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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010
и 101/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, броj 129/07,) и члана 15.
и 24. Статута општине Жагубица (,,Службени гласник општине Жагубица“, број 06/2008), а на предлог
Општинског већа
Скупштина општине Жагубица, на својој III седници одржаној 31. 08. 2012. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2012.
ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Жагубица за 2012.годину, број I–01–020–268/12 од 12. марта 2012.год.
године, члан 4. мења се и гласи:
1) Укупна примања буџета општине Жагубица, износ од 348.700.000,00 динара, замењује се
износом од 373.710.000,00 динара.
2) Укупни издаци буџета, са средствима буџетске резерве, износ од 348.700.000,00 динара
замењује се износом од 373.710.000,00 динара

Члан 2.
У члану 7. примања буџета општине Жагубица за 2012.годину, у табели 3. врше се следеће измене и
допуне:
Позиција 1, економска класификација 711 – Порез на зараде износ од 50.000.000,00 динара замењује
се износом од 55.000.000,00 динара
Позиција 15, економска класификација 733 – Трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општине, износ од 252.900.000,00 динара замењује се износом од 272.910.000,00 динара
Члан 3.
У посебном делу буџета члан 9. Расходи буџета општине Жагубица за 2012.годину, врше се
следеће измене и допуне:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Позиција 4, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали пословни расходи,износ од
3.200.000,00 динара замењује се износом од 4.700.000,00 динара
Позиција 6, економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 2.500.000,00 динара замењује
се износом од 1.000.000,00 динара

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Позиција 8, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 3.550.000,00
динара замењује се износом од 4.110.000,00 динара.
Позиција 9, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ од
640.000,00динара замењује се износом од 750.000,00 динара
Позиција 14, економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 2.800.000,00 динара замењује
се износом од 2.000.000,00 динара
Позиција 18, економска класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине, износ од 500.000,00
динара замењује се износом од 630.000,00 динара
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Позиција 21, економска класификација 463 –Трансфери осталим нивоима власти износ од 3.200.000,00
динара замењује се износом од 200.000,00
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420-Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Позиција 23, Економска класификација 481 –Дотације невладиним организацијама
3.600.000,00 динара замењује се износом од 4.100.000,00 динара
810-Услуге рекреације и спорта
Позиција 25, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама
6.000.000,00 динара замењује се износом од 8.500.000,00 динара

износ

од

износ

од

ОПШТИНСКА УПРАВА
130 – Опште услуге
Позиција 30, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, износ од 800.000,00
динара замењује се износом од 1.000.000,00 динара
Позиција 31, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, износ од 1.500.000,00
динара замењује се износом од 2.600.000,00 динара
Позиција 36, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ од 1.600.000,00 динара
замењује се износом од 1.000.000,00 динара
Позиција 40, економска класификација 485 – Накнада штете – повраћај земљишта, износ од
6.000.000,00 динара замењује се износом од 12.000.000,00 динара
Позиција 41, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти , износ од 1.500.000,00
динара замењује се износом од 100.000,00 динара
Позиција 42, економска класификација 512 – Машине и опрема, износ од 2.400.000,00 динара замењује
се износом од 1.400.000,00 динара
320 – Услуге противпожарне заштите
Позиција 47, Економска класификација 426- Материјал, износ од 300.000,00 динара замењује се
износом од 200.000,00 динара
Позиција 48, Економска класификација 512- Машине и опрема , износ од 200.000,00 динара замењује
се износом од 300.000,00 динара
421-Пољопривреда – Фонд за развој пољопривреде
Позиција 49, Економска класификација 465- Остале текуће донације, дотације и трансфери , износ
од 8.000.000,00 динара замењује се износом од 13.000.000,00 динара
720 – Здравствена заштита
Позиција 53, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, износ од 6.000.000,00
динара замењује се износом од 6.500.000,00 динара
920 – Средње образовање
Позиција 55, економска класификација 463 – Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од
8.470.500,00 динара замењује се износом од 9.970.500,00 динара
ЈП ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
473 – Туризам
Позиција 59, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, износ од 210.000,00
динара замењује се износом од 510.000,00 динара
Позиција 60, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, износ од 228.000,00
динара замењује се износом од 350.000,00 динара
Позиција 61, економска класификација 416 – Награде запосленима, износ од 52.000,00 динара замењује
се износом од 100.000,00 динара
Позиција 63, економска класификација 422 – Трошкови путовања, износ од 220.000,00 динара замењује
се износом од 120.000,00 динара
Позиција 64, економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 1.304.000,00 динара замењује
се износом од 854.000,00 динара

4. септембар 2012

Жагубица

Број 10 страна 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Позиција 65, економска класификација 424 – Специјализоване услуге , износ од 330.000,00 динара
замењује се износом од 230.000,00 динара
Позиција 67, економска класификација 426 – Материјал , износ од 420.000,00 динара замењује се
износом од 650.000,00 динара
Позиција 69, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали , износ од 100.000,00 динара
замењује се износом од 50.000,00 динара

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
620 – Развој заједнице
Позиција 75, економска класификација 415 – Накнада трошкова за запослене, износ од 350.000,00
динара замењује се износом од 450.000,00 динара
Позиција 76, економска класификација 416 – Награде запосленима, износ од 250.000,00 динара
замењује се износом од 300.000,00 динара
Позиција 77, економска класификација 421 – Стални трошкови, износ од 12.500.000,00 динара замењује
се износом од 12.860.000,00 динара
Позиција 78, економска класификација 422 – Трошкови путовања , износ од 270.000,00 динара замењује
се износом од 470.000,00 динара
Позиција 79, економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 360.000,00 динара замењује
се износом од 490.000,00 динара
Позиција 80, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од 1.050.000,00 динара
замењује се износом од 550.000,00 динара
Позиција 81, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, износ од 16.830.000,00
динара замењује се износом од 31.830.000,00 динара
Позиција 82, економска класификација 426 – Материјал , износ од 5.830.000,00 динара замењује се
износом од 3.000.000,00 динара
Позиција 84, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, износ од 51.600.000,00
динара замењује се износом од 42.100.000,00 динара
Позиција 86, економска класификација 541 – Земљиште, износ од 3.000.000,00 динара замењује се
износом од 500.000,00 динара

