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На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,
73/10 и 101/10) и члана 40. тачка 2. Статута општине Жагубица (‘’Службени гласник општине
Жагубица“ , број 06/08, 04/09,3/11,14/14 и 14/15),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године ,
донела је:
ОДЛУКУ
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Жагубица за 2016.годину,
ангажоваће се предузеће односно лице које испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја, прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке, извршиће се у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама. По добијању сагласности Државне ревизорске институције потписаће се уговор са
изабраним лицем.
Члан 3.
Извештај о извршеној екстерној ревизији биће саставни део завршног рачуна буџета општине
Жагубица за 2016. годину.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жагубица“.
СКУПШТИНА

ОПШТИНЕ

ЖАГУБИЦА

Број:I - 01- 020 - 268/2017
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Oливера Пауљескић
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',129/2007,83/2014. др. закон и
101/2016), и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,
3/2011,14/2014,14/15)
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници,одржаној дана 01. 02. 2017. године,донела је:
ОДЛУКУ
О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се ближи услови, начин и поступак остваривања права на финансирање бесплатног
превоза посебних категорија путника и то: деце, инвалида,пензионера и незапослених лица на територији општине
Жагубица, из средстава буџета општине Жагубица.
Члан 2.
Бесплатни превоз се уводи од 01.02.2017 године до 31.12.2017 године.
Члан 3.
Право на финансирање бесплатног превоза, у смислу ове одлуке јесте право на превоза на територији општине
Жагубица код изабраног поуђача у висини од 100% од утврђене цене.
Члан 4.
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Овлашћује Општинска управа да спроведе поступак јавне набавке за превоз у путника, и по спроведеном
поступку председнику општине достави предлог најповољнијег понуђача.
Овлашћује се Председник општине да у име и за рачун Општинске управе,након спроведеног поступка јавне
набавке и достављеног предлога из става 1. овог члана,закључи уговор са најповољнијим понуђачем.
Члан 5.
Средства за финансирање бесплатног превоза из ове одлуке обезбеђена су се у буџету општине Жагубица за 2017
годину.
Члан 6.
Финансирање бесплатног превоза односи се на јавни линиски превоз путника на подручју општине Жагубица.
Члан7.
Обавезују се корисници права по овој одлуци да Општинској управи, Одељењу за привреду и економски развој
доставе спискове корисника.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу одмах након доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине Жагубица''.
Члан 9.
Одлуку доставити:Општинском већу,председнику општине,Општинском удружењу пензинера,Националној
служби за запошљавање - служба у Жагубици,Удружењу инвалида Дому здравља Жагубица и Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-266/2017
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 4. став 1 и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'',бр.88/2011 и 104/2016), члана 7. и 16. став 9. Закона о превозу у друмском саобраћају
(''Службени гласник РС'' бр. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 4.,члана 35.
став 2. и члана и 39. став 3. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'' бр,65/2013,13/2016 и 98/2016
ОУС) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица''
бр. 6 / 2008, 4/2009, 3/2011, 14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 01. 02. 2017. године, донела
је:
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу путника на територији општине Жагубица (''Службени гласник
општине Жагубица'',бр.4/2009 и 12/2009),члан 4. мења се и гласи:
''Члан 4.
Линијски превоз путника ће обављати предузеће, односно правно лице (превозник) који
испуњава услове прописане Законом и који буде најповољнији понуђач у поступку јавне набавке
превоза путника ''.
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
''Члан 9.
Регистрацију и оверу реда вожње за градски и приградски превоз путника врши Одељење за
опште, скупштинске и заједничке послове са роком важења од годину дана и почетком важења од 1.
јуна текуће године ''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине
Жагубица''.
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СКУПШТИНА

ОПШТИНЕ

ЖАГУБИЦА

Број:I - 01- 020- 267/2017
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима ('' Службени гласник РС'', бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник''
општине Жагубица бр. 6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 01. 02. 2017.године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈKП
''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА

УТВРЂУЈЕ се престанак дужности председнику и члановима Надзорног одбора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица,пре истека мандата
на који су именовани, због подношења писмене оставке на ове функције и то:

1.

Пејић Роберту,дипломираном економисти из Осанице, дужности председника;

2.

Микшић Слободану,професору географије из Милановца,дужности члана;

3.

Славиши Рашић,професору географије из Вуковца,дужности 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 ЈКП
''Белосавац'' Жагубица бр.I-020-598/13-01 (''Службени гласник општине Жагубица'', бр.8/2013).
Члан 4.
Решење доставити: именованим,ЈКП ''Белосавац'' Жагубица и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-269/17-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 17. став 3.,члана 18 и 20. Закона о јавним предузећима ('' Службени гласник РС'', бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени
гласник'' општине Жагубица бр. 6/2008, 4/2009, 3/2011, 14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 01. 02. 2017.године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈKП ''БЕЛОСАВАЦ''
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За председника и чланове Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Белосавац''
Жагубица,на мандатни период од четири године,одн. до престанка мандата по било ком другом основу,
ИМЕНУЈУ се и то:
1.

Саша Илић,професор географије, из Рибара,испред локалне самоуправе за председника;
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2.

