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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( '' Сл. гласник РС '' бр. 129/2007 ),
члана 68. став 1. и члана 79. тачка 1. Статута општине Жагубица (,,Службени гласник општине
Жагубица, бр.6/2008 и бр. 3/11), Општинско веће општине Жагубица на трећој седници
31.07.2012., донело је следеу;
ОДЛУКУ
Члан 1.
Наставити радове на изградњи система за водоснабдевање засеока Равниште – насеље
Крепољин.
Члан 2.
Овлашћује се ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица да са ЈКП
„Белосавац“ Жагубица, изврше пресек изведених радова на изградњи система за
водоснабдевање засеока Равниште – насеље Крепољин.
Члан 3.
Овлашћује се ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица да са ЈКП
„Белосавац“ Жагубица, спроведу поступак уговарања за извршене а не наплаћене радове као и
за додатне радове за које се укаже потреба на изградњи система за водоснабдевање засеока
Равниште – насеље Крепољин.
Члан 4.
Средства за реализацију наведених радова, обезбеђена су Финасијским планом ЈП
Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица за 2012.годину, на позицији 14. 1. 2. конто
511241 у износу од 2.000.000,00 динара. Недостајућа средства опредилити са истог конта, а
што ће бити опредељено ребалансом - Финасијским планом Дирекције.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у Службеном
гласнику општине Жагубица.
Члан 6.
Одлуку доставити; ЈКП „Белосавац“ Жагубица, ЈП Дирекција за изградњу и развој и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број; II – 01-352-837/12

ПРЕДСЕДНИК
Мр Саша Огњановић

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07)
члана 64. и 67. Статута општине Жагубица ( Службени гласник општине Жагубица, бр.
6/2008),
Општинско веће општине Жагубица је на трећој седници одржаној дана
31.07.2012.године , донело:
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА НАПЛАТЕ
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
1. Покреће се поступак наплате банкарске гаранције у укупном износу од 128.903,77
евра, која је проистекла из Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини бeз
накнаде, број; IV-01-463-423/11, закључен 18.04.2011. између Општине Жагубица и
EUROPELLET ITALIA S.r.l. Via Duca d Aosta 10 34074 Monfalcone Italia .
2. Уколико се утврди да је банкарска гаранција ненаплатива, покренути поступак
повраћаја грађевинског земљиша и то; к.п.бр.3886/39 и к.п.бр.3886/40 КО Жагубица уписане
у листу непокретности број 2922 КО Жагубица у површини од 4ха 55а и 46м2 са правом јавне
својине општине Жагубица..
3. У циљу реализације наведене одлуке ангажовати заступника-адвоката из области
банкарског права.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења иста ће бити објављена у Службеном
гласнику општине Жагубица.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број; II – 01-422-885/12
ПРЕДСЕДНИК
Мр Саша Огњановић

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 4. седници, одржаној
13.08.2012.године доноси;

ОДЛУКУ
1. Приступа се спровођењу постука јавне набавке велике вредности и уговарање радова
на асфалтирању улица на територији општине Жагубица.
2. Због хитности, завршетка грађевинске сезоне, великог оштећења коловозне
конструкције и иницијативе скупштинске већине, Наручилац ће јавну набавку (општина
Жагубица) спровести у складу са чланом 24. став 1. алинеа 4. Закона о јавним набавкама.
3. Након спроведеног поступка и уговарања радова, наручилац ће доставити
Општинском већу и Скупштини општине Жагубица вредност радова, као и предлог ребаланса
буџета са којих позиција ће се финасирати уговорени износ радова. Процењена вредност посла
износи 15.000.000,00 динара.
4.Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у Службеном
гласнику општине Жагубица.
5. Одлука ће се доставити председнику општине и Архиви .
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број; II – 01 - 404-906/12
13.08.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Мр Саша Огњановић

На основу чланова од 60. до 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, бр.72/09 а у складу са Просторним планом општине Жагбица, 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) ,Општинско
веће општине Жагубица на 4.седници, дана 13.08.2012.године, доноси следећу;
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Овлашћује се ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица да приступи
изради урбанистичког пројекта за потребе проширења гробља у насељу Крепољин.
Члан 2.
У циљу израде пројекта из члана 1. одлуке, овлашћује се ЈП Дирекција за изградњу и
развој општине Жагубица да обезбеди неопходне подлоге, услове и сагласности као и да
ангажује лице са одговарајућом лиценцом.
Члан 3.
Средства за реализацију ове одлуке предвиђена су буџетом општине Жагубица и
Финасијиским планом Дирекције.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, биће објављена у Службеном гласнику
општине Жагубица и достављена; ЈП дирекцији за изградњу и развој општине, Месној
заједници „Горњак“ Крепољин и Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број; II – 01-401-894/12
ПРЕДСЕДНИК
Мр Саша Огњановић

