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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 седници одржаној 24. 05. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Жагубица за 2013.годину, број I-01-020-1408/12 од 17.12.2012. године,
члан 3. мења се и гласи:
1) Укупна примања буџета општине Жагубица, износ од 459.972.394,00динара, замењује се
износом од 462.572.394,00
2) Укупни издаци буџета,
износ од 459.972.394,00 динара замењује се износом од
462.572.394,00 динара.
Члан 2.
У члану 6. примања буџета општине Жагубица за 2013.годину, врши се следећа измена и допуна:
Позиција 15, економска класификација 733 – Трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општине, износ од 312.000.000,00 динара, замењује се износом од 314.600.000,00 динара
Члан 3.
.
У члану 9. расходи и издаци буџета општине Жагубица за 2013. године, врши се следећа измена и
допуна:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Позиција 19, економска класификација 481 – Дотације невладиним
3.300.000,00 динара, замењује се износом од 800.000,00 динара

организацијама, износ

од

Позиција 21, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти износ од 200.000,00
замењује се износом од 3.200.000,00 динара.
Позиција 25, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, износ од
4.750.000,00 динара замењује се износом од 5.350.000,00 динара.

ОПШТИНСКА УПРАВА
130 – Опште услуге
Позиција 33, економска класификација 422 – Трошкови путовања, износ од 1.000.000, динара замењује
се износом од 1.300.000,00 динара
Позиција 36, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од 1.500.000,00
динара замењује се износом од 2.000.000,00 динара
Позиција 41, економска класификација 512 – Машине и опрема , износ од 2.000.000,00 динара,
замењује се износом од 4.200.000,00 динара
420 - Пољопривреда (Фонд за развој пољопривреде)

27. мај 2013

Жагубица

Број 6 страна 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Позиција 47, економска класификација 423- Услуге по уговору износ од 4.000.000,00 динара замењује
се износом од 3.000.000,00 динара
Позиција 48, економска класификација 424- Специјализоване услуге износ од 10.000.000,00 динара
замењује се износом од 3.000.000,00 динара
Позиција 49, економска класификација 451- Субвенције износ од 10.000.000,00
динара, замењује се
износом од 15.000.000,00 динара
Позиција 51 економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама износ од
4.380.000,00 динара, замењује се износом од 7.380.000,00 динара
912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Позиција 57, економска класификација 463 – Текући трансфери осталим нивоима власти ,
ОШ Моша Пијаде Жагубица
Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање износ од 3.717.000,00динара
замењује се износом од 3.217.000,00 динара
-економска класификација 422-Трошкови путовања износ од 370.000,00 динара замењује
се износом од 620.000,00 динара
-Економска класификација 423-Услуге по уговору износ од 660.000,00 динара замењује
се износом од 910.000,00 динара
ОШ Јован Шербановић Лазница
-Економска класификација 414-Социјална давања запосленима износ од 176.579,00
динара брише се
-економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи износ
од 92.100,00 динара замењује се износом од 268.679.00 динара
-економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање износ од 665.400,00
динара замењује се износом од 2.210.356,00 динара
-економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти износ од 2.744.956,00
динара замењује се износом од 1.200.000,00 динара.
920 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Позиција 58, економска класификација 463 – Текући трансфери осталим нивоима власти,
- економска класификација 413-Накнаде у натури у износу од 80.000,00 динара- нова
економска класификација
-економска класификација 416-Награде запосленима износ од 120.000,00 динара
замењује се износом од 140.000,00 динара
-економска класификација 421 Стални трошкови износ од 1.786.000,00 замењује се
износом од 1.686.000,00 динара
-економска класификација 422 – Трошкови путовања износ од 1000.000,00 динара
замењује се износом од 2.200.000,00
-економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање износ од 2.320.000,00
замењује се износом 1.000.000,00 динара
-економска класификација 426- Материјал износ од 540.000,00 динара замењује се
износом од 640.000,00 динара
-економска класификација 482- Порези и таксе износ од 20.000,00 динара -нова
економска класификација.