КПЦ ,,ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ``
820 – Услуге културе
Позиција 87, економска класификација 411 – Плате дотације, накнаде запослених, износ од 2.897.000,00
динара замењује се износом од 3.610.000,00 динара
Позиција 88, економска класификација 412 – Социјални доприноси, износ од 519.000,00 динара
замењује се износом од 700.000,00 динара
Позиција 90, економска класификација 415 –Накнада трошкова за запослене, износ од 260.000,00
динара замењује се износом од 540.000,00 динара
Позиција 93, економска класификација 422 – Трошкови путовања, износ од 330.000,00 динара замењује
се износом од 230.000,00 динара
Позиција 94, економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 799.000,00 динара замењује
се износом од 499.000,00 динара
Позиција 95, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од 955.000,00 динара
замењује се износом од 1.055.000,00 динара
Позиција 97, економска класификација 426 – Материјал, износ од 420.000,00 динара замењује се
износом од 656.000,00 динара
Позиција 98, економска класификација 483 – Порези, обавезне таксе , износ од 100.000,00 динара
замењује се износом од 50.000,00 динара
Позиција 99, економска класификација 512 – Машине и опрема, износ од 610.000,00 динара замењује се
износом од 750.000,00 динара
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160- Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту
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Позиција 114, економска класификација 421 – Стални трошкови , износ од 3.000.000,00 динара
замењује се износом од 4.000.000,00 динара
Позиција 115, економска класификација 422 – Трошкови путовања (превоза), износ од 250.000,00
динара замењује се износом од 1.250.000,00 динара
Позиција 117, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од 500.000,00 динара
замењује се износом од 1.000.000,00 динара
Позиција 118, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од 7.750.000,00
динара замењује се износом од 17.750.000,00 динара
Позиција 119, економска класификација 426 –Материјал износ од 1.000.000,00 динара замењује се
износом од 2.500.000,00 динара
Позиција 121, економска класификација 541 – Земљиште износ од 3.000.000,00 динара замењује се
износом од 1.000.000,00 динара
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Општинском службеном гласнику.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1016/12
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. 6/08.4/09 и 3/11)
Скупштина општине Жагубица,на својој седници одржаној дана 31. 08. 2012. године донела је :
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
1.

Опште одредбе

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена угоститељских,
трговинских, занатских и услужних објеката на територији општине Жагубица.
Члан 2.
Распоред радног времена објеката из члана 1. ове одлуке мора бити истакнут на улазу или на
другом видном месту објекта.
Члан 3.
За рад објекта за чије обављање надлежни општински орган управе утврди да постоји посебан
интерес за задовољење потреба грађана и у време државних празника, утврдиће посебан распоред
почетка и завршетка радног времена- дежурство.
Одлука о утврђеном радном времену из става 1. овог члана, обавезно се доставља правним
лицима и предузетницима на које се односи.
2. Радно време угоститељских објеката
Члан 4.
Одредбе ове одлуке односе се на правна и физичка лица и предузетнике који се баве
угоститељском делатношћу.

-

Члан 5.
Угоститељски објекти имају утврђено радно време и то:
хотели и мотели од 06 часова па до 02 часа наредног дана
кафићи ,кафане и други угоститељски објекти радним даном од 06 часова до 23 часа, а петком
,суботом , у време државних празника и у летњем периоду (од 15.6. до 31.8.) до 24 часа.
ноћни барови сваким даном од 21час до 02часа наредног дана а петком, суботом , у време
државних празника и у летњем периоду ( 15.6. -31.8. )- од 21час до 03часа.
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-

кладионице и казина радним даном петком , суботом и у време државних празника од 06 часа
до 23 часа.

Члан 6.
Организоване прославе затвореног типа, (рођендани, свадбе и друге свечаности), је могуће
организовати, а за пријаву организације истих, пријава се подноси ПУП – Полицијска станица у
Жагубици.
За све наведено у ставу 1 овог члана потребна је следећа документација:
- име организатора прославе и место одржавања,
- лице које је одговорно за одржавње реда,
- број учесника, као и
- време трајања.
Члан 7.
Рад у угоститељским објектима мора бити организован тако да не ремети мир станара у
суседним стамбеним објектима.
Члан 8.
За угоститељске објекте који су лоцирани у стамбеним објектима и који користе исти
заједнички улаз са станарима у згради у којој су смештени, утврђује се почетак радног времена од
07 часова а завршетак најкасније до 23 часа.
Члан 9.
Музички програм уживо у угоститељским објектима може се изводити од почетка до завршетка
радног времена.
Употреба музичких апарата и других музичких средстава је дозвољена за цело радно време
угоститељских објеката.
Уколико се музички програм изводи уживо у угоститељским објектима или баштама
угоститељских објеката осим хотела и мотела, после 23 часа не могу се употребљавати уређаји за
појачање звука сем у летњем периоду ( јул и август ) када се исти могу користити до 24 часа.

3.Радно време у области трговине
Члан 10.
Правна лица и предузетници из области трговинске делатности одлуком самостално утврђују
распоред радног времена у прописаном интервалу од 06часова до 24часа.
За драгсторе у прописаном интервалу од 00часова до 24часа.
Одлуку из става 1. и 2. овог члана правна лица и предузетници су дужни да поштују а примерак
одлуке обавезни су да доставе општинском органу надлежном за комуналне послове.
Сваку промену радног времена правна лица и предузетници дужни су да доставе органу из
става 2. овог члана.

4. Радно време у области занатства и услужних делатности
Члан 11.
Правна лица и предузетници из области занатства и услужних делатности одлуком самостално
утврђују радно време својих објеката.
Одлуку из става 1. овог члана , правна лица и предузетници су дужни да поштују а примерак
одлуке обавезни су да доставе општинском органу управе надлежном за комуналне послове.
Сваку промену радног времена правна лица и предузетници дужни су да доставе органу из
става 2. овог члана.