Роберт Пејић,дипломирани економиста из Осанице,испред локалне самоуправе,за члана;

3.

Миланче Здравковић,струковни инжењер пољопривреде из Сувог Дола, из реда запослених у
ЈКП,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 ЈКП ''Белосавац'' Жагубица бр.I-020-598/13-01 (''Службени гласник општине Жагубица'',
бр.8/2013).
Члан 4.
Решење доставити: именованим,председнику општине,ЈКП ''Белосавац'' Жагубица и архиви
Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-270/17-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 22. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'',број 42/1991, 71/1994,
79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон, члана 123. став 4.
Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' бр. 24/2011),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени. гласник РС'' бр. 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/2008,4/2009, 3/2011, 14/2014 и
14/2015),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године,
донела је :
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ на МЛАВИ И ЖАГУБИЦА
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак дужности председнику и члановима Надзорног одбора Центра за
социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица,због истека мандата на који су именовани то:
1.Миљани Рашић, правнику из Жагубице,престанак дужности председника Одбора,
2.Тањи Јевремовић,економисти из Забрђа,престанак дужности члана Одбора,и
3.Марији Јовановић,дипл. социјалном раднику из Жагубице,престанак дужности члана
Одбора.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Центра за социјални рад за општине Петровац и Жагубица (''Службени гласник
општине Жагубица'',бр.11/2012).
Члан 3.
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Решење доставити:Именованим, Надзорном одбору,директору Центра за социјални рад
општина Петровац на Млави и Жагубица,руководиоцу Одељења Центра у Жагубици и архиви
Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-281/17
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић

Жагубица

На основу члана,члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' бр.
24/11),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени. гласник РС'' бр. 129/07) и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09,3/11,14/14 и 14/15),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године,
донела је :
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ на МЛАВИ И ЖАГУБИЦА
Члан 1.
У Надзорни одбор Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица,на
мандатни период од 4(четири) године, ИМЕНУЈУ СЕ:
1.Владан (Миодраг) Лазић,дипломирани економист из Жагубице,за председника, представник
локалне самоуправе - општине Жагубица,
2.Марија Јовановић,дипломирани социјални радник из Жагубице,за члана,представник
запослених у Одељењу Центра за социјални рад у Жагубици.
3. Бојан Николић, приватни предузетник из Петровца на Млави, за члана, представник локалне
самоуправе - општине Петровац на Млави.
Члан2.
Од укупно три члана Надзорног одбора,једног члана именује Општина Петровац на Млави испред
локалне самоуправе,а преостала два члана именује Општина Жагубица и то једног из реда оснивача а
једног на предлог Центра - Одељење у Жагубици испред запослених.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Центра за социјални рад за општине Петровац и Жагубица (''Службени гласник
општине Жагубица'',бр.11/2012).
Члан 4.
Решење доставити:Именованим, Надзорном одбору,директору Центра за социјални рад
општина Петровац на Млави и Жагубица,руководиоцу Одељења Центра у Жагубици и архиви
Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-282/17
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић

Жагубица
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На основу члана 20. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'',број 42/1991, 71/1994,
79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон), члана 123. став 4.
Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' бр. 24/2011),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Службени. гласник РС'' бр. 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/2008,4/2009, 3/2011, 14/2014 и
14/2015),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године,
донела је :
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ на МЛАВИ И ЖАГУБИЦА
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак дужности председнику и члановима Управног одбора Центра за
социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица,због истека мандата на који су именовани то:
1.Радету Трујићу,правнику из Дубочке,престанак дужности председника Одбора,
2.Славиши Милић, ПТТ раднику из Кнежице,престанак дужности члана Одбора,
3.Снежани Лукић,социјалном раднику из Петровца,престанак дужности члана Одбора,
4.Слободану Балажовском,соц.радник из Крепољина,престанак дужности члана Одбора, и
5.Сузани Рајковић,дипл. инг. шумарства из Жагубице,престанак дужности члана Одбора.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Центра за социјални рад за општине Петровац и Жагубица (''Службени гласник
општине Жагубица'',бр.11/2012).
Члан 3.
Решење доставити:Именованим, Управном одбору,директору Центра за социјални рад општина
Петровац на Млави и Жагубица,руководиоцу Одељења Центра у Жагубици и архиви Скупштине
општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-279/17
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић

Жагубица

На основу члана,члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' бр.
24/11),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени. гласник РС'' бр. 129/07) и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09,3/11,14/14 и 14/15),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године,
донела је :
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ на МЛАВИ И ЖАГУБИЦА
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Члан 1.
У Управни одбор Центра за социјални рад општина Петровац на Млави и Жагубица,на
мандатни период од 4(четири) године, ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Станко Кокотовић, дипл. инг. геодезије из Петровца на Млави, за председника, представник
локалне самоуправе - општине Петровац на Млави
2. Драгиша Јовић, дипл. правник из Петровца на Млави, за члана, представник локалне
самоуправе - општине Петровац на Млави
3.Милица Шошић,дипл. социјални радник из Петровца,за члана,представник запослених у
Центру за социјални рад у Петровцу на Млави.
4.Данијела (Горан) Милић,струковни инжењер заштите животне средине из Јошанице,за
члана,представник локалне самоуправе - општине Жагубица,
5.Слободан Балажовски,социјални радник из Крепољина,за члана,представник запослених у
Одељењу Центра за социјални рад у Жагубици, и
Члан2.
Од укупно пет чланова Управног одбора,три члана именују се из општине Петровац на Млави од
којих један по предлогу Центра за социјални рад из редова запослених у Петровцу,а два испред локалне
самоуправе,преостала два члана именују се из општине Жагубица и то један из редова оснивача,а један на
предлог Центра - Одељење у Жагубици испред запослених.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Центра за социјални рад за општине Петровац и Жагубица (''Службени гласник
општине Жагубица'',бр.11/2012).
Члан 4.
Решење доставити:Именованим,Управном одбору,директору Центра за социјални рад општина
Петровац на Млави и Жагубица,руководиоцу Одељења Центра у Жагубици и архиви Скупштине
општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-280/17
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић

Жагубица

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
бр.119/2012,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'',бр.129/2007 и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 01. 02. 2017. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 3 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА
2017.ГОДИНУ
I
Даје се САГЛАСНОСТ на Програм 3 - Путна инфраструктура Јавног предузећа за планирање и
управљање пројектима општине Жагубица за 2017. годину број 30-2 од 26. 01. 2017.године, усвојен од
стране Надзорног одбора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица
Одлуком број 31. од 26. 01. 2017.године, у целини.
Програм из става 1 ове Главе састоји се из:
-насловнице са називом Програма,бројем под којим је донет и датумом,основним подацима о
јавном предузећу и називом органа који даје сагласност;
-тачке 1.Профил Јавног предузећа
-тачке 2.Планирани физички обим активности за 2017.годину;
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-тачке 3.Планирани финансијски показатељи за 2017.годину са ставом Укупни приходи у
оквиру програма 3. - Путна инфраструктура;
-Финансијске пројекције - Образложења планираних средстава у оквиру Програма 2. за
2017.годину и
-Цена, и чини саставни део овог Решења.
II
Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм 3 - Путна
инфраструктура Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за 2017.
годину.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
IV
Решење доставити:Надзорном одбору Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима
општине Жагубица,оснивачу Јавног предузећа и Архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-264/17
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 32. став 1. тачка 20.,а у вези члана 20. став 1.тачка 25. Закона о локалној
самоуправи(''Службени. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица
(''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/08,4/09,3/11,14/14 и 14/15),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године,
донела је :
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ ОБЈЕКАТА, ЗЕМЉИШТА И ЗАЛИХА
МАТЕРИЈАЛА
I
Даје се САГЛАСНОСТ на Одлуку о преносу основних средстава - објеката,земљишта и залиха
материјала,донету од Надзорног одбора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима
општине Жагубица под бројем 20. од 24. 01. 2017.године,са свим прилозима, у целини.
Одлуком из става 1. ове главе врши се пренос основних средстава - објеката,земљишта и залиха
материјала са Јавног предузећа Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица - чији је правни
следбеник Јавно предузеће за планирање и управљање пројектима општине Жагубица на Општину
Жагубица.
Одлука из става 1. ове главе са Прилозима :
1.Пописна листа основних средстава ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица са стањем
на дан 31. 12. 2016.године - Објекат - Дирекција за изградњу, Пописно место (3) ЗГРАДЕ И ОБЈЕТИ;
2.Пописна листа основних средстава ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица са стањем
на дан 31. 12. 2016.године - Објекат - Земљиште, Пописно место (4) ЗЕМЉИШТЕ;
3. Пописна листа основних средстава ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица са стањем
на дан 31. 12. 2016.године - Објекат -Дирекција за изградњу, Пописно место (2) ЗАЛИХЕ
МАТЕРИЈАЛА
4.Извештај са описом - основна средства - објекти,земљиште и залихе материјала ЈП Дирекције за
изградњу и развој општине Жагубица на дан 31. 12. 2016.године, бр.24. од 24. 01. 2017.године, са
подлистом а).Попис основних средстава - земљиште на дан 31. 12. 2016.године, б).попис основних
средстава - објекти на дан 31. 12. 2016.године и ц). попис основних средстава - залихе материјала Со и
Ризла на дан 31. 12. 2016.године, саставни су део овог Решења.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
III
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Решење доставити:Председнику општине Жагубица,Општинском већу општине Жагубица,
Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Жагубица - служби за књиговодство и ЈП за
планирање и управљање пројектима општине Жагубица - Финансијској служби и Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-283/2016
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 32. став 1. тачка 20.,а у вези члана 20. став 1.тачка 25. Закона о локалној
самоуправи(''Службени. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица
(''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/08,4/09,3/11,14/14 и 14/15),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године,
донела је :
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИСКЊИЖАВАЊУ И ПРЕНОСУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

I
Даје се САГЛАСНОСТ на Одлуку о искњижавању и преносу,донету од Надзорног одбора
Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица под бројем 17. од 24. 01.
2017.године,са прилогом, у целини.
Одлуком из става 1. ове главе врши се искњижавање нефинансијске имовине у припреми Јавног
предузећа Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица - чији је правни следбеник ЈП за
планирање и управљање пројектима општине Жагубица,конто 015115 закључно са 31. 12. 2016.године
на износ од 87.728.045,45 динара у корист Општине Жагубица.
Одлука из става 1. ове главе са Прилогом :
1.Попис нефинансијске имовине у припреми на дан 31. 11. 2016.године број 24-1 од 24. 01. 2017.године,
саставни су део овог Решења.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.