ЈП ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
473 – Туризам
Позиција 59, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде
2.908.800,00 динара замењује се износом од 3.100.000,00 динара
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Позиција 60 економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ од
520.800,00 динара замењује се износом од 600.000,00 динара
Отвара се нова позиција 63/1- економска класификација 416 – Награде запосленима и остали
посебни расходи ,у износу од 50.000,00 динара
Позиција 66, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од 2.400.000,00 динара замењује
се износом од 2.079.600,00 динара

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
620- Развој заједнице
Позиција 82.економска класификација 425-текуће поправке и одржавање износ од 40.310.000,00 динара,
замењује се износом од 20.310.000,00 динара
Позиција 83 економска класификација 426-материјал износ од 7.000.000,00 динара,замењује се
износом од 4.000.000,00 динара
Позиција 84 економска класификација 482-Порези , обавезне таксе и казне
износ од 210.000.00 динара, замењује се износом од 1.210.000,00 динара
Позиција 85 економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, износ од 87.320.000,00
динара замењује се износом од 73.470.000,00 динара
Отвара се нова позиција 85/1 економска класификација 512-Машине и опрема у износу од 3.850.000,00
динара.
КПЦ ,,ЈОВАН ШРБАНОВИЋ``
820 – Услуге културе
Позиција 87, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде
4.764.360,00 динара замењује се износом од 5.600.000,00 динара
Позиција 88 , економска класификација 412 – социјални доприноси на терет
852.840,00 динара, замењује се износом од 950.000,00
динара

запосленима , износ од
послодавца износ од

Позиција 95, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од 2.130.000,00 динара,
замењује се износом од 872.200.,00 динара
Позиција 97, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од 230.000,00 динара
замењује се износом од 300.000,00 динара.
Позиција 99, економска класификација 483 –Порези, обавезне таксе и казне, износ од 20.000,00 динара
замењује се износом од 215.000,00 динара
Позиција 100 економска класификација 512 – Машине и опрема , износ од 590.000,00 динара замењује
се износом од 650.000,00 динара

.

27. мај 2013

Жагубица

Број 6 страна 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПОЛЕТАРАЦ``
911 – Предшколско образовање
Позиција 106, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, износ
од 200.000,00 динара замењује се износом од 500.000,00 динара
Позиција 107, економска класификација 421 – Стални трошкови,
замењује се износом од 1.700.000,00 динара.

износ

од 2.000.000,00 динара

160-Месне заједнице
Позиција 118, економска класификација 423 –Услуге по уговору, износ од 350.000,00 динара замењује
се износом од 850.000,00 динара
Позиција 119, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од 650.000,00 динара
замењује се износом од 1.650.000,00 динара
Позиција 120, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, износ од 3.000.000,00
динара замењује се износом од 9.500.000,00 динара
474-Вишенаменски развојни пројекти
Позиција 122 економска класификација 463 –Трансфери осталим нивоима власти износ од 4.000.000,00
динара , замењује се износом од 2.500.000,00 динара
630-Водоснабдевање и канализација
ЈКП Белосавац
Отвара се нова позиција 126 економска класификација 451-Капиталне субвенције јавним
нефинансијским организацијама у износу од 24.000.000,00 динара.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-588/2013
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129///2007), члана 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009) и члана
15. Статута Општине Жагубица, а на предлог извршног органа општине,
Скупштина Општине Жагубица је, на седници одржаној дана 24. 05. 2013. године, донела

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2012. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