5. Казнене одредбе
Члан12.
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Новчаном казном од 20000,00 до 100000,00 динара казниће се правно лице ако свој објекат не
држи отворен у време одређено овом одлуком или ради дуже време од радног времена одређеног
овом одлуком , односно ако се понаша супротно одредбама члана 5,6,7,8 и 9 ове одлуке.
За прекршај из става 1 овог члана новчаном казном од 10000,00 до 50000,00 динара казниће се
предузетник и пословођа објекта.
За прекршај из става 1 овог члана новчаном казном од 5000,00 до 20.000,00 казниће се
одговорно лице код правног лица, као и физичко лице.

6. Надзор
Члан 13.
О спровођењу ове одлуке стараће се орган општинске управе надлежан за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над извршењем ове одлуке врши комунална инспекција Општинске
управе. и МУП – полицијска станица у Жагубици.

7. Завршне одредбе
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Жагубица'', а примењиваће се од дана доношења.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању радног времена на
територији општине Жагубица број 020-424/05-01 од 11. јуна 2005. године, као и Одлука о измени и
допуни Одлуке о одређивању радног времена на територији општине Жагубица број 020-340/06-01
од 13.4.2006. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I - 01-020-1015/12
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу чл. 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС „, бр. 9/02, 33/02, 33/04 и 135/04) и
чл. 40. Статута општине Жагубица („Сл. гл.” )
Скупштинa општине Жагубица на седници одржаној дана 31. августа 2012. године донела је:

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ АГРАРНОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
Oснива се Аграрни фонд за развој пољопривреде општине Жагубица у циљу стварања услова за
постојање, очување, унапређење и развој пољопривреде на територији општине Жагубица
Члан 2.
Назив фонда је: Аграрни фонд за развој пољопривреде општине Жагубица.
Седиште фонда је у Жагубици, улица Трг ослобођења број 1.
Члан 3.
Делатност фонда за развој пољопривреде општине Жагубица (у даљем тексту: Аграрни фонд) је
обезбеђивање средстава које ће се користити за: увођење нових технологија у биљној и сточарској
производњи, производњу воћно-садног материјала са осигураним пласманом, подстицање органске
пољопривреде, едукација земљорадника из области биљне и сточарске производње, подстицање
извозних програма пољопривредне производње, ревитализација села, куповина трактора и
пољопривредних машина, набавку приплодног и товног материјала у сточарству, за стимулацију
бесплатног, вештачког осемењавања говеда, помоћ при формирању зем. задруга или других облика у
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пољопривреди, давање обртног капитала пољопривредним организацијама и пољопривредницима и
друге намене од битног значаја за развој пољопривреде.
Члан 4.
Органи управљања Аграрног фонда су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор.
Управни одбор чине председник, заменик председника и 5 чланова чији мандат траје четири
године.
Управни одбор врши следеће послове:
1.
2.
3.
4.

-

доноси Статут Аграрног фонда,
доноси годишњи програм за развој пољопривреде уз сагласност Скупштине општине Жагубица,
утврђује критеријуме за коришћење средстава фонда уз сагласност Општинског већа,
и друге послове у складу Статутом.
Члан 5.
Директор Аграрног фонда:
представља и заступа Аграрни фонд
организује и руководи процесом рада и пословима Аграрног фонда
одговоран је за законитост Аграрног фонда
предлаже програм мера за подстицање развоја пољопривредне производње и акт о
критеријумима за одобравање средстава Аграрног фонда за развој пољопривреде
извршава одлуке и друге акте Управног одбора Аграрног фонда
и обавља и друге послове у складу са прописима
Члан 6.
Налoгодавац за располагање средствима Аграрног фонда је директор Аграрног фонда.
Члан 7.
Надзор над радом и законитим трошењем средстава Аграрног фонда врши Надзорни орган.
Надзорни одбор чини председник и 2 члана.