III
Решење доставити:Председнику општине Жагубица,Општинском већу општине Жагубица,
Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Жагубица - служби за књиговодство и ЈП за
планирање и управљање пројектима општине Жагубица - Финансијској служби и Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-284/2016
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
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На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
бр.119/2012,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'',бр.129/2007 и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 01. 02. 2017. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2017.ГОДИНУ
I
Даје се САГЛАСНОСТ на Програм 1 - Локални развој и просторно планирање Јавног
предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за 2017. годину,број 30 од 26. 01.
2017.године, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа за планирање и управљање
пројектима општине Жагубица Одлуком број 31. од 26. 01. 2017.године, у целини.
Програм из става 1 ове Главе састоји се из:
-насловнице са називом Програма,бројем под којим је донет и датумом,основним подацима о
јавном предузећу и називом органа који даје сагласност;
-тачке 1. Профил Јавног предузећа
-тачке 2. Планирани физички обим активности за 2017.годину;
-тачке 3. Планирани финансијски показатељи за 2017.годину са ставом Укупни приходи у
оквиру програма 1. - Локални развој и просторно планирање;
-Финансијскe пројекцијe - Образложења планираних средстава у оквиру Програма 1 за
2017.годину и
-Цена, и чини саставни део овог Решења.
II
Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм 1 - Локални развој и
просторно планирање Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за
2017. годину.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
IV
Решење доставити:Надзорном одбору Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима
општине Жагубица,оснивачу Јавног предузећа и Архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-262/17
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 3. став 1. тачка 24., члана 7. став 1. и члана 7а. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 2., 3., и 5. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011), члана 3. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 15/2016),и члана 19. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине
Жагубица“, бр. 6/08,4/09,3/11,14/14 и 14/15),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници,одржаној дана 01. 02. 2017. године,донела
је:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 1.
Овом Одлуком додељује се искључиво право јавним предузећима чији је оснивач општина
Жагубица за обављање делатности пружања услуга од општег интереса на територији општине
Жагубица, на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

