат одборника у Скупштини Општине.
Председник општине и заменик Председника општине су на сталном раду у Општини.
Чланови Општинског већа не морају бити на сталним раду у Општини.
Члан 159.
Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен
предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење Председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15
дана од дана достављања предлога председнику Скупштине Општине.
Ако Скупштина Општине не разреши Председника општине, одборници који су поднели
предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење Председника општине, пре истека рока од
шест месеци од одбијања претходног предлога.
Члан 160.
Разрешењем Председника општине престаје мандат заменика Председника општине и
Општинског већа.
Заменик Председника општине, односно члан Општинског већа, могу бити разрешени пре
истека времена на које су бирани, на предлог Председника општине или најмање једне трећине
одборника, на исти начин на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика Председника општине или члана
Општинског већа, Председник општине је дужан да Скупштини Општине поднесе предлог за избор
новог заменика Председника општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о
разрешењу и о избору, у складу са одредбама овог Пословника о њиховом избору.
Председник општине, заменик Председника општине или члан Општинског већа који су
разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог
Председника општине, заменика Председника општине или члана Општинског већа.
Члан 161.
Престанком мандата Скупштине Општине престаје мандат извршних органа Општине, с тим да
они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог Председника општине и
Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини Општине
мандат престао због распуштања Скупштине Општине.
XII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 162.
Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља
Скупштина Општине.
Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада
мирују му док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала, односно поставила
Скупштина Општине, престаје функција на коју су именовани, односно постављени.
Прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, не
искључују примену одредаба Закона о локалној самоуправи о пословима који су одређени као неспојиви
са функцијом одборника Скупштине Општине.
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Члан 163.
Право и дужност одборника је:
- да бира и буде биран на функције у Скупштини Општине, органе Општине и радна тела
Скупштине Општине,
- да учествује у раду Скупштине Општине и радних тела Скупштине Општине,
- предлаже Скупштини Општине претресање одређених питања,
- подноси амандмане на предлог општег акта,
- учествује у другим активностима Скупштине Општине.
Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима која су од значаја за вршење
одборничке дужности, преко органа Општине.
Одборници Скупштине Општине имају слободан приступ документима која су од значаја за
обављање одборничке дужности.
Члан 164.
Када Скупштина Општине после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових
одборника, у гласању, поред одборника, могу учествовати и кандидати којима су мандати додељени у
складу са чланом 48. Закона о локалним изборима и који имају уверење Општинске изборне комисије да
су изабрани.
Члан 165.
Одборник има право да поставља одборничка питања председнику, односно заменику
председника Скупштине Општине, Председнику општине, Општинском већу и изабраним,именованим
и постављеним лицима од стране Скупштине Општине из њихове надлежности.
Одборничко питање може се постављати усмено или у писаној форми, само у оквиру тачке
дневног реда одборничка питања.
Члан 166.
Одборник је дужан да присуствује седницама Скупштине Општине и седницама органа и
радних тела Скупштине Општине у које је биран.
Ако је оправдано спречен да присуствује седници, одборник је дужан да благовремено пријави
своје одсуство служби за скупштинске послове или секретару Скупштине Општине.
Председник Скупштине Општине односно председник органа или радног тела Скупштине
Општине може одборнику да одобри одсуство, о чему обавештава присутне на седници.
Члан 167.
Одборник има право да тражи обавештења и објашњења од председника односно заменика
председника Скупштине Општине, Председника општине, Општинског већа, председника одборничке
групе, председника радних тела Скупштине Општине, секретара Скупштине Општине и свих изабраних,
именованих и постављених лица од стране Скупштине Општине, која су му потребна за остваривање
одборничке функције.
Стручна служба за скупштинске послове обезбеђује услове за вршење дужности одборника и на
њихово тражење пружа стручну помоћ у изради предлога за подношење Скупштини, њеним органима и
телима, обезбеђује коришћење "Службеног гласника РС", "Службеног гласника Општине Жагубица" и
друге документације неопходне за потпуно сагледавање одређених питања из делокруга рада органа
Општине и радних тела Скупштине Општине.
Члан 168.
Одговор на одборничко питање може се дати на седници на којој је постављено а ако то није
могуће, одборник је дужан да исто поднесе Скупштини општине у писаном облику на самој седници
или у року од 3 дана од одржавања седнице. Ако се одборничко питање не достави у писаном облику,
сматраће се да исто није ни поднето, а уколико се исто достави у предвиђеној форми, доставиће се
одборнику у писаном облику у што краћем могућем року.
Члан 169.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује
сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку.
Члан 170.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог
мишљења или давања гласа на седници Скупштине Општине и радних тела.
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Члан 171.
Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
1) подношењем оставке;
2) доношењем одлуке о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе;
3) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од
најмање шест месеци;
4) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;
5) преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом
одборника;
6) ако му престане пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе;
7) губљењем држављанства;
8) ако наступи смрт одборника.
Одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине Општине, а између две седнице
подноси је у форми оверене писане изјаве.
После подношења усмене оставке одборника, Скупштина Општине без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
О оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина Општине је дужна да
одлучи на првој наредној седници.
Одборник може опозвати поднету оставку све док Скупштина Општине не утврди престанак
његовог мандата.
Ако одборнику престаје мандат наступањем случаја из става 1. овог члана тач. 2) до 8),
Скупштина Општине на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја,
утврђује да је одборнику престао мандат.
Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
XIII РАСПУШТАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 172.
Скупштина Општине може се распустити ако:
1) Скупштина Општине не заседа дуже од три месеца,
2) ако не изабере Председника општине и Општинско веће у року од месец дана од дана
конституисања Скупштине Општине или од дана њиховог разрешења, односно подношења оставке,
3) не донесе Статут или буџет у року утврђеном законом.
Члан 173.
Одлуку о распуштању Скупштине Општине доноси Влада, на предлог министарства надлежног
за послове локалне самоуправе.
Председник Народне скупштине расписује изборе за одборнике у року од два месеца од
ступања на снагу одлуке о распуштању Скупштине Општине.
Мандат одборника изабраних на изборима из става 2. овог члана, траје четири године.
До конституисања скупштине и избора извршних органа Општине, текуће и неодложне послове
из надлежности скупштине и извршних органа Општине,обавља привремени орган Општине који чине
председник и четири члана.
Привремени орган Општине образује Влада.
Влада доноси посебно решење о именовању председника и чланова привременог органа, водећи
рачуна о политичком и националном саставу распуштене Скупштине Општине.
Члан 174.
Ако се у Општини у не спроведу избори за одборнике или ако се после спроведених избора не
конституише Скупштина Општине у складу са овим законом у року од два месеца од објављивања
резултата избора, Влада именује привремени орган који обавља текуће и неодложне послове из
надлежности Скупштине Општине и извршних органа Општине.
Председник Народне скупштине је дужан да одлуку о расписивању нових избора за скупштину
јединице локалне самоуправе донесе у року од месец дана, од дана кад је требало спровести изборе,
односно конституисати скупштину јединице локалне самоуправе.
Мандат одборника изабраних на изборима из става 2. овог члана, траје до истека мандата
одборника Скупштина Општине изабраних на редовним изборима.
XIV РАД СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ РАТНОГ СТАЊА,
НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ И ВАНРЕДНОГ СТАЊА
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Члан 175.
У случају ратног стања Општинско веће доноси акте из надлежности Скупштине Општине, с
тим што је дужно да их поднесе на потврду Скупштини Општине, чим она буде у могућности да се
састане.
Члан 176.
У случају непосредне ратне опасности или ванредног стања Скупштина Општине ради по овом
Пословнику, ако конкретне прилике и околности то дозвољавају.
Ако у наведеним условима није могућ рад по овом Пословнику, Скупштина Општине на првој
седници доноси посебан Пословник о свом раду и остваривању функција у насталим околностима.
Члан 177.
Председник Скупштине Општине у случају непосредне ратне опасности или ванредног стања:
- одређује време и место одржавања седнице Скупштине Општине;
- одлучује о начину позивања одборника на седницу и начину и роковима достављања
материјала за седницу;
- по потреби може одредити посебан начин вођења и чувања записника, бележака и других
докумената Скупштине и њених органа, наложити да се одређени материјали не стављају на
располагање средствима јавног информисања и предузети друге мере у циљу безбедности и заштите;
- успоставља контакте и сарадњу са одговарајућим државним и војним органима Републике
Србије и предузима мере за реализацију донетих закона, одлука, закључака, наређења и других аката
ових органа;
- одлучује о начину рада Општинске управе у циљу што успешнијег остваривања послова и
задатака у насталим околностима.
Члан 178.
Одборници су дужни да у случајевима непосредне ратне опасности, ратног или ванредног
стања, извештавају секретара Скупштине Општине о свакој промени адресе, пребивалишта или
боравишта.
XV САРАДЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СА СКУПШТИНАМА
ДРУГИХ ОПШТИНА И ГРАДОВА
Члан 179.
Скупштина Општине сарађује и удружује се ради остваривања заједничких циљева, планова и
програма развоја, као и других потреба од заједничког интереса са другим Скупштинама општина и
градова. Ради остваривања наведених циљева може удруживати средства и образовати заједничке
органе, предузећа, установе и друге организације и службе, у складу са законом и статутом.
Скупштина Општине може сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним
организацијама и другим организацијама, у интересу Општине Жагубица и његових становника.
Члан 180.
О сарадњи и удруживању, образовању заједничких органа, асоцијација, организација и служби,
одлучује Скупштина Општине.
Сарадња се остварује узајамним посетама делегација Скупштине Општине или појединих
функционера, разменом информација и других материјала и публикација.
Састав делегација, као и циљеве и задатке посете утврђује надлежно радно тело Скупштине
Општине.
Делегација, односно функционер или одборник је дужан да надлежном радном телу Скупштине
Општине поднесе извештај о посети.
XVI ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ, ПРОМЕНА И ПРИМЕНА ПОСЛОВНИКА
Члан 181.
Аутентично тумачење Пословника доноси Скупштина Општине, на предлог Комисије са статут
Скупштине Општине.
Предлог за доношење и промену Пословника може поднети најмање 1/3 одборника или
одборничка група.
О предлогу из става 2. овог Пословника се отвара расправа.
О предлогу из става 2. овог Пословника се одлучује јавним гласањем, већином од присутног
броја одборника.
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Кад Скупштина Општине одлучи да се приступи доношењу, односно промени Пословника,
актом о прихватању предлога за доношење, односно промену Пословника одређује начин и поступак
доношења, односно промене Пословника, одређује радно тело или именује комисију за израду нацрта
Пословника.
Скупштина Општине доноси, односно врши промену Пословника већином гласова од
присутног броја одборника.
Уколико се доношењу или промени Пословника приступа пре конституисања радних тела у
чијој је надлежности разматрање истог, Скупштина Општине може усвојити Пословник, односно измене
и допуне Пословника, без разматрања Пословника на надлежном радном телу.
Члан 182.
Одредбе овог Пословника примењују се на све учеснике седнице, а сходно се примењују на
седницама радних тела Скупштине Општине.
XVII СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Члан 183.
Стручне и друге послове за потребе Скупштине Општине, њених радних тела, одборника и
одборничких група врши стручна служба за скупштинске послове.
Стручна служба за скупштинске послове је посебно организациона јединица у оквиру
Општинске управе.
XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 184.
Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник Скупштине Општине
Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" бр 7/08 и Одлука о изменама и допунама
Пословника Скупштине општине Жагубица ''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 3/10).
Члан 185.
Овај Пословник ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања и биће објављен у ''Службеном
гласнику'' општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-759
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 60. став 2,3 и 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,
број 62/06) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број
6/08,4/09 и 3/11), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-111929/2012-14 од 18. маја 2012. године,
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
Заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Жагубица за 2012. годину
I
Овим програмом се утврђује врста и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног
земљишта општине Жагубица у 2012. години.
II
Програм објавити у ''Службеном гласнику општине Жагубица''.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 791 / 12 – 01
Датум: 05. 07. 2012. године
Жагубица