Члан 8.
Обавезе из члана 3. ове Одлуке, Аграрни фонд реализује кроз доношење Програма мера за
подстицање развоја пољопривредне производње применом критеријума за одобравање средстава
Аграрног фонда за развој пољопривреде општине Жагубица – корисницима путем кредита које доноси
Управни одбор Аграрног фонда.
Члан 9.
Чланове Управног и Надзорног одбора именује Скупштина општине Жагубица.
Директора Аграрног фонда именује Скупштина општине Жагубица на предлог председника
општине.
Члан 10.
Средства аграрног фонда обезбеђују се из буџета Општине Жагубица, кредита, зајмова и других
извора.
Члан 11.
Аграрни фонд општине Жагубица има Статут. Статут Аграрног фонда доноси Управни одбор.
Сагласност на Статут Аграрног фонда општине Жагубица даје Скупштина општине Жагубица.
Члан 12.
Административне, стручне, техничке и финансијско-књиговодствене послове за потребе
Аграрног фонда обављаће одељење општинске управе надлежно за финансије и буџет.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу 8. дана од објављивања општинском „Службеном гласнику“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1014/12
Жагубица
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ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009 и 24/11) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“ бр.
6/08... 3/110),
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 31.08.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
подручја каменолома „Главица - Горњак“
на територији општине Жагубица
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја каменолома „Главице - Горњак“ у К.О.
Горњак, на територији општине Жагубица (у даљем тексту План). Израда Плана предвиђена је
програмом инвеститора Плана ДОО „Срмекс“ Петровац. Изради Плана се приступа на основу ППО
Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“ 2/2011).
Члан 2.
Циљ доношења Плана је обезбеђење услова за експлоатацију камена на потезу „Главица Горњак“ и служи као основ за остваривање експлоатације камена и изградњу потребних објеката.
Члан 3.
Граница Плана детаљне регулације површинског копа „Главица - Горњак“ у општини
Жагубица, обухвата подручје у К.О. Горањак
Подручје обухваћено планом захвата катастарску парцелу КП.бр.28 КО Горњак, која се граничи
:
- на северу са парцелама бр.21 и 26 КО Горњак;
- на северозападу са делом парцеле бр.20 КО Горњак и координатама тацака које се налазе у парцели
бр. 28 Y = 7545556.4418 X = 4902347.4925 и Y = 7545575.3991 X = 4902231.4439,
- на североистоку са парцелом бр.33 КО Горњак, тј. са асфалтним путем који води према селу Брезница,
- на југоистоку са парцелом бр.94 КО Горањак тј. Са регионалним путем Петровац - Жагубица,
- на југозападу са парцелама бр.17 КО Горњак, односно општинским путем и парцелам бр. 18 и 19 КО
Горњак.
Члан 4.
План садржи:
1)
границу плана и обухват грађевинског подручја;
2)
поделу простора на посебне зоне;
3)
намену земљишта;
4)
регулационе линије саобраћајница и јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози;
5)
нивелационе коте саобраћајница и јавних површина (нивелациони план);
6)
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфрактустуру;
7)
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
8)
економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
9)
локације за које је евентуално предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10)
графички део.
Члан 5.
Носилац израде Плана је Општина Жагубица, Општинска управа, Оделење за привреду и
економски развој, а стручни послови поверавају се фирми ДОО ''Срмекс'' из Петровац.
Члан 6.
Динамика израде појединих фаза уређује инвеститор – наручиоц плана.
Члан 7.
Финасирање Плана обезбедио је инвеститор - наручиоц плана ДОО ''Срмекс'' из Петровац.
Члан 8.
За овај План обавезна је израда Стратешке процене утицаја на животну средину на основу
мишљења Општинске управе, Оделења за привреду и економски развој и Комисије за планове општине
Жагубица.
Члан 9.
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Нацт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у централном холу и просторијама
Општине Жагубица. Оглас о јавном увиду објављује се у дневном листу „Данас“. О јавном увиду стара
се општинска управа, Оделење за привреду и економски развој. Извештај о јавном увиду Плана
сачињава комисија за планове Општине Жагубица и доставља га обрађивачу Плана најкасније у року од
3 дана по завршетку јавног увида. Обрађивач Плана је дужан да у року од 10 дана од дана достављања
извештаја, поступи по њему.
Члан 10.
Забрањује се издавање локацијских дозвола и урбанистичко-техничких докумената за време
израде Плана, а најдуже годину дана од ступања на снагу ове одлуке.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Општине Жагубица“ .
Број: I-01-020-1020/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009 и
24/11) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“ бр. 6/08...
3/110),
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 31.08.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
подручја каменолома „Потај чука“
на територији општине Жагубица
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја каменолома „Потај чука“ у К.О.
Жагубица и К.О. Лазница селиште на територији општине Жагубица (у даљем тексту План). Израда
Плана предвиђена је програмом инвеститора Плана „МАТ продукт“ са седиштем у Аранђеловцу.
Изради Плана се приступа на основу ППО Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“ 2/2011).
Члан 2.
Циљ доношења Плана је обезбеђење услова за експлоатацију камена (калциита) на потезу
„Потај Чука“ и служи као основ за остваривање експлоатације калцита и изградњу потребних објеката.
Члан 3.
Граница Плана детаљне регулације површинског копа „Потај чука“ код Жагубице обухвата
подручје у К.О. Жагубица и К.О.Лазница Селиште.
У К.О. Лазница Селиште обухваћене су: кп.бр. 1638, 1639/1, 1639/2, део 8328 (пут) и део
кп.бр.6634 јужно од линије дате тачкама 1 (у = 570 888,78 х= 4 897 590,86 ) и 2 (у = 570 840,00 х= 4 897
557,77 ).
У К.О.Жагубица обухваћени су кп.бр. : део 8930 (пут), 1776, 1777, 1775, 1778, 1773/1, 1773/2,
1771, 1772, 1770, део кп.бр. 1768/1 југоисточно од линије дате тачкама 3 (у=570 773,56 х=4 897 332,54 )
и 4 (у=570 756,81 х=4 897 311,62 ), кп.бр. 1768/2, 2182/1, 2182/2, 2181/2, 2181/3, 2181/4, 2181/5, 2177/2,
2177/3, 2177/4, 2176, 2178, 2179/1, 2179/2, 2173/2, 2173/3, 2173/4, 2173/5, 2185, 2186, 2187, делови кп.бр.
2213 и 2211 источно од изломљене линије дате тачкама: 5 (у=570 723,32 х=4 897 195,14), 6 (у=570
719,79 х=4 896 939,01) и 7 (у=570 804,22 х=4 896 952,27), део кк.бр. 2209 источно од линије дате
тачкама: 8 (у=570 890,04 х=4 896 895,77 ) и 9 (у=570 923,53 х=4 896 858,81), део 868 (пут), 1779/1,
1779/2, 1781/1, 1781/2, 1781/3, 1780/1, 1780/2, 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1785, 1784, 1783/1, 1783/2, 1786/1,
1786/2, 1786/3, 1788, 1787, 1796/1, 1790, 1789/1, 2175, 2174, делови кп.бр. 2171, 1789/2, и 1791
северозападно од изломљене линије дате тачкама 10 (у=,571 227,77 х=4 896 868,76), 11 (у=571 277,12
х=4 896 828,65), 12 (у=571 393,48 х=4 896 869,06), 13 (у=571 496,64 х=4 896 950,21), 14 (у=571 552,18,
х=4 897 016,86), 15 (у=571 589,19 х=4 897 125,83) и 16 (у=571 601,44 х=4 897 141,26).
Напомена: к.п.бр.8328 К.О. Лазница Селиште идентична је са к.п.бр.8930 К.О. Жагубица (заједнички
пут).
Укупна површина обухвата Плана је 53,24 ха.
КОРДИНАТЕ ТАЧАКА:
Члан 4.
План садржи:
1) границу плана и обухват грађевинског подручја;
2)
поделу простора на посебне зоне;
3)
намену земљишта;
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4)
регулационе линије саобраћајница и јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози;
5)
нивелационе коте саобраћајница и јавних површина (нивелациони план);
6)
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфрактустуру;
7)
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
8)
економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
9)
локације за које је евентуално предвиђена израда урбанистичког пројекта;
10)
графички део.
Члан 5.
Носилац израде Плана је Општина Жагубица, Општинска управа, Оделење за привреду и
економски развој, а стручни послови поверавају се фирми „АРПЛАН предузеће за планирање,
пројектовање геодетске услуге и консалтинг, д.о.о.“ из Аранђеловца.
Члан 6.
Динамика израде појединих фаза се уређује уговором између инвеститора Плана „МАТ
продукт“и обрађивача Плана „АРПЛАН“.
Члан 7.
Финасирање Плана обезбеђено је преко наручиоца Плана „МАТ продукт“. Начин Финасирања
се уређује уговором између инвеститора Плана „МАТ продукт“и обрађивача Плана „АРПЛАН“.
Члан 8.
За овај План обавезна је израда Стратешке процене утицаја на животну средину на основу
мишљења Општинске управе, Оделења за привреду и економски развој и Комисије за планове општине
Жагубица.
Члан 9.
Нацт Плана се излаже на јавни увид у трајању од 30 дана у централном холу и просторијама
Општине Жагубица. Оглас о јавном увиду објављује се у дневном листу „Данас“. О јавном увиду стара
се општинска управа, Оделење за привреду и економски развој. Извештај о јавном увиду Плана
сачињава комисија за планове Општине Жагубица и доставља га обрађивачу Плана најкасније у року од
3 дана по завршетку јавног увида. Обрађивач Плана је дужан да у року од 10 дана од дана достављања
извештаја, поступи по њему.
Члан 10.
Забрањује се издавање локацијских дозвола и урбанистичко-техничких докумената за време
израде Плана, а најдуже годину дана од ступања на снагу ове одлуке.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Општине Жагубица“ .
Број: I-01-020-1019/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана
44. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 31. 08. 2012. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
У члану 1. Решења о образовању Здравственог Савет општине Жагубица бр. I-020-584/10-01 од
29. јуна 2010.године
у тачки 1 уместо имена ''Пуниша Илић'' треба да стоји име ''Слободан Огњановић'',
у тачки 3. истог члана уместо имена ''Жељко Мотић'' треба да стоји име ''Перица Илић'' и
у тачки 6. истог члана уместо имена ''Биљана Т. Илић'' треба да стоји име ''Нешко Ђорђевић''.
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Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 4.
Решење доставити: именованим, Дому здравља Жагубица, председнику општине Жагубица и
архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 992/ 12 – 01