2. фебруар 2017

Жагубица

Број 2 страна 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Члан 2.
Додељује се ЈКП "Белосавац" искључиво право на обављање делатности пружања услуга које
нису предмет јавне набавке и то:
1. управљање комуналним отпадом који није опасан - сакупљање комуналног отпада који није
опасан, његово одвожење и одлагање на законом прописану депонију.
2. снабдевање водом за пиће на територији општине Жагубица - захватање, пречишћавање,
прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни
инструмент.
3. изградња, доградња, реконструкција, санација и одржавање хидрограђевинских објеката за
водоснабдевање.
4. управљање и одржавање гробља, одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање
гробног места, обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места, покопавање и
ексхумикација посмртних остатака, одржавање објеката који се налазе у склопу гробља ( мртвачница,
капела ), одржавање пасивних гробаља и спомен обележја.
5. управљање пијацама - опремање, одржавање објеката на пијацама, давање у закуп тезги на
пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за
обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа.
6. одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење и испуштање отпадних,
атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на
уличну канализациону мрежу, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.
7. изградња, доградња, реконструкција, санација и одржавање хидрограђевинских објеката за
атмосферску и отпадну воду.
8. одржавање чистоће на јавним површинама чишћењем асфалтираних, бетонских, поплочаних
и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада који није опасан са тих
површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних
чесми, бунара и фонтана као комуналних објеката.
9. одржавање јавних зелених површина уређивањем, текуће и инвестиционо одржавање,
изградња, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља.
10. одржавање улица и путева у зимским условима извођењем радова којим се обезбеђује
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева,
тргова, платоа и сл.
11. производња металних конструкција и делова конструкција и то металних конструкција за
грађевинарство (стубова, греда, конструкција за мостове и сл.); монтажних зграда од метала ( барака,
хала и других модуларних елемената за изложбе и др ).
12. производња металних врата и прозора, оквира за врата и прозоре, капака, капија и др, као и
металних делова за намештање подова.
13. разрада грађевинских пројеката за стамбене и нестамбене зграде обједињавањем
финансијским, техничких и физичких средстава неопходних за реализацију грађевинаких пројеката ради
касније продаје.
14. изградња стамбених и нестамбених објеката и то изградњу комплетних објеката или за свој
рачун с намером продаје, или на основу уговора. Део изградње или целокупну изградње може изводити
и подизвођач радова.
15. изградња путева, улица, друмова, и других путева за возила и пешаке, површинске радове на
улицама, путевима, мостовима и постваљање ограда и саобраћајних ознака и сл.
16. изградња мостова.
17. изградња електричних и телекомуникационих система обухвата изградњу водова за
дистрибуцију електричне енергије и телекомуникација и изградњу међусобно повезаних зграда и
грађевина које чине саставни део тих система.
18. изградња осталих непоменутих грађевина (спортских објеката на отвореном, опремање
парцела потребном инфраструктуром).
19. малтерисање спољних и унутрашњих површина зграда и других објеката, укључујући и
наношење одговарајуће подлоге.
20. уградњу врата (осим аутоматских и обртних), прозора, оквира за врата и прозоре од дрвета
или другог материјала, унутрашње довршавање таваница, покретних делова и др..
21. постављање, поплочавање, намештање (или облагање) у зградама и осталим грађевинама
(керамичких, бетонских или камених, зидних или подних плочица, паркета и других подних облога од
дрвета, таписона и линолеумских подних покривача, укључујући и оне од гуме или пластичних маса,
подних и зидних облога од тераца, мермера, гранита или шкриљца.
22. унутрашње и спољашње бојење зграда, бојење осталих грађевина, застакљивање,
постављање огледала и др..
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23. чишћење зграда након и остале непоменуте завршне радове.
24. рушење и демонтажу зграда и других објеката( извршења за општинску управу).
25. постављање електричних инсталација (електричних водова и прикључака,
телекомуникационих водова, водова за рачунарску мрежу, расветних система ), прикључивање
електричних апарата за домаћинство, укључујући подно грејање.
26. постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система у зградама или
другим грађевинама за грејне системе (на струју), водоводну и санитарну опрему, ископ канала за
инсталационе радове и др..
27. остали инсталациони радови у грађевинарству и то инсталирање остале опреме (осим
електричне, водоводне, канализационе) за грејне и климатизационе системе или индустријска
постројења у зградама и осталим грађевинама, постављање инсталација у зградама или другим
грађевинама за: громобране, топлотну и звучну изолацију, заштиту од вибрација и др..
28. остали непоменути специфични грађевински радови који обухватају специјализоване
грађевинске радове који су заједнички за различите врсте грађевина а захтевају поседовање специјалних
вештина или специјалне опреме (изградњу темеља (фундирање), постављање изолације против влаге и
хидроизолација, уклањање влаге у зградама, монтирање индустријски произведених челичних
елемената које извођач радова није произвео, армирање, зидање опеком и каменом, монтирање и
демонтирање скела, укључујући и рад на скелама узетим у закуп, подизање димњака и др., извођење
радова по специјалним захтевима, за које је неопходна вештина пењања и знање коришћења
одговарајуће опреме, тј. рад на високим објектима, извођење подземних радова, пескарење и слични
радови на спољашности зграде, изнајмљивање кранова и друге опреме за изградњу која не може бити
сврстана у специфични тип изградње, заједно с радницима.
29. давање архитектонских савета који се односе на (израду нацрта и планова пројеката,
урбанистичко и просторно планирање).
30. остале стручне, научне и техничке услуге ( осим: правних и рачуноводствених активности,
инжењерског истраживања и анализирања, управљања и управљачко-консултантских активности,
истраживања и развоја и активности рекламирања ).
31. услуге одржавања објеката, које подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака и
сличне услуге унутар објекта.
32. унутрашње и спољашње чишћење свих врста зграда, ту спада и дезинфиковање зграда.
Члан 3.
Додељује се ЈП за планирање и управљање пројектима општине Жагубица искључиво право за
обављање делатности које нису предмет јавне набавке и то:
-израда планске документације (просторни и урбанистички планови),
-израда урбанистичко техничке документације (урбанистички пројекти, пројекти парцелације и
препарцелације, елаборати геодетских радова),
-организовање и спровођење урбанистичких, архитектонских и других конкурса,
-обезбеђивање земљишта у сврху изградње објеката,
-израда нацрта средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта,
-организовање израде техничке документације и техничке контроле,
-организовање стручног надзора над чишћењем и прањем јавних површина,
-организовање стручног надзора над зимским чишћењем тргова и пешачких стаза,
-организовање стручног надзора над одржавањем јавних зелених површина,
-послови
управљача пута :
*заштита јавног пута,
*вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута,
*организовање
и
обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити јавног пута,
*уступање радова на одржавању јавног пута,
*организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одражавањем и
заштитом јавног пута,
*планирање изградње, реконструкцијек, одражавање и заштите јавног пута,
*означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима,
-унапређење и обезбеђење јавног осветљења и светлосне сигнализације,
-организовање стручног надзора над одржавањем атмосферске канализација
-послови јавних набавки и надзора над изградњом објеката,
-послови предвиђени одлукама Скупштине општине:
*издавање решења за постављање реклама и билборда,
*издавање сагласности за раскопавање јавне површине,