5. јул 2012

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

Број 8 страна 43

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ''Сл. Гласник РС'',129/07),члана 46. став 4. и
6. Закона о локалним изборима ''Сл. гласник РС'',бр.129/07,34/10 и 54/11) и члана 40. Статута општине
Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/08),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012.године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА

Члан 1.
Утврђује се да је дана 07. 06. 2012.године престао мандат одборницима:
-Аврамовић Дејану из Жагубице са изборне листе Социјалистичка партија Србије,
због подношења писмене оставке између две седнице Скупштине и
-Огњановић Саши из Крепољина,са изборне листе Социјалистичка партија Србије, и
-Јовкић Љубиши из Жагубице, са изборне листе Социјалистичка партија Србије,
због преласка на функцију која је неспојива са функцијом одборника /избор за председника
Општине и заменика председника Општине.
Члан 2.
Решење о престанку мандата одборницима Скупштине општине Жагубица из члана 1. oвог
Решења доставити Општинској изборној комисији ради доделе мандата новим одборницима у складу са
Законом.
Члан 3.
Против овог Решења одборници из става 1. овог решења могу изјавити жалбу Управном суду у
року од 48. часова од дана пријема истог.
Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења и исто се има објавити у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-687/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/07) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица''.
бр.6/08),
Скупштина општине Жагубица на својој конститутивној седници одржаној дана 03. 07.
2012.године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
ЉИЉАНА СВЕТОЗАРЕВИЋ,по занимању адвокат из Жагубице,РАЗРЕШАВА СЕ
дужности секретара Скупштине општине Жагубица,због подношења оставке.
Именованој из става 1. овог члана дужност – функција секретара Скупштине општине престаје
даном подношења оставке тј. са 03. 07. 2012.године
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у '' Службеном гласнику
општине Жагубица''
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Члан 3.
Решење доставити; Именованом и Архиви Скупштине општине Жагубица''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-0210-793/2012-01
05. 07. 2012.године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 32. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/07) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица''.
Бр.6/08),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012.године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
ТОМИСЛАВ МИЛОЈЕВИЋ,дипл. правник из Жагубице,ПОСТАВЉА СЕ за секретара
Скупштине општине Жагубица,на мандатни период од четири године,тј. до истека мандата Скупштине
општине.
Именована из става 1. овог члана поставља се на функцију почев од 03. 07. 2012.године
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у '' Службеном гласнику
општине Жагубица''
Члан 3.
Решење доставити; Именованом и Архиви Скупштине општине Жагубица''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-020-794/2012-01
05. 07. 2012.године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 40. став 5. и 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) и
члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица''. Бр.6/08),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012.године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
ЉИЉАНА СВЕТОЗАРЕВИЋ,адвокат из Жагубице,ПОСТАВЉА СЕ за заменика секретара
Скупштине општине Жагубица,на мандатни период од четири године,тј. до истека мандата Скупштине
општине.
Именована из става 1. овог члана поставља се на функцију почев од 03. 07. 2012.године

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у '' Службеном гласнику
општине Жагубица''
Члан 3.
Решење доставити; Именованом и Архиви Скупштине општине Жагубица''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

5. јул 2012
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Број:I-020-792/2012-01
05. 07. 2012.године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Сататута општине
Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦЕ
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се функције председника и чланова Управног одбора Дирекције за изградњу и
развој општине Жагубица, испред оснивача,због истека мандата и то:
1. Миљан Миленковић из Крепољина - функције председника,
2. Бојан Керић из Жагубице – функције члана,
3. Дејан Миленковић из Јошанице - функције члана,
4. Родољуб Алексић из Жагубице – функције члана,
5. Марија Перић из Лазнице – функције члана,
6. Саша Огњановић из Крепољина – функције члана и
7. Весна Пистолић из Жагубице – функције члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити именованим, дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица и архиви
Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-756/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС''
бр.107/05,72/09,88/10,99/10 и 57/11),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се функције председника и чланова Управног одбора Дома здравља
Жагубица,испред оснивача,због истека мандата Скупштине општине и то:
1. Нада Траиловић из Вуковца - председник,
2. Радиша Бајиновић из Осанице – члан,и
3. Драшко Поповић из Сувог Дола – члан,
Члан 2.