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

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 31. 08. 2012. године,донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана школског одбора Средње техничке школе Жагубица,из реда
запослених,због престанка основа по ком је именована /радног односа у Школи/ у тренутку подношења
захтева за разрешење и то:
1.

Весна Дервишевић 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 Средње техниче школе Жагубица бр.I-020-566/10-01 од 21. јуна 2010.године и то чл. 1. став 1.
подгрупа II тачка 2.
Члан 4.
Решење доставити: именованoj, Средњој техничкој школи Жагубица и Архиви Скупштине
општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1006/12
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица
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На основу члана 54, 55. и 58 Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник
РС'' бр. 72/09), члана 13. 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. Статута општине Жагубица (''Службени гласник''
општине Жагубица бр. 6/08..3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 31. 08. 2012. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора предшколске установе ''Полетарац''
Жагубица,из реда запослених,због престанка основа за именовање /радног односа/ и то:

1.

Бојана Марковић из Жагубице;

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 члановаУправног
одбора предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица бр.I-020-605/11-01 од 30. маја 2010.године и то чл.
1. став 1. подгрупа II тачка 1.

Члан 4.
Решење доставити именованoj, предшколској установи ''Полетарац'' Жагубица и архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1000/ 12 – 01
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

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 III седници одржаној дана 31. 08. 2012. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Дома здравља Жагубица,именовани из
реда запослених, због истека мандата и то:
1.

др. Живота Јорговановић из Жагубице
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2.

др.Зоран Станојевић из Жагубице

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 председника и
чланова Управног одбора Дома здравља Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр7/08) и то чл.1
став 1. тачка 4. и 5.
Члан 4.
Решење доставити именованим, Дому здравља Жагубица и архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-991/12
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

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), 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 31. 08. 2012. године,донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора ЈКП ''Белосавац'' из Жагубице, из реда
запослених и то:
1. Спасоје Ивић из Жагубице, и
2. Мирјана Ђорђевић из Вуковца.
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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-998/12
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица
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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 31. 08. 2012. године,донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВA НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности члана Надзорног одбора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица, испред
запослених,због истека мандата и то:
1.

Илија Мушић из Жагубице - члан,и

2. Милaнче Здравковић 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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-996/12
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'' бр. 6/08,4/09 и 3/11), члана 20 и 35 Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица
(''Службени гласник општине Жагубица'' бр.8/12) , члана 10,14. и члана 15 Одлуке о образовању савета
(комисије, одбора) за праћење примене етичког кодекса понашања функционера општине Жагубица
(''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/10)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 31. 08. 2012. године донела је:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ се дужности председника и чланова Савета за праћење примене Етичког кодекса
понашања функционера Скупштине општине Жагубица,због истека мандата Скупштине општине и то:
1.

Весна Дервишевић из Лазнице, Председник Савета;

2.

Невенка Урошевић из Жагубице, члан Савета;
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3.

Саша Огњановић из Крепољина, члан Савета;

4.

Живорад Томић из Осанице, члан Савета и

5.