2. фебруар 2017

Жагубица

Број 2 страна 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
*обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
*израда нацрта програма отуђења грађевинског земљишта,
*израда нацрта програма давања у закуп грађевинског земљишта,
*израда нацрта програма прибављања грађевинског земљишта,
*издавање сагласности за израду односно реконструкцију прикључка на главни пут,
*издавање сагласности за грађење односно постављање објектата на јавном путу и
заштитном појасу јавног пута,
*издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећег саобраћаја јавног
пута,
*давање мишљења у поступку техничког регулисања саобраћаја и слично
-послови техничке, правне, финансијске, административне и други стручни послови неопходни
за реализацију програма за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 4.
Искључиво право обављања послова на одржавању улица и путева у зимском периоду "послови
зимске службе – чишћења снега и леда", због обима и комплексности послова и потребе механизације,
додељује се заједнички ЈП за планирање и управљање пројектима општине Жагубица и ЈКП
"Белосавац", с тим да је ЈП за планирање и управљање пројектима општине Жагубица носилац послова.
Члан 5.
За обављање делатности из члана 2., 3. и 4. ове Одлуке неће се примењивати Закон о јавним
набавка, сем у случају када неко јавно предузеће није у могућности да из техничких разлога обави
одређене послове у целости или делимично.
Члан 6.
Искључиво право се односи на послове које обављају ова јавна предузећа, као и на делове
територије општине Жагубица који су већ дати на управљање и одржавање јавним предузећима.
Делови територије општине Жагубица који нису дати на управљање и одржавање јавним
предузећима из ове Одлуке биће регулисано посебним актима оснивача.

Члан 7.
Oвлашћује се председник општине Жагубица да закључује уговоре са ЈКП“Белосавац“ и ЈП за
планирање и управљање пројектима општине Жагубица за обављање делатности, пружање услуга од
општег интереса из члана 2 и члана 3 ове одлуке.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-261/16
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 524,525. и члана 529.Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС“
36/2011,99/2011,83/2014 – др.закон и 5/2015), члана 40. Статута општине Жагубица („Општински
службени гласник општине Жагубица“ број 6/2008,4/2009,3/2011, 14/2014 и 14/20151),као и на основу
Одлуке СО Жагубица бр. I -01-020-739/2016 од 23. 05. 2016. године,
Скупштина општине Жагубица,на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године, донела
је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
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Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа Туристичке организације
општине Жагубица(у даљем тексту: Јавно предузеће) покреће се поступак ликвидације Јавног предузећа
са седиштем у Жагубици, у улици Краља Милана бр. 30,основаног Одлуком Скупштине општине
Жагубица, бр. 020-137/97-01 од 26.05.1997. године,уписаног у Регистар привредних субјеката код
Агенције за привредне регистре Београд, БД 92787/2005 од 14.10.2005. године , БД 130459/2008 од
17.09.2008. године , БД 96736/2012 од 19.07.2012. године и БД 6850/2014 од 30.01.2014. године,матични
број:17208926, ПИБ:101379334 са пословним рачуном код Министарства финансија Управа за трезор
840-531641-79.
Члан 2.
Ликвидација се спроводи вансудски, преко ликвидационог управника.
Члан 3.
Документацију насталу у раду Јавног предузећа, а која представља архивску грађу, преузима
Туристичка организација општине Жагубица основана Одлуком Скупштине општине Жагубица бр. I-01020-348/2016 од 04.03.2016. , у складу са законом.
Констатује се да су испуњени сви услови предвиђени Законом о привредним друштвима
(„Службени гласник Републике Србије“) за покретање поступка ликвидације, јер не постоје
организациони услови за даљи рад Јавног предузећа и јер Јавно предузеће има довољно средстава за
измирење свих својих обавеза.
Члан 4.
Ликвидација Јавног предузећа почиње даном регистрације ове Одлуке код Агенције за
привредне регистре и објављивањем огласа о покретању ликвидације.
Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана на интернет страници
регистра привредних субјеката, са даном регистрације Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног
предузећа.
Члан 5.
Разрешава се функције директора и законског заступника Јавног предузећа Мартина
Лукић,туристички техничар из Крепољина, ЈМБГ 2511985305023 и именује се за ликвидационог
управника ЈП Туристичке организације општине Жагубица.
Члан 6.
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније до истека петнаестог дана од дана доношења ове
Одлуке, поднети Агенцији за привредне регистре регистрациону пријаву покретања поступка
ликвидације и ову Одлуку, ради регистрације ликвидације Јавног предузећа.
Члан 7.
Од дана регистрације ове Одлуке у Агенцији за привредне регистре Републике Србије Јавно
предузеће не може предузимати нове послове, већ само послове везане за спровођење ликвидације, који
обухватају уновчење имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.
Ликвидациони управник може преузимати следеће активности:
- Вршити радње на окончању послова започетих пре поступка ликвидације;
- Предузимати радње потребне за спровођење ликвидације, као што су уновчење имовине,
исплата поверилаца и наплата потраживања;
- Вршити друге послове неопходне за спровођење поступка ликвидације Јавног предузећа;
Ликвидациони управник заступа Јавно предузеће у ликвидацији и одговоран је за законитост
пословања Јавног поредузећа у ликвидацији.
Члан 8.
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Јавном предузећу најкасније у року
од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације на интернет страници
регистра привредних субјеката.
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их не пријаве
најкасније у року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији, или ако за оспорена
потраживања не покрену поступак пред судом у року од 30 дана од дана пријема обавештења о
оспоравању потраживања.