5. јул 2012
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити именованим, Дому здравља Жагубица и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-703/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002, и 107/2005), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
(''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној 03. 07. 2012. године,донела је:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ'' ИЗ
ЖАГУБИЦЕ
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се чланови Управног одбора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица, испред оснивача и
то:
1. Миле Стојковић из Милатовца - председник,
2. Топлица Николић из Вуковца - члан и
3. Милош Миловановић из Жагубице - члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити именованим, ЈКП ''Белосавац'' из Жагубице и архиви Скупштине општине.

С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-758/12
03, 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005)члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07),члана 22. Закона о јавним службама (''Сл. гласник
РС'',бр.42/91 и 71/94) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
КПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова Управног одбора КПЦ ''Јован
Шербановић'' Жагубица, испред оснивача,због истека мандата и то
1. Александар Петровић из Жагубице,дужности председника,
2. Мирослав Јовић из Лазнице,дужности 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.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-754/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР

На основу члана 54. став 2. и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.
гласник РС'' бр. 79/09 и 52/11), члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005),члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ''ПОЛЕТАРАЦ''
ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности чланова Управног одбора Дечјег вртића ''Полетарац'' Жагубица,
испред оснивача,због истека мандата и то:
1.Жељкица Пећић из Селишта дужности члана;
2.Биљана Илић из Вуковца,дужности члана и
3.Јовча Миловановић,дужности члана.
.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити именованој, дечјем вртићу ''Полетарац'' Жагубица и архиви Скупштине
општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-706/12
03. 07. 2012. године
Жагубица
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ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07),члана 20. Закона о јавним службама (''Сл. гласник
РС'',бр.42/91 и 74/91) и члана 40. став 1. тачка 10.Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се функције председника и чланова Управног одбора туристичке
организације општине Жагубица, испред оснивача,због истека мандата и то:
1. Неша Шујкић из Лазнице – функције председника,
2. Миодраг Лазић из Жагубице – функције члана,
3. Ненад Радуловић из Жагубице –функције члана,
4. Синиша Туфонић из Лазнице –функције члана и
5. Мирјана Рајковић из Жагубице –функције 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
Скупштине општине.

Жагубица и архиви

С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-702/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник
општине Жагубица'',бр.6/08, 4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦЕ
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се функције председника и чланова Надзорног одбора Дирекције за изградњу
и развој општине Жагубица,испред оснивача,због истека мандата и то:
1. Душко Богдановић из Јошанице – функције председника,
2. Живорад Илић из Крепољина – функције члана,
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3. Влада Тодоровић из Осанице – функције члана,
4. Владица Миленковић из Жагубице – функције члана и
5. Павле Јоксимовић из Рибара – функције члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити именованим, дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица и архиви
Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-755/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС''
бр.107/05,72/09,88/10,99/10 и 57/11),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се функције председника и члана Надзорног одбора Дома здравља
Жагубица,испред оснивача,због истека мандата и то:
1. Биљана Илић из Вуковца - председник,
2. Биљана Станојловић из Јошанице – члан и

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити именованим, дому здравља Жагубица и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-704/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
(''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ''
ЖАГУБИЦА
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Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се председник и чланови Надзорног одбора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица,
испред оснивача и то:
1.
2.
3.

Бане Тимић из Жагубице - председник,
Душан Милојковић из Милатовца - члан и
Дејан Илић из Сувог Дола - члан.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити именованим, ЈКП ''Белосавац'' из Жагубице и архиви Скупштине општине.

С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-757/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005)члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07),члана 22. Закона о јавним службама (''Сл. гласник
РС'',бр.42/91 и 71/94) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' ИЗ ЖАГУБИЦЕ
Члан 1.
Разрешавају се дужности председника и члана Надзорног одбора КПЦ ''Јован Шербановић'' из
Жагубице,испред оснивача, због истека мандата и то:
1. Миле Антић из Крепољина - дужности председника,
2. Драган Обрадовић из Милатовца – дужности члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити именованим, КПЦ ''Јован Шербановић'' из Жагубице и архиви Скупштине
општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-701/12
03. 07. 2012. године
Жагубица
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За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005)члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07),члана 22. Закона о јавним службама (''Сл. гласник
РС'',бр.42/91 и 71/94) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се функције председника и чланова Надзорног одбора туристичке
организације општине Жагубица, испред оснивача,због истека мандата и то:
1. Весна Петковић из Осанице –функције председника,
2. Зоран Стојковић из Милатовца - функције члана и
3. Петар Јордовић из Жагубице - функције 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.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-705/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Сататута општине
Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦЕ
Члан 1.
За председника и чланове Управног одбора Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица,
испред оснивача, на мандатни период од 4. (четири) године,односно до истека мандата Скупштине
општине ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Драшко Поповић из Сувог Дола - за председника,
2. Душан Крстић из Жагубице - за члана,
3. Роса Томић из Вуковца - за члана,
4. Драган Белић из Жагубице - за члана,
5. Славољуб Стојадиновић из Изварице - за члана,
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Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица (''Сл.гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11).

Члан 4.
Решење доставити именованим, дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица и архиви
Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-709/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС''
бр.107/05,72/09,88/10,99/10 и 57/11),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За председника и чланове Управног одбора Дома здравља Жагубица, испред оснивача, на
мандатни период од 4. (четири) године,одн. до истека мандата Скупштине општине, ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Душан Милосављевић из Сувог Дола - за члан,
2. Сава Станкић из Жагубице - за члан,
3. Катарина Јеремић из Жагубице - за члан,
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Дома здравља Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр7/08)

Члан 4.
Решење доставити именованим, дому здравља Жагубица и архиви Скупштине општине.

С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-719/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
(''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА

Члан 1.
ИМЕНУЈУ се за чланове Управног одбора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица, испред оснивача и то:
1.Станоје Јаношевић из Жагубице,за члана;
2.Драгиша Пенчић из Крепољина, за члана и
3.Ненад Тинтуловић из Жагубице, за члана

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању чланова Управног
одбора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр.6/08 и 5/11).
Члан 4.
Решење доставити именованом, ЈКП ''Белосавац'' из Жагубице и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-707/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005)члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07),члана 22. Закона о јавним службама (''Сл. гласник
РС'',бр.42/91 и 71/94) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
КПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За председника и чланове Управног одбора КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица, испред
оснивача, на мандатни период од 4. (четири) године, одн. до престанка мандата Скупштине општине,
ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Александра Ђорђевић из Крепољина - за председника,
2. Радивоје Новаковић из Осанице - за члана
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,1/09,2/09 и 5/11)
Члан 4.
Решење доставити именованим,КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица и архиви Скупштине
општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
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Број: I-01-020-723/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 54. став 2. и 3 Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.
гласник РС'' бр. 79/09 и 52/11), члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005),члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ''ПОЛЕТАРАЦ''
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Именују се чланови Управног одбора дечјег вртића ''Полетарац'' Жагубица, испред оснивача,на
мандатни период од 4 (четири) године,одн. до престанка мандата Скупштине општине и то:
1.др.Жика Јорговановић из Жагубице за члана;
2.Надица Гречић из Лазнице за члана и
3.Слободан Трујић из Осанице за члана.
.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престеје да важи Решење о именовању чланова Управног
одбора Дечијег вртића ''Полетарац'' Жагубица (''Сл.гласник општине Жагубица'',бр.6/08,7/10 и 9/10).
Члан 4.
Решење доставити именованој, дечјем вртићу ''Полетарац'' Жагубица и архиви Скупштине
општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-713/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07),члана 20. Закона о јавним службама (''Сл. гласник
РС'',бр.42/91 и 74/91) и члана 40. став 1. тачка 10.Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. 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 Скупштини општине,испред оснивача
ИМЕНУЈУ СЕ и то:
1.
2.