Бојан Керић из Жагубице, члан Савета.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим, председнику општине Жагубица и Архиви Скупштине
општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-1012/12-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 36. и члана 98. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07),
члана 133. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08,4/09 и
3/11),члана 49. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'' бр. 7/08) и члана 7. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе (''Службени
гласник општине Жагубица'' бр. 1/2009):
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 31. 08. 2012. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Савета за међунационалне односе Скупштине општине
Жагубица и то:
1. Славиша (Сима) Рашић из Вуковца, јмбг 0108971764428, предлог поднет од стране политичке
странке ДСС, члан Савета;
2. Албина (Радиша) Милетић из Крепољина, јмбг 1602974769410, предлог поднет од стране
политичке странке ЈС, члан Савета;
3. Маја (Младен) Станојевић из Сувог Дола, јмбг 0104986764412, предлог поднет од стране
политичке странке СРС, члан Савета и
4. Љубиша (Миодраг) Петровић из Милановца, јмбг 0409962764423, предлог поднет од стране
политичке странке Г 17+ члан Савета.

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

Члан 3.

4. септембар 2012

Жагубица

Број 10 страна 17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1010 / 12 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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 III седници одржаној дана 31. 08. 2012., донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ ОПШТИНЕ

Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за визуелни идентитет општине Скупштине општине
Жагубица због поднете оставке и то:

3. Небојша Илић из Рибара,

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 избору чланова Комисије за
визуелни идентитет Општине и то члан 1 став 1. тачка 3. (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр.8/12).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-1004/12-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 52. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број
6/08,4/09 и 3/11) и препоруке Министарства за рад и социјалну политику,
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 31. 08. 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
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I
Образује се Савет за социјалну заштиту општине Жагубица.
II
Утврђује се да Локални савет за социјалну политику има 14
(четрнаест) чланова који могу имати заменике и то:
Локална самоуправа:
 Саша Огњановић, члан,
 Животије Илић, заменик члана,
 Мерима Ђурђевић, члан,

,

,

Здравство:
 Др Слободан Огњановић, члан,
 Мелита Милошевић, заменик члана,
Образовање-просвета:
 Муниб Цаковић, члан,
 Илија Аврамовић, заменик члана,
 Станиша Зрнкаревић, члан,
 Мирјана Станојевић – Јовић, заменик члана,
 Звонко Сарафинов, члан,
 Радивоје Рашић, заменик члана,
 Горан Милинковић, члан,
 Јасмина Милинковић, заменик члана,
 Миладинка Стојановић, члан,
 Влада Тодоровић, заменик члана,
Асоцијација за развој општине Жагубица:
 Радиша Милошевић, члан,
 Јовица Стојановић, заменик члана,
Центар за социјални рад:
 Добрила Пауљевић, члан,
 Марија Јовановић, заменик члана,

Полицијска станица;



Саша Туфегџић, члан,
Дарко Царановић, заменик члана,

Национална служба запошљавања;
 Јасмина Срејић, члан,
Црвени крст Жагубица
 Дејан Николић, члан,
Представник ромске заједнице;
 Раде Јовановић,члан.

III.
Савет је стално општинско тело, мандат чланова је 4 године, а све
активности чланова савета базиране су на волонтерској основи.
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IV
Делокруг рада и задаци Савета за социјалну политику општине Жагубица су:
 Израда 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 задовољавања потреба;
 Рангирање по важности потреба становништва у општини Жагубица;
 Оснивање партнерских радних група на нивоу општине за сваку
од рангираних потреба (социјалних приоритета);
 Разматрање пријављених предлога од стране најразличитијих
организација и институција, који ће се финансирати из фонда за развој локалне заједнице;
 Промовисање партнерских активности;
 Идентификовање приоритетних потреба и потребне помоћи како
би стручни кадрови имали основу за адекватну анализу питања из домена социјалне политике;
 Идентификовање приоритетних потреба и потребне помоћи
организацијама цивилног друштва укључујући и НВО, које се баве социјалним питањима као и друга
тела на нивоу општине;
 Прибављање додатних финансијских средстава за реализацију
програма наведених у стратешким документима - Aкционим плановима општине Жагубица;
 Обавља и све друге послове у складу са основним задацима и циљевима ради којих је
образован;
V
Стручне и административне послове за Савет за социјалну
заштиту обављаће Општинска управа општине Жагубица.
VI
Средства за финасирање приоритета које Савет буде дефинисао, кроз пројектне активности и
развијање нових услуга социјалне заштите, обезбедиће се из буџета општине Жагубица.
VII
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење бр.I-020-1040/08-01 од 29. децембра
2008.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-993/12-01

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица
На основу члана 15. став 1. тачка 4., члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. став 6. Закона о
ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/09), члана 10. Уредбе о саставу и начину
штабова за ванредне ситуације(''Службени гласник РС'' бр. 98/2010) и члана 40. Статута општине
Жагубица (“Службени гласник општине Жагубица” бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој III седници одржаној дана 31. 08. 2012. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА

I
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Образује се Штаб за ванредне ситуације на територији општине Жагубица (у даљем тексту:
Штаб), као оперативно стручно тело за координацију и и руковођење заштитом и спасавањем у
ванредним ситуацијама.
Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и 20 чланова.
У Штаб се именују:
за команданта:
- мр Саша Огњановић, председник општине Жагубица, по положају;
за заменика команданта:
- Љубиша Јовкић, заменик председника општине Жагубица;
за начелника:
- Славољуб Цојкић, представник Сектора за ванредне ситуације-Одељења за ванредне ситуације у
Пожаревцу;
за техничког секретара (администратора):
- Смедеревка Буцкић, самостални стручни сарадник за послове планирања одбране и послове везане
за ванредне ситуације;
за чланове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Животије Илић, начелник Општинске управе Жагубица,
Радиша Милошевић, Начелник одељења за привреду и економски развој,
Младомир Милојковић, референт за пољопривреду, шумарство и водопривреду у Општинској
управи,
Др Слободан Огњановић, ВД директора Дома здравља Жагубица,
Др Евица Милић, ветеринар – директор Ветеринарске станице Жагубица,
Владан Мошић,ВД директора ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица,
Срђан Којадиновић,ВД директор ЈКП “Белосавац” Жагубица,
Бранислав Јевтић, директор РМУ “Јасеновац” Крепољин,
Дејан Николић, секретар Црвеног крста Жагубица,
Саша Туфегџић, командир Полицијске станице Жагубица,
Радиша Симеоновић, командир Подручне ватрогасно спасилачке јединице Жагубица,
Остоја Миливојевић, референт војне обавезе у Жагубици,
Станојло Стојковић, шеф Електродистрибуције Жагубица,
Снежана Николић, шеф Шумске управе Жагубица,
Биљана Перкић, шеф Секције ПЗП Зајечар у Жагубици,
Драган Ракић, представник Телеком-а у Жагубици,
Јовица Стојановић, менаџер Асоцијације за развој општине Жагубица,
Мирослав Мирковић, ВД директора КПЦ Жагубица,
Горан Милинковић, председставник актива директора школа и
Мартина Лукић,ВД директор Туристичке организације општине Жагубица.