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 4. седници, одржаној
13.08.2012.године доноси;
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОДЛУКУ
1. Приступа се спровођењу поступка јавне набавке велике вредности и уговарања
услуге превоза ученика основних и средње школе на територији општине Жагубица.
2. Због хитности - почетак школске године, поступак спровести у складу са чланом 24.
став 1. алинеа 4. Закона о јавним набавкама.
3. Средства за услуге из тачке 1. ове одлуке, обезбеђена су у буџету општине Жагубица
за 2012.годину, а јавна набавка, услуге превоза ученика садржана је у Плану јавних набавки за
2012.годину, број; 404-348/12-01 од 28.03.2012.године.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у Службеном
гласнику општине Жагубица.
5. Одлука ће се доставити председику општине и Архиви .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број; II – 01 - 404-905/12
13.08.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Мр Саша Огњановић
На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07)
члана 64. и 67. Статута општине Жагубица ( Службени гласник општине Жагубица, бр.
6/2008), члана 25. Одлуке о буџету општине Жагубица за 2012.годину (,,Службени гласник
општине Жагубица бр.10 /2011 члана 65. Пословника о раду Општинског већа општине
Жагубица ( Службени гласник општине Жагубица, бр. 7/2012)
Општинско веће општине Жагубица је на трећој седници одржаној дана
31.07.2012.године , донело:

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности за пријем у радни однос два радника на одређено време

1. Даје се сагласност Јавном предузећу Дирекција за изградњу и развој
општине Жагубица за пријем два радника у радни однос на одређено време, због
повећаног обима посла са ССС или ВСС у временском трајању од 3 месеца, са
могућношћу продужења до годину дана.
2. Средства за одговарајуће зараде и осталих права из радног односа
обезбеђена су из сопствених прихода подносиоца захтева – Дирекција за развој и
изградњу општине Жагубица.
3. Међусобна права, обавезе и одговорности из радног односа
подносилац захтева-послодовац и запослени утврдиће у складу са законом, општим
актом и уговором о раду.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
4. Решење ступа на снагу даном доношења, објавиће се у Службеном гласнику
општине Жагубица.
5. Решење доставити Јавном предузећу Дирекција за изградњу и развој општине
Жагубица и Архиви Општинског већа.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦЕ

Број; II – 01-101-874/12
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Мр Саша Огњановић
На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07)
члана 64. и 67. Статута општине Жагубица (« Службени гласник општине Жагубица», бр.
6/2008), члана 5. Одлуке о буџетском фонду за развој пољопривреде у општини Жагубица
(«Службени гласник општине Жагубица», бр.5/11) и члана 65. Пословника о раду Општинског
већа општине Жагубица («Службени гласник општине Жагубица, бр. 7/2012)
Општинско веће општине Жагубица је на трећој седници одржаној дана
31.07.2012.године , донело је следеће;

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ
Члан 1.
Разрешавају се дужности председника и чланова Комисије за пољопривреду и то;
- Драгица Петровић из Осанице, председник комисије
- Микица Балановић из Осанице, члан;
- Бора Николић из Сувог Дола, члан;
- Марија Перић из Лазнице, члан и
- Душан Лилић из Жагубице, члан.
Члан.2.
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику
општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити именованим и Архиви општинског већа општине Жагубица.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број; II- 06-876/12-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА
Мр Саша Огњановић
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07)
члана 64. и 67. Статута општине Жагубица (« Службени гласник општине Жагубица», бр.
6/2008), члана 5. Одлуке о буџетском фонду за развој пољопривреде у општини Жагубица
(«Службени гласник општине Жагубица», бр.5/11) и члана 65. Пословника о раду Општинског
већа општине Жагубица («Службени гласник општине Жагубица, бр. 7/2012)
Општинско веће општине Жагубица је на трећој седници одржаној дана
31.07.2012.године , донело је следеће;

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ
Члан 1.
За председника и чланове Комисије за пољопривреду именују се;
-

Томислав Рајковић, пољопривредни техничар из Жагубице, председник комисије;
Велибор Јевтић Мр из Крепољина, члан;
Иван Лазаревић, предузетник из Жагубице, члан;
Радиша Гаузановић, пољопривредник из Жагубице, члан и;
Јасминка Богосављевић, пољопривредник из Осанице, члан.
Члан 2.