Милена Марковић из Жагубице - за председника,
Мирјана Рајковић из Жагубице - за члана,
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3. Миле Перић из Сувог Дола - за члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Туристичке организације општине Жагубица (''Сл.гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 4/10).
Члан 4.
Решење доставити именованим, туристичкој организацији општине Жагубица и архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-721/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник
општине Жагубица'',бр.6/08, 4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦЕ

Члан 1.
За председника и чланове Надзорног одбора Дирекције за изградњу и развој општине
Жагубица,испред оснивача,на мандатни период од 4 (четири) године,одн. до престанка мандата
Скупштине општине ИМЕНУЈУ СЕ и то:
1. Драган Милојковић из Милатовца - за члана,
2. Младен Милић из Милатовца - за члана,
3. Бранко Нејкић из Крупаје - за члана,
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'',бр.6/08 и 5/11).
Члан 4.
Решење доставити именованим, дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица и архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-724/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС''
бр.107/05,72/09,88/10,99/10 и 57/11),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
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Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За председника и чланове Надзорног одбора дома Здравља Жагубица, испред оснивача, на
мандатни период од 4. (четири) године,одн. до престанка мандата Скупштине општине, ИМЕНУЈУ
СЕ:
1. Сузана Адамовић из Осанице - председник,
2. Сава Гаузановић из Жагубице – члан и
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Дома здравља Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/08)
Члан 4.
Решење доставити именованим, Дому здравља Жагубица и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-718/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
(''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09,3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ИМЕНУЈУ се председник и чланови Надзорног одбора ЈКП ''Белосавац'' из Жагубице, испред
оснивача и то:

1.
2.
3.

Новица Брндушић из Осанице, за члана
Слободан Стојићевић из Сувог Дола, за члана и
Небојша Симеоновић из Крепољина, за члана

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању чланова Надзорног
одбора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр.6/08 и 5/11).
Члан 4.
Решење доставити именованим, ЈКП ''Белосавац'' из Жагубице и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-708/12
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03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005)члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07),члана 22. Закона о јавним службама (''Сл. гласник
РС'',бр.42/91 и 71/94) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КПЦ ''ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За председника и чланове Надзорног одбора КПЦ ''Јован Шербановић''
оснивача ИМЕНУЈУ се и то:

Жагубица,испред

1. Дејан Младеновић из Лазнице - за члана,
2. Миодраг Симеоновић из Жагубице - за члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/08
и 5/11)
Члан 4.
Решење доставити именованим, КПЦ ''Јован Шербановић'' из Жагубице и архиви Скупштине
општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-722/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. Гласник РС'' бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005)члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр. 129/07),члана 22. Закона о јавним службама (''Сл. гласник
РС'',бр.42/91 и 71/94) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. 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,
испред оснивача, на мандатни период од 4. (четири) године, одн. до престанка мандата Скупштине
општине, ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Златомир Цокић из Рибара - за председника,и
2. Горан Љикић из Осанице - за члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
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Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Туристичке организације општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08 и 5/11)
Члан 4.
Решење доставити именованим, туристичкој организацији општине Жагубица и архиви
Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-720/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',бр.
129/07),члана 14. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл.
гласник РС'',бр.25/00,25/02 и 107/05) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
(''Службени гласнк општине Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАЊУ И
РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности Вршиоца дужности директора ЈП Дирекција за изградњу и развој
општине Жагубица Милошевић Владан дипл. инг. грађ. из Крепољина.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити именованом, ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубице и архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-746/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 32. став. 1. тачка 9 (''Закона о локалној самоуправи'',бр.127/09), члана 130. став
3. и члана 135. став 1. тачка 10 Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр.
107/05,72/09,88/10,99/10 и 57/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица'',бр.6/08),
Скупштина општине Жагубица на својој II другој седници,одржаној дана 03. 07.
2012.године,донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора Дома здравља Жагубица, др Пуниша (Милан) Илић
из Јошанице .
Члан 2.

5. јул 2012

Жагубица
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити именованом, Дому здравља Жагубица и архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-743/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',бр.
129/07),члана 14. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл.
гласник РС'',бр.25/00,25/02 и 107/05) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
(''Службени гласнк општине Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА

Члан 1.
Јовица Траиловић из Вуковца РАЗРЕШАВА СЕ функције Вршиоца дужности директора ЈКП
''Белосавац'' из Жагубице,због истека мандата на који је именован.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити именованом, ЈКП ''Белосавац'' из Жагубице и архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-747/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 18. Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'',бр.42/91 и 71/94),члана 14.
став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл. Гласник РС'' бр.
25/2000, 25/2002 и 107/2005),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС''
бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица'',
бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. јула 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА КПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' ИЗ ЖАГУБИЦЕ
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора КПЦ ''Јован Шербановић'' из Жагубице Новица
Обреновић из Крепољина,због престанка мандата Скупштине општине
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.
Члан 3.

5. јул 2012

Жагубица
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Решење доставити именованом, КПЦ ''Јован Шербановић'' из Жагубице и архиви Скупштине
општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-744/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 18. Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'',бр.42/91 и 71/94), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',бр. 129/07),члана 14. став 1. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл. гласник РС'',бр.25/00,25/02 и
107/05) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласнк општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. јула 2012. године,донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора Туристичке организације општине Жагубица Петровић
/Милан/ Драгица из Осанице.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити именованом, Туристичкој организацији општине Жагубице и архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-745/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',бр. 129/07),члана
14. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл. гласник
РС'',бр.25/00,25/02 и 107/05) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласнк
општине Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Владан Мошић дипл. Просторни планер из Лазнице за вршиоца дужности
директора ЈП Дирекција за изгрању и развој општине Жагубица, до избора директора ЈП Дирекција за
изгрању и развој општине Жагубица, а најдуже на период од годину дана.
Члан 2.

5. јул 2012

Жагубица
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити именованом, ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица и архиви
Скупштине општине.

С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-711/12
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић ср

На основу члана 32. став. 1. тачка 9. (''Закона о локалној самоуправи'',бр.127/09), члана 130.
став 3. и члана 134. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/05, 72/09,
88/10,99/10 и 57/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица'',бр. 6/08),
Скупштина општине Жагубица на својој II другој седници,одржаној дана 03. 07. 2012.
године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ др Слободан Огњановић специјалиста ортопедије вилица из Жагубице за
вршиоца дужности директора Дoма здравља Жагубица, до избора директора Дома здравља Жагубица, а
најдуже на период од шест месеци.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити именованом, Дома здравља Жагубица и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-748/12
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић ср

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',бр.
129/07),члана 14. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл.
гласник РС'',бр.25/00,25/02 и 107/05) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
(''Службени гласнк општине Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Срђан (Милан) Којадиновић електроинжењер за енергетику из Крепољина
за вршиоца дужности директора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица, до избора директора ЈКП ''Белосавац''
Жагубица, а најдуже на период од годину дана.
Члан 2.

5. јул 2012

Жагубица
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити именованом, ЈКП ''Белосавц'' Жагубица и архиви Скупштине општине.

С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-712/12
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић ср

На основу члана 18. Закона о јавним службама (''Сл. гласник РС'',бр.42/91 и 71/94), члана 14.
став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл. гласник РС'' бр.
25/2000, 25/2002 и 107/2005),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. gласник РС''
бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр. 6/08,4/9 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
КПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' ИЗ ЖАГУБИЦЕ
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Мирковић Мирослав из Крепољина за вршиоца дужности директора КПЦ
''Јован Шербановић'' из Жагубице, до избора директора КПЦ ''Јован Шербановић'' из Жагубице, а
најдуже на период од годину дана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити именованом, КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица и архиви Скупштине
општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-710/12
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',бр.
129/07),члана 14. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл.
гласник РС'',бр.25/00,25/02 и 107/05) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
(''Службени гласнк општине Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. јула 2012. године,донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Лукић Мартина из Крепољина за вршиоца дужности директора ЈП Туристичка
организација општине Жагубице, до избора директора ЈП Туристичка организација општине Жагубица,
а најдуже на период од годину дана.
Члан 2.

5. јул 2012

Жагубица
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Ово Решење ступа на снагу даном доношења
гласнику''општине Жагубица.