II
Штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне
задатке заштите и спасавања.
III.
Штаб обавља следеће послове:
- предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације ;
- руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите спасавања у
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
- разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;
- прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
- наређује употребу снага заштите и спасавања, средтсава помоћи и других средстава која се
користе у ванредним ситуацијама;
- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и
предузетим мерама;
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-

разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених,
оспособљених правних лица;
сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
извештава окружни и републички Штаб за ванредне ситуације и надлежну службу о стању,
спровођењу мера и извршавању задатака заштите и спасавања:
сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним
ситуацијама;
процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
доноси наредбе, закључке и препоруке;
именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима;
разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији
општине;
ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за потребе општине;
обавља и друге послове у складу са законом.
IV.
Послови из тачке III овог решења финансирају се из буџетских средстава у складу са законом.

V.
Стручне и организационе послове за Штаб обављаће: Одељење за привреду и еконосмки развој
у сарадњи са представником МУП-а – сектор за ванредне ситуације, одељења за ванредне ситуације у
Пожаревцу.
VI.
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи решење број II-020-530/09-01 од 19.05.2009.
године.
VII.
Решење доставити лицима из тачке I овог решења и архиви.

VIII.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Жагубица''.

С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I – 020 – 995 / 12 – 01
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 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 III седници одржаној дана 31. 08. 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,
запослених, на мандатни период од 4. (четири) године, ИМЕНУЈУ СЕ:

4. септембар 2012

Жагубица

Број 10 страна 22

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
1.

Милена Марковић из Жагубице - за председника,

2.

Мирјана Рајковић из Жагубице - за члана,

3. Миле Перић из Сувог Дола - за члана
4. Снежана Траиловић из Жагубице - за члана
5. Милован Здравковић из Близнака - 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 (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр. 6/08,4/09 и 4/10)
Члан 4.
Решење доставити именованим, туристичкој организацији општине
Скупштине општине.

Жагубица и архиви

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1008/12
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

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 31. 08. 2012. године,донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ''
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ИМЕНУЈУ се за председника и чланове Управног одбора ЈКП ''Белосавац'' из Жагубице,на
мандатни период од 4.године и то:
1.Станоје Јаношевић из Жагубице,испред оснивача,за председника;
2.Драгиша Пенчић из Крепољина,испред оснивача, за члана и
3.Ненад Тинтуловић из Жагубице,испред оснивача, за члана
4.Мушић Илија из Жагубице,из реда запослених, за члана
5.Здравковић Миланче из Сувог Дола,из реда запослених, 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 чланова Управног
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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-997/12
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

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 III седници одржаној дана 31. 08. 2012. године,донела
је:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За чланове Управног одбора Дома здравља Жагубица, на мандатни период од 4. (четири)
године, ИМЕНУЈУ СЕ:
1.

Душан Милосављевић из Сувог Дола,испред оснивача - за члана,

2.

Сава Станкић из Жагубице,испред оснивача - за члана,

3. Катарина Јеремић из Жагубице,испред оснивача - за члана,
4. др. Дарко Зарић из Жагубице из редова запослених у Дому здравља за члана.
5. Славица Стојановић из Милатовца из редова запослених у Дому здравља 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 Дома здравља Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр.7/08)
Члан 4.
Решење доставити именованим, дому здравља Жагубица и архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-990/12
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

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 III седници одржаној дана 31. 08. 2012. године,донела
је :
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
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ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
За председника и чланове Надзорног одбора Туристичке организације општине Жагубица, на
мандатни период од 4. (четири) године, ИМЕНУЈУ СЕ:
1.

Златомир Цокић из Рибара - за председника,и

2. Горан Љикић из Осанице - за члана.
3. Владан Илић из Рибара - 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 Туристичке организације општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08 и 5/11).

Члан 4.
Решење доставити именованим, туристичкој организацији општине
Скупштине општине.

Жагубица и архиви

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1007/12
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

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 31. 08. 2012. године,донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ''
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ИМЕНУЈУ се за председника и чланове Надзорног одбора ЈКП ''Белосавац'' из Жагубице,на
мандатни период од 4.године и то:
1.

Новица Брндушић из Осанице,испред оснивача, за председника

2.

Слободан Стојићевић из Сувог Дола,испред оснивача, за члана

3.

Небојша Симеоновић из Крепољина,испред оснивача, за члана

4. Миловановић Ружица,из Жагубице,из реда запослених, за члана
5. Ивић Спасоје,из Жагубице,из реда запослених, 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 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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-994/12
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

На основу члана 54, 55. и 58 Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник
РС'' бр. 72/09), члана 13. 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. Статута општине Жагубица (''Службени гласник''
општине Жагубица бр. 6/08. 4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 31. 08. 2012. године донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица,из реда
запослених,на мандатни период до истека мандата Управног одбора и то:

1.

Душица Трифуновић,васпитач из Жагубице;

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 Управног
одбора предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица бр.I-020-605/11-01 од 30. маја 2010.године и то чл.
1. став 1. подгрупа II тачка 1.