2. фебруар 2017

Жагубица

Број 2 страна 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Пријаве потраживања достављају се на адресу Јавног предузећа у Жагубици,у улици Краља
Милана бр. 30.
Члан 9.
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано обавештење о
покретању ликвидације Јавног предузећа најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације.
Члан 10.
Ликвидациони управник ће саставити почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски
извештај, у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија, у року од 30 дана од дана
покретања поступка ликвидације и у року од 30 дана ће га доставити Скупштини општине Жагубица.
Ликвидациони управник ће у року од 90 дана од дана покретања поступка ликвидације
саставити почетни ликвидациони извештај, са стањем на дан отварања поступка ликвидације и
доставити га у року од 30 дана Скупштини општине Жагубица на разматрање и усвајање. Усвојени
почетни ликвидациони извештај региструје се у складу са законом о регистрацији.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о покретању поступка ликвидације
Јавног предузећа Туристичке организације општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.16/2016).
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе и сва општа и појединачна акта Јавног
предузећа.
Разрешење Надзорног одбора Јавног предузећа извршиће се посебним актом Скупштине
општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-265/16
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', бр.
6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 01. 02. 2017. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
УСВАЈА се Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације општине Жагубица за
2017.годину,број IV-01-82-129/17 од 18. 01. 2017.године у целини.
Годишњи план рада из става 1.овог члана чини саставни део овог Решења
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављенo у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: Општинскoм штабу за ванредне ситуације, председнику општине Жагубица
и Архиви Скупштине општине.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 276 / 17 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. Закона о ванредним
ситуацијама ( „Службени гласник РС“, бр. 111/2009,92/2011 и 93/2012),члана 10, 11. и 18 Уредбе о
саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ( „ Службени гласник РС“ бр. 98/2010), и члана 40.
Статута општине Жагубица ( „Службени гласник општине Жагубица“, бр 6/2008,4/2009,3/2011,14/2014
и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 01. 02. 2017. донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
I
У Решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине
Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.16/2016), у глави I ставу 7. тачка 13. мења се и
гласи:
''13.Горан Ћалдовић, директор шумске управе из Београда.''

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику Општине
Жагубица.

III
Решење доставити:Именованом,председнику општине,начелнику Општинске управе и Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-020- 278/2017-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
бр.119/2012,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'',бр.129/2007 и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 01. 02. 2017. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА
2017.ГОДИНУ

I
Даје се САГЛАСНОСТ на Програм 2 - Комунална делатност Јавног предузећа за планирање и
управљање пројектима општине Жагубица за 2017. годину број 30-1 од 26. 01. 2017.године, усвојен од
стране Надзорног одбора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица
Одлуком број 31. од 26. 01. 2017.године, у целини.
Програм из става 1 ове Главе састоји се из:
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-насловнице са називом Програма,бројем под којим је донет и датумом,основним подацима о
јавном предузећу и називом органа који даје сагласност;
-тачке 1. Профил Јавног предузећа
-тачке 2. Планирани физички обим активности за 2017.годину,са подтачкама 1.Снабдевање
водом за пиће,2.Одвођење атмосферских и отпадних вода,3.Одржавање чистоће,5.Уређење и одржавање
паркова,зелених и рекреационих површина,6.Одржавање улица,путева и других јавних површина у
насељеним местима и 7.Одржавање јавне расвете.;
-тачке 3. Планирани финансијски показатељи за 2017.годину са ставом Укупни приходи у
оквиру програма 2. - Комунална делатност;
-Финансијске пројекције - Образложења планираних средстава у оквиру Програма 2. за
2017.годину и
-Цена, и чини саставни део овог Решења.

II
Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм 2 - Комунална
делатност Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за 2017. годину.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
IV
Решење доставити:Надзорном одбору Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима
општине Жагубица,оснивачу Јавног предузећа и Архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-263/17
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и
члана 40. став 22.,а у вези члана 19. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине
Жагубица бр. 6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 01. 02. 2017. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА -ОДЕЉЕЊА У ЖАГУБИЦИ ЗА 2017.ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се САГЛАСНОСТ на ДЕО Плана и Програма рада Центра за социјални рад за општине
Петровац на Млави и Жагубица за 2017. годину,број 551-10-2224/16-2 од 27. 12. 2016.године и то II Део
- План и програм рада за 2017.годину за Одељење Центра за социјални рад у Жагубици,у целини.
План и програм рада за 2017.годину садржи:
I ДЕО - ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017.Г. ЗА ОПШТИНУ ПЕТРОВАЦ
II ДЕО - ПЛАН И ПРОГРАМ РАД ЗА 2017.Г. ЗА ОДЕЉЕЊЕ У ЖАГУБИЦИ који се састоји из
следећих делова и то:
Одељак - Општина Жагубица (опис)
Одељак - Центар за социјални рад као пружалац услуга са следећем тачкама
1.Кадровски план
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2.Планира се укупан број корисника Центра према старосним групама
3.Стручни послови центра за социјални рад - процене обима планираних активности
-Послови процене и планирања
-Саветодавно усмеравање
-Неодложне интервенције
-Налази и мишљења
-Управно - птавни послови
-Супервизијски послови
4.Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим институцијама
уРепублици
5.Извештавање
6.Планиране активности у 2017.години
7.Остале планиране активности
8.План стручног усавршавања и оспособљавања
9.План финансирања материјалних ерсурса и услуга за 2017.годину
-Права и услуга
10. План инвестиција
11.План набавки материјалних ресурса и услуга 2017.године
-план набавки средстава за хигијену и дезинфекцију
-план набавке ситног инвентара и потрошног натеријала за одржавање хигијене
-план набавке ситног инвентара и материјала за возила и саобраћај
-план набавке водоинсталатерског материјала
-план набавке материјала за електро инсталације
-план набавке канцеларијског материјала (потрошни и ситан инвентар)
-набавка за потребе репрезентације
Одељак - План набавке услуга
Одељак - План набавке основних средстава
План и Програм из овог члана чини саставни део овог Решења.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити:Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, Одељењу Центра у
Жагубици, председнику општине Жагубица, Скупштини општине Петровац на Млави и Архиви
Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I - 01 – 020 – 275 / 17
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
На основу члана 41.став 3. и члана 44а. став 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр.
72/2009,13/2016 и 30/2016 - испр.),члана 20. Закона о јавним службама (''Службени гласник
РС'',бр.42/91,71/94,79/2005 - др.закон,81/2005 - испр. ,83/2005 - испр. др. закон и 83/2014 - др.
закон),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07 и
83/2014 - др. закон)), и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ се престанак дужности председнику и члановима Управног одбора КПЦ ''Јован
Шербановић'' Жагубица,због истека мандата на који су именовани и то:
1.