и биће објављено у ''Службеном

Члан 3.
Решење доставити именованом, ЈП Туристичка организација општине Жагубица и архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИ Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-749/12
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 124. став 3.и 6 Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'',
бр.24/11),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', 129/07) и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',
бр.6/08,4/09 и 3/11),а по прибављеном Мишљењу Управног одбора Центра за социјални рад општина
Петровац и Жагубица бр.551-10-2-87/2011 од 29. 05. 2012.године,
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. јула 2012. године,донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ И
ЖАГУБИЦА

Члан 1.
ДУШИЦА МИТИЋ дипл. правник из Петровца на Млави ул.Слободана Брауновића бб
ИМЕНУЈЕ се за директора Центра за социјални рад за општине Петровац и Жагубица,а на мандатни
период од 4 (четири) године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
У складу са чланом 124. став 8. Закона о социјалној заштити ово Решење о именовању
директора Центра за социјални рад Општина Петровац и Жагубица,доставити на сагласност
Министарству рада и социјалне политике Републике Србије.

Члан 4.
Решење доставити:Именованој,Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица,
Скупштини општине Петровац и Архиви Скупштине општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-693/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР

На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр.
6/08,4/093/11),
Скупштина општине Жагубица на својој другој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е

5. јул 2012

Жагубица
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И ДРУГА
ПИТАЊАСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Комисије за кадровска, административна и
друга питања Скупштине општине Жагубица,због истека мандата Скупштине и то:
1. Миодраг Буцкић из Жагубице, председник;
2. Горан Јовић из Рибара, члан;
3. Јовица Траиловић из Вуковца, члан;
4. Владан Милошевић из Крепољина, члан и
5. Неша Пећић из Жагубице, члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласник општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-766/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр.
6/08…3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој другој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИК И ЧЛАНОВАМАНДАТНО ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Мандатно – имунитетске комисије
Скупштине општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1. Неша Пећић из Жагубице, председник;
2. Стамат Миловановић из Рибара, члан;
3. Владица Мишић из Крепољина, члан;
4. Мирјана Стојићевић из Сувог Дола, члан и
5. Светислав Динић из Рибара, члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласник општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
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Број: I-020-768/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр.
6/08…3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој другој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Комисије за представке и жалбе Скупштине
општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1. Слободан Огњановић из Жагубице, председник;
2. Синиша Станојев из Жагубице, члан;
3. Радојица Поповић из Сувог Дола, члан;
4. Ранђел Миленковић из Жагубице, члан и
5. Дарко Ђорђевић из Вуковца, члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласник општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-770/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине

На основу члана
Жагубица бр. 6/08…3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој другој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Комисије за признања и одликовања
Скупштине општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:

1.
2.

Дејан Тошић из Жагубице, председник;
Жељко Шћопуловић из Лазнице, члан;
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3. Младен Станојевић из Сувог Дола, члан;
4. Мирослав Миљковић из Крепољина, члан и
5. Славиша Рашић из Вуковца, члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-725/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине
Жагубица бр. 6/08…3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој другој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ДРУГИМ
ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА И ЗА САРАДЊУ СА РЕПУБЛИЧКИМ И НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Комисије за сарадњу са другим градовима и
општинама и за сарадњу са републичким и невладиним организацијама Скупштине општине Жагубица,због
истека мандата Скупштине општине и то:
1. Зоран Илић из Крепољина, председник;
2. Илија Шћопуловић из Лазнице, члан;
3. Миодраг Живковић из Изварице, члан;
4. Предраг Ивковић из Крепољина, члан и
5. Дејан Милошевић из Милатовца, члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласник општине
Жагубица''.

Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-726/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
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На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине
Жагубица бр. 6/08….3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој другој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Комисије за статут и прописе Скупштине
општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1. Миодраг Буцкић из Жагубице, председник;
2. Андреја Милосављевић из Крепољина, члан;
3. Брале Павковић из Крепољина, члан;
4. Стамат Миловановић из Рибара, члан и
5. Живота Мишић из Јошанице члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласник општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-727/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр.
6/08…3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој другој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела
је:

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ ОПШТИНЕ
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужност чланова Kомисије за визуелни идентитет Скупштине општине
Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Милорад Ђорђевић из Пожаревца,
Љупче Миљковић из Новог Сада,
Бора Гроздић из Београда,
Јанко Лалић из Лазнице,
др Слободан Мирковић из Крепољина,
Миодраг Буцкић из Жагубице и
Станко Костић из Београда.
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: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-728/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени
гласник РС'' бр. 36/09 ) и члана 45.став 1. Статута општине Жагубица ( ''Службени гласник општине
Жагубица'' бр. 6/08,4/09 и 3/11 ),
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године донела је:
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВАЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Локалног Савета за запошљавање
Скупштине општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Јасмина Срејић из Жагубице, председник;
Роса Томић из Вуковца, члан;
Дејан Аврамовић из Жагубице, члан;
Сузана Адамовић из Осанице, члан;
Радиша Лазић из Жагубице, члан;
Предраг Богосављевић из Крепољина, члан и
Драгиша Богдановић из Изварице, члан.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим, председнику општине и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-761/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 45.став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица
бр. 6/08,4/09 и 3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Савета за друштвене делатности Скупштине
општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1. Милан Радуловић из Жагубице, председник;
2. Евица Милић из Жагубице, члан;
3. Љубиша Петровић из Милановца, члан;
4. Миле Стојковић из Милатовца, члан и
5. Слободан Огњановић из Жагубице, члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-765/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 45.став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица
бр. 6/08,4/09 и 3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Савета за финансије и буџет Скупштине
општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1. Аца Митић из Жагубице, председник;
2. Милан Радуловић из Жагубице, члан;
3. Синиша Станојев из Жагубице, члан;
4. Љубиша Симеоновић из Жагубице, члан и
5. Роберт Пејић из Осанице, члан.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-760/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
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СЕКРЕТАР
На основу члана 45.став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр.
6/08,4/09 и 3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Савета за комуналне делатности и заштиту
животне средине Скупштине општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1. Јовица Траиловић из Вуковца, председник;
2. Звонко Тодоровић из Вуковца, члан;
3. Илија Шћопуловић из Лазнице, члан;
4. Драгослав Јокић из Сувог Дола, члан и
5. Милосав Живановић из Крепољина, члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-776/12-01
Датум: 04. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица
бр. 6/08,4/09 и 3/11) и члана 22. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени
гласник општине Жагубица'' бр.7/08)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је :

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Савета за младе Скупштине општине
Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1. Слободан Петровић из Жагубице, председник;
2. Жељко Шћопуловић из Лазнице, члан;
3. Стефан Станојев из Жагубице, члан;
4. Ненад Лилић из Жагубице, члан и
5. Весна Стојиловић из Јошанице, члан.
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 и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-763/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица
бр. 6/08,4/09 и 3/11) и члана 16. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени
гласник општине Жагубица'' бр.7/08),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је :

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Савета за пољопривреду Скупштине
општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1. Микица Балановић из Осанице, Председник савета;
2. Драгиша Перић из Сувог Дола, члан савета;
3. Илија Мустецић из Жагубице, члан савета;
4. Предраг Драгуљевић из Осанице, члан савета;
5. Љубиша Петровић из Милановца, члан савета;
6. Радиша Јовић из Јошанице, члан савета
7. Миодраг Живковић из Изварице, члан савета.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања и биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-751/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 45.став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица
бр. 6/08,4/09 и 3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Савета за привредни развој Скупштине
општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
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1. Драгиша Првуловић из Жагубице, председник;
2. Петар Јовкић из Жагубице, члан;
3. Млађан Милојевић из Милатовца, члан;
4. Микица Балановић из Осанице, члан;
5. Благоје Антић из Јошанице, члан;
6. Радиша Лазић из Жагубице, члан;
7. Радиша Бајиновић из Осанице, члан;
8. Саша Огњановић из Крепољина, члан;
9. Слободан Коларевић из Крепољина, члан;
10. Бобан Шушуковић из Осанице, члан;
11. Неша Благојевић – Лион из Пожаревца, члан;
12. Виктор Рајковић из Жагубице, члан;
13. Љубиша Радовановић из Сувог Дола, члан;
14. Миодраг Живковић из Изварице, члан и
15. Илија Тодоровић из Жагубице, члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-752/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 45. став
1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности члана Савета за родну равноправност Скупштине општине
Жагубица,због истека мандата Скупштине и то:
1. Биљана (Милутин) Перић из Рибара, предложена од стране Г 17+.
2. Евица (Драгиша) Милић из Жагубице, предложена од стране Покрета за Хомоље.
3. Владица (Мирослав) Мишић из Крепољина, предложена од стране Јединствене Србије.
4. Мирјана (Радивоје) Стојићевић из Сувог Дола, предложена од стране Демократске странке
Србије.
5. Звонко (Борислав) Тодоровић из Вуковца, предложен од стране Српске радикалне странке.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-762/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
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Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине
Жагубица“, број 6/08,4/09 и 3/11)
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