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 број; II – 01-320-765/11 од
01.08.2011.године, објављено у Службеном гласнику општине Жагубица бр.7/2011 као и
Решење број; II – 01-320-1099/11 од 28.11.2011. године, објављено у Службеном гласнику
општине Жагубица бр.7/2011.
Члан 4.
Решење доставити; председнику и члановима комисије и Архиви Општинског већа,

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број; II - 06-878 /12-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА
Мр Саша Огњановић

На основу шлана 54.став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр.72/2009, 81/2009, 74/2010 и 24/2011, члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',бр.129/07) члана 64. и 67. Статута општине Жагубица ( Службени гласник
општине Жагубица, бр. 6/2008), члана 65. Пословника о раду Општинског већа општине
Жагубица ( Службени гласник општине Жагубица, бр. 7/2012) ,
Општинско веће општине Жагубица је на трећој седници одржаној дана
31.07.2012.године , донело је;
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
Члан 1.
Даје се сагласност подносиоцу захтева – SAPA DEX Company d.o.o. Krepoljin, Maršala
Tita br.29 за постављање цевовода преко путног земљишта на к.п.бр.2874 КО Изварица,
к.п.бр.4174, к.п.1104 и к.п.бр.1134 КО Рибаре за потребе изградње МХЕ „Рибаре“ на реци
Млави, општина Жагубица.
Увидом у катастарски операт утврђено је да је општина Жагубица корисник
к.п.бр.2874 КО Изварица (извод из листа непокретности број 112) као и парцела , к.п.бр.4174,
к.п.1104 и к.п.бр.1134 КО Рибаре (извод из листа непокретности број 191).
Члан 2.
Налаже се подносиоцу захтева, да од Јавног предузећа Дирекција за изградњу и развој
општине Жагубица прибави техничке услове за изградњу поменутог цевовода на наведеним
парцелама.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења, објавиће се у Службеном гласнику општине
Жагубица и доставиће се; подносиоцу захтева SAPA DEX Company d.o.o. Krepoljin, Maršala
Tita br.29 и Архиви Општинског већа.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број; II- 325-790 /12-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА
Мр Саша Огњановић

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и
члана 67. Статута општине Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“ бр. 6/2008 и 3/11),
Општинско веће општине Жагубица, на 4. седници одржаној дана13.08.2012.године,
доноси:

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
Члан 1.
ДАЈЕ се сагласност на Одлуку о допунама Правилника о звањима и занимањима,
платама, накнадама и другим примањима,
оцењивању и напредовању запослених у
Општинској управи општине Жагубица бр. III – 110-907/2012-01 од 13.08.2012. године
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у „Службеном
гласнику општине Жагубица“.
Члан 3.
Решење доставити: Начелнику општинске управе, Одељењу за финасије и буџет и
архиви .
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Број: II – 110 – 908/2012-01
Датум 13.08.2012. године
У Жагубици
ПРЕДСЕДНИК
Мр Саша Огњановић

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( '' Сл. гласник РС '' бр. 129/2007 ),
члана 68. став 1. и члана 79. тачка 1. Статута општине Жагубица (,,Службени гласник општине
Жагубица, бр.6/2008 и бр. 3/11), Општинско веће општине Жагубица на трећој седници
31.07.2012., донело је следећи;

ЗАКЉУЧАК
1. НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи општине Жагубица – начелнику, да преиспита
одредбе Уговора о поверавању комуналних делатности на подручју општине
Жагубица број; I -352-532/05-01 од 3.08.2005.године, закључен између Скупштине
општине Жагубица и Д.О.О. „Тројон и Фишер Еко“ Стамница, као и сва остала
пратећа акта проистекла из наведеног уговора.
2. У поступку преиспитивања и анализе уговора из тачке 1. закључка, уврдити
оправданост даље пословне сарадње са овом фирмом на начин и под условима
који су дефинисани уговором .
3. Утврдити под којим условима и које последице могу проистећи у случају раскида
уговора из тачке 1. закључка.
4. Рок за достављање извештаја о реализацију овог закључка је до наредне седнице
Општинског већа.
5.

Закључак ступа на снагу даном доношења, исти објавити у Службеном гласнику
Општине Жагубица .

6. Закључак доставити; начелнику Општинске управе и Архиви

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број; II – 01-352-887/12
ПРЕДСЕДНИК
Мр Саша Огњановић
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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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