Члан 4.
Решење доставити именованим, предшколској установи ''Полетарац'' Жагубица и архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 999/ 12 – 01
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 4. 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 31. 08. 2012. године,донела
је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
За члана Школског одбора Средње техничке школе Жагубица,из реда запослених,на мандатни
период до истека мандата Школског одбора ИМЕНУЈЕ СЕ и то:

1.

Душан Лилић из Жагубице;
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 II тачка 2.
Члан 4.
Решење доставити: именованим, Средњој техничкој школи Жагубица и Архиви Скупштине
општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1005/12
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

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 III седници одржаној дана 31. 08. 2012., донела је:

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

Члан 1.
БИРА СЕ за члана Комисије за визуелни идентитет општине Скупштине општине Жагубица, на
мандатни период до истека мандата Комисије и то:

3. Велимир Мијајловић из Милановца,
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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 део Решења о избору чланова Комисије за
визуелни идентитет Општине и то члан 1 став 1. тачка 3. (''Сл. гласник општине Жагубица'',бр.8/12).

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-1003/12-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана
40. и 47. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08,4/09 и 3/11),
члана 20. Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'' бр 3/10) , члана 10,14. и члана 15 Одлуке о образовању савета (комисије, одбора) за праћење
примене етичког кодекса понашања функционера општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'' бр. 6/10)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 31. 08. 2012. године донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
У Савет за праћење примене етичког кодекса понашања функционера општине Жагубица као
посебно радно тело на мандатни период од 4. (четири) године,БИРАЈУ СЕ:
1.
2.
3.
4.
5.

Драган Ракић из Жагубице,за председника;
Барбара Ивковић из Крепољина ,за члана;
Милостива Брндушић из Осанице,за члана;
Миљана Рашић из Жагубице,за члана и
Слободан Трујић из Осанице,за члана.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору председника и чланова
Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера општине Жагубица (''Службени
гласник општине Жагубица'',бр.7/10).
Члан 4.
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Решење доставити: именованим, председнику општине Жагубица и Архиви Скупштине
општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-1011/12-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 36. и члана 98. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07),
члана 133. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08,4/09 и
3/11),члана 49. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'' бр.7/08) и члана 7. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе (''Службени гласник
општине Жагубица'' бр. 1/2009)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 31. 08. 2012. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

Члан 1.
У Савет за међунационалне односе Скупштине општине Жагубица на мандатни период до истека
мандата Савета бирају се:

1. Душан (Стана) Крстић из Жагубице, ЈМБГ 1705954764416, предлог поднет од стране политичке
странке СПС, члан Савета;
2. Дамир (Раја) Шербановић из Лазнице, ЈМБГ 0605979763815, предлог поднет од стране
политичке странке СПС, члан Савета;
3. Оливера (Милан) Пауљескић из Крепољина, ЈМБГ 0802971769415, предлог поднет од стране
политичке странке СНС, члан Савета и
4. Слободан (Милан) Трујић из Осанице, ЈМБГ 1012974764417, предлог поднет од стране Групе
грађана ''Покрет за Хомоље'' члан Савета.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику" општине
Жагубица.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о избору председника и чланова
Савета за међунационалне односе бр:I-020-784/10-01 od 16. 09. 2010.године и то члан 1. став 1. тачке 2.,3.,7 и
8.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1009 / 12 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

4. септембар 2012

Жагубица

Број 10 страна 29

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

На основу члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр.
6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 31. 08. 2012. године донела је:

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИНИЦИЈАТИВУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ''ГОРЊАК''
КРЕПОЉИН
Члан 1.
ДАЈЕ се сагласност на Одлуку о покретању иницијативе за прибављање непокретности у јавну
својину непосредном погодбом бр.15/2012 од 21. 08. 2012.године,донету од стране Савета Месне
заједнице ''Горњак'' Крепољин.
Члан 2.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Општинско веће општине Жагубица да у потпуности спроведе поступак
прибављања у јавну својину,а у складу са Законом,Уредбом о прибављању непокретности у јавну
својину и Статутом општине.
Општинско веће овлашћено је да предузима све правне радње у поступку укључујући и
закључење уговора о купопродаји предметне непокретности,потписивање и оверу истог код надлежног
суда и све друге радње потребне за легализацију овог правног посла.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.

Члан 4.
Закључак доставити: Општинском већу општине Жагубица, и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1001/ 12 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Сл. гласник РС'',бр.25/00,25/02 и 107/05),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 31. 08. 2012. године донела је:

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
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Члан 1.
ДАЈЕ се сагласност на ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈП Дирекције за изградњу и развој
општине Жагубива,усвојене Одлуком Управног одбора Дирекције бр.283 од 09. 08. 2012.године

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

Члан 3.
Закључак доставити: ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, и Архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1002/ 12 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( '' Сл. гласник РС '' бр. 129/2007 ), члана 68.
став 1. Статута општине Жагубица (,,Службени гласник општине Жагубица, бр.6/2008 и бр. 3/11) ,
Општинско веће општине Жагубица, на 5. седници, одржаној дана 24.08.2012. године,доноси
ОДЛУКУ
О измени и допуни Одлуке бр. II – 01 - 404-905/12 од 13.08.2012. године
Члан 1.
У члану 2. Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке велике вредности бр. II–01- 404-905/12
од 13.08.2012. године који гласи „Због хитности - почетак школске године, поступак спровести у
складу са чланом 24. став 1. алинеа 4. Закона о јавним набавкама“, мења се и гласи:“ Поступак
јавне набавке велике вредности за превоз ученика основних и средње школе на територији општине
Жагубица, спровести у складу са чланом 21. Закона о јавним набавкама“.
Члан 2.
У свему осталом Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у Службеном гласнику
општине Жагубица.
Члан 4.
Одлуку доставити председнику општине и Архиви општинског већа.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број; II – 01-020-955/12
24.08.2012. године
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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