I Разрешавају се дужности чланова Савета за социјалну политику и то:
испред локална самоуправе:
 Др Драги Дамњановић, члан,
 Животије Илић, заменик члана,
 Жељко Мотић, члан,
 Мирјана Бабејић, заменик члана,
Здравства:
 Др Пуниша Илић, члан,
 Мелита Милошевић, заменик члана,
Образовања-просвете:
 Душан Лилић, члан,
 Илија Аврамовић, заменик члана,
 Станиша Зрнкаревић, члан,
 Мирјана Станојевић – Јовић, заменик члана,
 Звонко Сарафинов, члан,
 Неша Пећић, заменик члана,
 Горан Милинковић, члан,
 Јасмина Милинковић, заменик члана,
 Миладинка Стојановић, члан,
 Влада Тодоровић, заменик члана,
Асоцијације за развој општине Жагубица:
 Радиша Милошевић, члан,
 Јовица Стојановић, заменик члана,
Центара за социјални рад:
 Добрила Пауљевић, члан,
 Марија Јовановић, заменик члана,
Полицијске станице;



Саша Туфегџић, члан,
Дарко Царановић, заменик члана,

Националне службе запошљавања;
 Јасмина Срејић, члан,
Црвеног крста Жагубица
 Дејан Николић, члан,
Представник ромске заједнице;
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Раде Јовановић,члан.

II.Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
III.Решење доставити именованим и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-764/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР

На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица
бр. 6/08,4/09 и 3/11) и члана 14. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени
гласник општине Жагубица'' бр.7/08),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је :
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ТУРИЗАМ

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Савета за туризам Скупштине општине
Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1. Слободан Мирковић из Крепољина, Председник савета;
2. Виолета Пауновић из Жагубице, члан савета
3. Драгиша Богдановић из Изварице, члан савета;
4. Новица Обреновић из Крепољина, члан савета и
5. Весна Петковић из Осанице, члан савета.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања и биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-750/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 45.став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица
бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНУ
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Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Савета за урбанизам и имовину Скупштине
општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1. Владица Мишић из Крепољина, председник;
2. Животије Милосављевић из Жагубице, члан;
3. Дарко Ђорђевић из Вуковца, члан;
4. Срђан Миловановић из Жагубице, члан и
5. Драгослав Јокић из Сувог Дола, члан.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-777/12-01
Датум: 04. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
За тачност отправка
СЕКРЕТАР
На основу члана 362. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45.
став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И
ДРУГА ПИТАЊА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
У Комисију за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања
Скупштине општине Жагубица на мандатни период од 4. године, одн.до престанка мандата Скупштине,
бирају се:
1. Небојша Илић из Рибара,за председника;
2. Предраг Ивковић из Крепољина,за члана;
3. Горан Милинковић из Крепољина,за члана;
4. др. Драги Дамњановић из Лазнице,за члана и
5. Јовица Траиловић из Вуковца,за члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласник општине
Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору чланова Комисије за
кадровска,административна и друга питања (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.7/08,6/11 и 3/12) и
Решење о избору чланова Комисије за признања и одликовања (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.7/08 и 2/09).
Члан 4.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
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Број: I-020-729/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став 1.
Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
У Мандатно имунитетску комисију Скупштине општине Жагубица на мандатни период од 4.
године, одн.до престанка мандата Скупштине, бирају се:
1. Владица Мишић из Крепољина,за председника;
2. Оливера Пауљескић из Крепољина,за члана;
3. Сафет Павловић из Крепољина,за члана;
4. Владан Милошевић из Крепољина,за члана и
5. Горан Милункић из Жагубице,за члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику" општине
Жагубица.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору чланова Мандатно –
имунитетске Комисије Скупштине општине (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.7/08,2/09,3/12).
Члан 4.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-730/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став
1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ДРУГИМ ГРАДОВИМА
И ОПШТИНАМА И ЗА САРАДЊУ СА РЕПУБЛИЧКИМ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
У Комисију за сарадњу са другим градовима и општинама и за сарадњу са републичким и
невладиним организацијама Скупштине општине Жагубица на мандатни период од 4. године, одн.до
престанка мандата Скупштине бирају се:
1. Дејан Николић из Вуковца,за председника;
2. Милена Пајић из Жагубице,за члана;
3. Бојан Миленковић из Жагубице,за члана;
4. Владица Здравковић из СувогДола,за члана и
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5. Андреја Милосављевић из Крепољина,за члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласник општине
Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору чланова Комисије за сарадњу са
другим градовима и општинама и за сарадњу са републичким и невладиним организацијама Скупштине
општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.7/08).
Члан 4.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-731/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став
1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ, ПРОПИСЕ,ПРЕДСТАВКЕ И
ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Члан 1.
У Комисију за статут,прописе,представке и жалбе Скупштине општине Жагубица на мандатни
период од 4. године, одн.до престанка мандата Скупштине, бирају се:бирају се:
1. Небојша Илић из Рибара, за председника;
2. Миодраг Буцкић из Жагубице, за члана;
3. Брале Павковић из Крепољина,за члана;
4. Весна Стојиловић из Јошанице,за члана и
5. Андреја Милосављевић из Крепољина,за члана.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику" општине
Жагубица.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору чланова Комисије за статут и
прописе (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.7/08, 2/09 и 1/10) и Решење о избору чланова Комисије
за представке и жалбе (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.7/08).

Члан 4.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-732/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став
1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 i 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој II седници одржаној дана 03. 07. 2012., донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ ОПШТИНЕ

Члан 1.
У Комисију за визуелни идентитет општине Скупштине општине Жагубица на мандатни период од
4. године, бирају се:
1. Љупче Миљковић,др. професор географије из Новог Сада,за председника;
2. Звонко Сарафимов наставник из Жагубице,за члана,
3. Небојша Илић из Рибара,за члана
4. Радивоје Рашић из Жагубице,за члана,
5. Владан Мошић из Лазнице,за члана
6. Лалић Јанко из Лазнице,за члана,
7. Слободан др. Мирковић из Крепољина,за члана и
8.Јасмина Јањић из Жагубице,за члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору чланова Комисије за
визуелни идентитет Општине (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр.7/08).