Стојановић Јовици, из Милатовца,именованом испред оснивача,дужности председника;

2.

Новаковић Радивоју из Осанице,именованом испред оснивача,дужности члана и

3.

Николић Слободану из Изварице,из реда запослених у Установи,дужности члана 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.8/2012 и 1/2015)
Члан 4.
Решење доставити именованим,директору и Управном одбору Културно - просветног центра
''Јован Шербановић'' Жагубица и архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-273/17
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 45. став 4. и члана 48а. став 1 Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр.
72/2009,13/2016
и 30/2016 - исп.),члана 22. Закона о јавним службама (''Службени гласник
РС'',бр.42/91,71/94,79/2005 - др.закон,81/2005 - испр. ,83/2005 - испр. др. закон и 83/2014 - др. закон),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014 др. закон)), и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године,донела
је:

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' ЖАГУБИЦА
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ се ПРЕСТАНАК дужности председнику и члановима Надзорног одбора КПЦ
''Јован Шербановић'' Жагубица,због истека мандатног периода на који су именовани и то:
1.

Младеновић Дејану из Лазнице.именованом испред оснивача,дужности председника и

2.

Симеоновић Миодрагу из Жагубице,именованом испред оснивача,дужности 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.8/2012)
Члан 4.
Решење доставити именованим,директору и Управном одбору Културно просветног центра
''Јован Шербановић'' Жагубица и архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-271/17
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 41. став 3. и 4. и члана 42. став 6. Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр.
72/2009,13/2016 и 30/2016 - испр.),члана 20. став 1. Закона о јавним службама (''Службени гласник
РС'',бр.42/91,71/94,79/2005 - др.закон,81/2005 - испр. ,83/2005 - испр. др. закон и 83/2014 - др.
закон),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07 и
83/2014 - др. закон)), и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09,3/11,14/14 и 14/15),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године,донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За председника и чланове Управног одбора КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица,на мандатни
период од 4. (четири) године, одн. до разрешења или престанка мандата по било ком другом основу
ИМЕНУЈУ СЕ и то:
1.

Стојановић Јовицa, из Милатовца,испред оснивача,за председника;

2.

Новаковић Радивојe из Осанице,испред оснивача,за члана и

3.

Слободан Николић из Изварице,из реда запослених у Установи,за члана.

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.
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.8/2012 и 1/2015)
Члан 4.
Решење доставити именованим,КПЦ ''Јован Шербановић''
општине.

Жагубица и архиви Скупштине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-274/17
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 45. став 4. и 5. и члана 46. став 5. Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр.
72/2009,13/2016 и 30/2016 - испр.),члана 22. став 1. Закона о јавним службама (''Службени гласник
РС'',бр.42/91,71/94,79/2005 - др.закон,81/2005 - испр. ,83/2005 - испр. др. закон и 83/2014 - др. закон),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 83/2014 др. закон)), и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на својој VII седници одржаној дана 01. 02. 2017. године, донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За председника и чланове Надзорног одбора КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица,на мандатни
период од 4. (четири) године, одн. до разрешења или престанка мандата по било ком другом основу
ИМЕНУЈУ СЕ и то:
1.

Симеоновић Миодраг из Жагубице,испред оснивача,за председника;

2.

Милутиновић Ивана из Жагубице,испред оснивача,за члана и

3.

Мирослав Мирковић из Крепољина,из реда запослених у Установи,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.8/2012)
Члан 4.
Решење доставити именованим,КПЦ ''Јован Шербановић''
општине.

Жагубица и архиви Скупштине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-272/17
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/2007) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.
6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 01. 02. 2017. године донела је:
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жагубица за
2016.годину,број IV-01-82-128/17 од 18. 01. 2017.године у целини.
Извештај из става 1.овог члана чини саставни део овог Закључка

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

Члан 3.
Закључак доставити: Општинскoм штабу за ванредне ситуације, председнику општине
Жагубица и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 277 / 17 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
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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
Обрадио:
Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи
телефон: 012/ 7643-153 е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com
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