Члан 4.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-733/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став 1.
Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
УРБАНИЗАМ И ИМОВИНУ,КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
У Савет за друштвене делатности,урбанизам и имовину,комуналне делатности и заштиту животне
средине Скупштине општине Жагубица на мандатни период од 4. године,одн. до престанка мандата
Скупштине бирају се:
1. Јовица Траиловић из Вуковца,за председника;
2. Љиљана Марковић из Жагубице,за члана;
3. Раде Милојковић из Милатовца,за члана;
4. Стана Царановић из Лазнице,за члана и
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5. Владан Милошевић из Крепољина,за члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору чланова Савета за
друштвене делатности (''Службени гласник општине Жагубица'', бр.7/08),Решење о избору чланова
Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине (''Службени гласник општине Жагубица'',
бр.7/08 и 2/09) и Решење о избору чланова Савета за Урбанизам и имовину (''Службени гласник
општине Жагубица'', бр.7/08).
Члан 4.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-734/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став 1.
Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној 03. 07. 2012. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЕКОНОМСКУ ПОЛИТИКУ
Члан 1.
У Савет за економску политику Скупштине општине Жагубица на мандатни период од 4. године,
одн.до престанка мандата Скупштине, бирају се:
1. Сафет Павловић из Крепољина,за председника;
2. Горан Пећић из Лазнице ,за члана;
3. Петар Јовкић из Жагубице,за члана;
4. Милена Пајић из Жагубице,за члана;
5. Жељко Богосављевић из Осанице,за члана;
6. Добрила Маринковић из Рибара,за члана;
7. Сузана Рајковић из Жагубице,за члана;
8. Владан Милошевић из Крепољина,за члана;
9. Радивоје Симић из Сига,за члана;
10. Млађан Милојевић из Милатовца,за члана;
11. Стевић Горан из Јошанице,за члана;
12. Аца Митић из Жагубице,за члана;
13. Андреја Милосављевић из Крепољина,за члана;
14. Горан Милункић из Жагубице,за члана и
15. Слађан Јовкић из Жагубице,за члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику" општине
Жагубица.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору чланова Савета за
привредни развој (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.7/08)
Члан 4.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
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Број: I-020-735/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став 1. Статута
општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној 03. 07. 2012. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Члан 1.
У Савет за буџет и финансије Скупштине општине Жагубица на мандатни период од 4. године,
одн.до престанка мандата Скупштине, бирају се:
1. Аца Митић из Жагубице,за председника;
2. Милена Пајић из Жагубице,за члана;
3. Владица Мишић из Крепољина,за члана;
4. Љиљана Илић из Крепољина,за члана и
5. Дејан Тошић из Сувог Дола,за члана.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику" општине
Жагубица.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору чланова Савета за
финансије и буџет (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.7/08 и 1/10).
Члан 4.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-736/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 45. став
1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Члан 1.
У Савет за родну равноправност Скупштине општине Жагубица на мандатни период од 4. године,
одн.до престанка мандата Скупштине,бирају се:
1.Жељкица Пећић из Селишта, предложена од стране УРС.
2. Микица Балановић из Осанице, предложена од стране СПС - ПУПС.
3. Љиљана Марковић из Жагубице, предложена од стране СНС-НС
4. Девица Ченаковић из Крепољина, предложена од стране СПС - ПУПС.
5. Љиљана Илић из Крепољина, предложен од стране. ГГ ''Хомољско јутро''.
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Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласник општине
Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору чланова Савета за родну
равноправност (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/09).
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-739/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана
45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11) и
члана 27. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'' бр. 3/2010)
Супштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је :
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ТУРИЗАМ

Члан 1.
У Савет за туризам Скупштине општине Жагубица на мандатни период од 4. (четири)
године,одн.до престанка мандата Скупштине, бирају се:
1. Оливера Пауљескић из Крепољина,за председника;
2. Мирјана Ракић из Жагубице,за члана;
3. Бојан Миленковић,за члана;
4. Драгиша Богдановић из Изварице,за члана; и
5. Милан Богосављевић из Крепољина,за члана.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања и биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Жагубица''.

Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору председника и чланова
Савета за туризам (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/10)
Члан 4.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-740/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени
гласник РС'' бр. 36/09 ) и члана 45. став 1. Статута општине Жагубица ( ''Службени гласник општине
Жагубица'' бр. 6/08 )
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Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
БИРАЈУ
се на мандатни период од 4. (четири) године,одн. до престанка мандата
Скупштине,председник и чланови Локалног савета за запошљавање општине Жагубица и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Жарица Филиповић из Жагубице,за председника;
Дејан Николић из Вуковца,за члана;
Љиљана Марковић из Жагубице,за члана;
Роса Томић из Вуковца,за члана;
Бојан Миленковић из Жагубице,за члана;
Девица Милојковић из Милатовца,за члана и
Надица Гречић из Лазнице,за члана.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору председника и чланова
локалног Савета за запошљавање општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.3/10)

Члан 4.
Решење доставити: именованим, председнику општине и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-741/12-01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.
На основу члана 13. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/2005)
и члана 40.и члана 44. Статута општине Жагубица ("Општински службени гласник", бр.
6/2008,4/09 и 3/11)
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној 03. 07. 2012. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БОРБУ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И
ИМЕНОВАЊУ ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА
Члан 1.
Члан 2. Решења о оснивању Савета за борбу против болести зависности и именовању његових
чланова,мења се и гласи:
''За председника и чланове Савета за борбу против болести зависности именују се и то:
За председника:
1. Јован Зарић из Жагубице,
За чланове Савета:
2. Драган Дервишевић из Лазнице,
3. Муниб Цаковић из Жагубице,
4. Снежана Николић из Жагубице,
5. Горан Милинковић, из Крепољина,
6. Слађана Станојевић из Вуковца,
7. Жељко Станојловић из Јошанице,
8. Љиљана Милановић из Вуковца,
9. Драган Марковић из Сига,
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10.Микица Петровић из Крепољина,наставник у ОШ ''Јован Шербановић'' Крепољин,
11.Радица Лазаревић из Жагубице,мед. сестра у Дому здравља Жагубица,
12. Драган Глигоријевић из Јошанице,
13.Љубица Бељић из Селишта.
За координатора и стручног саветника Савета:
1.доцент др.Иван Димитријевић.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-742/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 54. став 2. и чл.55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности члана школског одбора Средње техничке школе Жагубица,
представници локалне самоуправе и то:
1.
2.
3.

Душан Милосављевић, професор из Сувог Дола;
Предраг Драгуљевић, дипл..вет. мед. из Осанице и
Небојша Кекић , радник из Жагубице.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Решење доставити: именованим, Средњој техничкој школи Жагубица и Архиви Скупштине
општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-714/12
03. 07. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Жагубица
Небојша Илић с.р.
На основу члана 54. став 2. и чл.55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МОША ПИЈАДЕ"
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности члана школског одбора ОШ ''Моша Пијаде'' из Жагубице,
представници локалне самоуправе и то:
1.
2.
3.

Горан Пећић, из Лазнице;
Драгољуб Миловановић, из Жагубице и
Александар Тошић , из Жагубице.
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Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Решење доставити: именованим, Основној школи ‘’Моша Пијаде’’ Жагубица и Архиви
Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-717/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 54. став 2. и чл.55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ" КРЕПОЉИН
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности члана школског одбора ОШ ''Јован Шербановић'' из
Крепољина,представници локалне самоуправе и то:
1.
2.
3.

Зоран Гајић, из Крепољина;
Владан Миленковић, из Крепољина и
Станиша Босијоковић, из Сига.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Решење доставити: именованим, Основној школи ‘’Јован Шербановић’’ Крепољин и Архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-716/12
03. 07. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Жагубица
Небојша Илић с.р.
На основу члана 54. став 2. и чл.55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности члана школског одбора ОШ ''Јован Шербановић'' из Лазнице,
представници локалне самоуправе и то:
1.
2.
3.

Предраг Симоновић проф.физике, из Жагубице;
Горан Лалић,приватни предузетник из Лазнице и
Синиша Туфонић , радник из Лазница.
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: именованим, Основној школи ‘’Јован Шербановић’’ Лазница и Архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-715/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 54. став 2. и чл.55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За чланове школског одбора Средње техничке школе Жагубица,испред локалне самоуправе,на
мандатни период од 4 (четири)године ИМЕНУЈУ СЕ и то:
1.
2.
3.

Илија Мустецић из Жагубице;
Душица Стојадиновић Митић из Вуковца и
Зоран Миладиновић из Крупаје.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Школског
одбора Средње техниче школе Жагубица бр.I-020-566/10-01 од 21. јуна 2010.године и то чл. 1. став 1.
подгрупа 3
Члан 4.
Решење доставити: именованим, Средњој техничкој школи Жагубица и Архиви Скупштине
општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-697/12
03. 07. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Жагубица
Небојша Илић с.р.
На основу члана 54. став 2. и чл.55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МОША ПИЈАДЕ''
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За чланове школског одбора Основне школе ''Моша Пијаде'' Жагубица,испред локалне
самоуправе,на мандатни период од 4 (четири)године ИМЕНУЈУ СЕ и то:
1.
2.
3.

Славиша Стојковић из Вуковца;
Веселина Стојићевић из Изварице и
Јасна Стојановић из Јошанице.
Члан 2.
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Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Школског
одбора Основне школе ''Моша Пијаде'' Жагубица бр.I-01-020-1076/10 од 30. децембра 2010.године и то
члан 1. став 1. подгрупа 1
Члан 4.
Решење доставити: именованим,Основној школи ''Моша Пијаде''
Жагубица и Архиви
Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-700/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 54. став 2. и чл.55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ'' КРЕПОЉИН
Члан 1.
За чланове школског одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Крепољин,испред локалне
самоуправе,на мандатни период од 4 (четири)године ИМЕНУЈУ СЕ и то:
1.
2.
3.

Илић Живорад из Крепољина;
Лупшић Предраг из Крепољина и
Милетић Дејан из Крепољина.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању чланова Школског
одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Крепољин бр.I-01-020-269/12 од 12. марта 2012.године.
Члан 4.
Решење доставити: именованим,Основној школи ''Јован Шербановић'' Крепољин и Архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-698/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана 54. став 2. и чл.55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 03. 07. 2012. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ'' ЛАЗНИЦА
Члан 1.
За чланове школског одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница,испред локалне
самоуправе,на мандатни период од 4 (четири)године ИМЕНУЈУ СЕ и то:

5. јул 2012

Жагубица

Број 8 страна 87

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
1.
2.
3.

Царановић Љубиша из Лазнице;
Гречић Раја из Лазнице и
Риђић Божа из Лазнице.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Школског
одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница бр.I-020-568/10-01/12 од 21. јуна 2010.године и то
члан 1. став 1. подгрупа 3.
Члан 4.
Решење доставити: именованим,Основној школи ''Јован Шербановић'' Лазница и Архиви
Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-699/12
03. 07. 2012. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић с.р.

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 3. 07. 2012. године донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕТРОВАЦ И
ЖАГУБИЦА, ОДЕЉЕЊЕ У ЖАГУБИЦИ ЗА 2011. годину

Члан 1.
УСВАЈА се извештај о раду Центра за социјални рад Петровац и Жагубица, одељење Жагубица
за 2011. годину.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.
Члан 3.
Закључак доставити: Центру за социјални рад Петровац и Жагубица, одељење у Жагубици,
председнику општине Жагубица и Архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 695 / 12 – 01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'', РС бр. 129/07) и члана
40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08... 3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 03. -07. 2012. године, донела је:
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕТРОВАЦ И
ЖАГУБИЦА, ОДЕЉЕЊЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2012. ГОДИНУ
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Члан 1.
Даје се САГЛАСНОСТ на План рада Центра за социјални рад Петровац и Жагубица, одељење
у Жагубици за 2012. годину.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Закључак доставити: Центру за социјални рад Петровац и Жагубица, одељење у Жагубици,
председнику општине и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 696 / 12 – 01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 03. 07. 2012. године, донела је:
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКОГ
ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У ОПШТИНИ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
УСВАЈА се Локални акциони План за унапређење положаја жена у општини Жагубица за
период од 2012 - 2015 године у целини.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Закључак доставити: УГ ''Пољопривредници Хомоља'', председнику општине Жагубица
Архиви Скупштине општине.

и

С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 767 / 12 – 01
Датум: 03. 07. 2012. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 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)
члана 9. Одлуке о буџету општине Жагубица за 2012.годину, (,,Службени гласник општине Жагубица
бр.10 /2011) и члана 65. Пословника Општинског већа (,,Службени гласник општине Жагубица'',
бр.7/2012)
Општинско веће општине Жагубица је на другој седници одржаној дана 27.06.2012. године,
донело
О Д Л У К У
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се средства за куповину 20 тона асфалта за потребе крпљења
ударних рупа у насељеном месту Сиге.
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Члан 2.
Средства за ову намену предвиђена су буџетом Општине Жагубица за 2012. годину, односно
финансијским планом ЈП Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: МЗ“Бигар“ Сиге, ЈП Дирекцији
за изградњу и развој општине Жагубица, Одељењу за финансије и буџет – Општинске управе Жагубица
и архиви Oпштинског већа.
Члан 4.
Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику општине Жагубица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II- 401- 643 /12-01
27.06.2012.године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
мр Саша Огњановић

На основу члана 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)
члана 9. Одлуке о буџету општине Жагубица за 2012.годину, (,,Службени гласник општине Жагубица
бр.10 /2011) и члана 65. став 3. Пословника Општинског већа (,,Службени гласник општине Жагубица'',
бр.7/2012)
Општинско веће општине Жагубица је на другој седници одржаној дана 27.06.2012. године,
донело
О Д Л У К У
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се средства за куповину 20 тона асфалта за потребе крпљења
ударних рупа у насељеном месту Крепољин.
Члан 2.
Средства за ову намену предвиђена су буџетом Општине Жагубица за 2012. годину, односно
финансијским планом ЈП Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: МЗ“ Горњак“ Крепољин, ЈП
Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, Одељењу за финансије и буџет – Општинске управе
Жагубица и архиви Oпштинског већа.
Члан 4.
Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику општине Жагубица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број:II- 401- 640 /12-01
27.06.2012.године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
мр Саша Огњановић

На основу члана 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)
члана 9. Одлуке о буџету општине Жагубица за 2012.годину, (,,Службени гласник општине Жагубица
бр.10 /2011) и члана 65. Пословника Општинског већа (,,Службени гласник општине Жагубица'',
бр.7/2012)
Општинско веће општине Жагубица је на другој седници одржаној дана 27.06.2012. године,
донело
О Д Л У К У
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Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се средства за куповину 20 тона асфалта за потребе крпљења
ударних рупа у насељеном месту Лазница.
Члан 2.
Средства за ову намену предвиђена су буџетом Општине Жагубица за 2012. годину, односно
финансијским планом ЈП Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: МЗ“Јединство“ Лазница, ЈП
Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, Одељењу за финансије и буџет – Општинске управе
Жагубица и архиви Oпштинског већа.
Члан 4.
Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику општине Жагубица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II- 401- 642/12-01
27.06.2012.године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
мр Саша Огњановић

На основу члана 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)
члана 9. Одлуке о буџету општине Жагубица за 2012.годину, (,,Службени гласник општине Жагубица
бр.10 /2011) и члана 65. Пословника Општинског већа (,,Службени гласник општине Жагубица'',
бр.7/2012)
Општинско веће општине Жагубица је на другој седници одржаној дана 27.06.2012. године,
донело
О Д Л У К У
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се средства за куповину 20 тона асфалта за потребе крпљења
ударних рупа у насељеном месту Жагубица.
Члан 2.
Средства за ову намену предвиђена су буџетом Општине Жагубица за 2012. годину, односно
финансијским планом ЈП Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: МЗ“Врело“ Жагубица, ЈП
Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, Одељењу за финансије и буџет – Општинске управе
Жагубица и архиви Oпштинског већа.
Члан 4.
Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику општине Жагубица''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II- 401- 641/12-01
27.06.2012.године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
мр Саша Огњановић

На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07),
члана 15. став 1. тачка 23. и члана 67. став 1. тачка 2. Статута општине Жагубица ( Службени
гласник општине Жагубица, бр. 6/2008 и 3/2011) , у складу са чланом 209. став 1. Закона о општем
управном поступку ( Службени лист СРЈ 33/97),
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Општинско веће општине Жагубица, на другој седници одржаној дана 27.06.2012. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О измени Закључка бр: II-020-611/12-01 од 12.06.2012. године

Члан 1.
У члану 1. Закључка о посебним задужењима чланова Општинског већа општине
Жагубица број: II-020-611/12-01 од 12.06.2012. године, мења се задужење чланова Општинског
већа и то:
1) Дарку Рњавићу из Осанице наведеним Закључком припало је задужење за Омладину, спорт и
културу
2) Зорану Перићу из Крепољина напред наведеним Закључком припало је задужење Развој
привреде, путна инфраструктура и саобраћај
.
Члан 2.
Уместо наведених задужења члановима Општинског већа ближе описаних у члану 1. овог
Решења задужују се и то :
1) Дарку Рњавићу из Осанице припада задужење за Развој привреде, путна инфраструктура и саобраћај
2) Зорану Перићу из Крепољина припада задужење за Омладину, спорт и културу
Члан 3.
У свему осталом Закључак остаје непромењен.
.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у ,,Службеном гласнику општине
Жагубица''
Члан 5.
Решење доставити именованим и архиви Општинског већа.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: II-020-611-1/12-01
Датум: 27.06.2012. године

5. јул 2012

ПРЕДСЕДНИК
Мр Саша Огњановић
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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
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