27. мај 2013

Жагубица

Број 6 страна 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном
рачуну буџета општине Жагубица у 2012. години износе у динарима:
- у хиљадама динара I.
Укупно остварени текући приходи, примања и пренeта средства
387.316
II.
Укупно извршени текући расходи и издаци
389.707
III.
Разлика укупних примања и укупних издатака (I - II)
-2.391
Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембар 2012. године (Образац1) утврђена је укупна актива у
износу од 472.389 хиљада динара и укупна пасива у износу од 472.389 хиљада динара.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године (Образац2)
утврђени су:
- у хиљадама динара 1.
Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје
387.316
нефинансијске имовине
2.
Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске
386.960
имовине
3.
Вишак прихода - буџетски суфицит (ред.бр.1 – ред.бр. 2)
356
4.
Коригован мањак прихода и примања – буџетски дефицит
а) увећан за:
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;
- део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку
2.391
нефинансијске имовине;
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године;
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из
кредита;
- износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године
б) умањен за:
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за отплату обавеза по кредитима;
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске
2.747
имовине за набавку финансијске имовине
5.
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит
0
Члан 4.
Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима и то:
- у хиљадама динара Укупна
Економска
Буџетска
Додатна
ОПИС
средства
класификација
средства
средства
(3+4)
1
2
3
4
5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+ III)
3+7+8+9
360.139
29.568
389.707
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)
7+8+9
357.748
29.568
387.316
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
7
357.748
29.566
387.314
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV УКУПНА ИЗДАЦИ (4+5+6)
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
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9
92
3
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5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
(VI +(3.1-6.1))

5

32.759

7.420

40.179

6

2.244

-

2.244

62

503

-

503

4.042

-4.042

0

4.398

-4.042

356

1.651

-4.042

-2.391

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

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених
по основу продаје нефинансијске имовине и пренетих средстава и укупног износа текућих расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 356 хиљада динара.
Укупни фискални дефицит је једнак буџетском суфициту коригован за издатке за отплату
главнице и набавку финансијске имовине. Укупни фискални дефицит износи 2.391 хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2012. године (Образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 2 хиљаде динара и укупни издаци у
износу од 42.926 хиљаде динара.
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012 (Образац 4),
утврђени су укупни новчани приливи у износу од 387.316 хиљада динара, укупни новчани одливи у
износу од 389.707 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 5.248 хиљада динара.
Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.јануара до 31. децембра 2012 године (Образац
5), утврђена је укупна разлика у износу од 2.391 хиљада динара, између укупних прихода и примања у
износу од 387.316 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 389.707 хиљада динара по
нивоима финансирања из: Републике, општине, донација и осталих извора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Завршни рачун буџета општине Жагубица садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2012. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2012. до 31.12.2012.
године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период
01.01.2012. до 31 12 2012. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним
отплатама дугова у периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период
01.01.2012. до 31.12.2012. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2012. до
31.12.2012. године;
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10. Извештај екстерне ревизије о фининсијским извештајима за период 01.01.2012. до
31.12.2012. године до 15.06.2013. године.
Члан 9.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине за 2012. годину је саставни део ове Одлуке
Члан 10.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2012. годину, заједно са Извештајем о
извршењу Одлуке о буџету општине Жагубица за период 01. јануар – 31. децембар 2012. године
доставити Министарству финансија, Управи за трезор.
Члан 11.
Ова одлука ће се објавити у Службеном гласнику општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-602/2013
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша М. Илић
На основу одредби члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''бр. 129/07),
одредби чланова 1. до 5. и члана 65. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/2012), одредби чланова 36. и 91. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.
72/2009...121/2012), одредби чланова 10. и 41. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'' бр.
72/2011), члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08...3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Одлуке о оснивању ОУР-а за комуналну делатност ''Комунално предузеће'' Жагубица бр. 023-3/74-01 од
16. јула 1974. године
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена оснивачког акта Јавног предузећа Комунално предузеће
Жагубица, тј. Одлуке о оснивању Јавног предузећа, комунално предузеће бр. 023-3/74-01 од 16. јула
1974. године, ради усклађивања исте са одредбама Закона о јавним предузећима.
Јавно предузеће Комунално предузеће Жагубица (у даљем тексту: Јавно предузеће) основано је
ради изградње и одржавања водовода, снабдевањем насеља водом, одржавањем и пречишћавањем
отпадних вода, чишћењем јавних површина у насељу, одржавањем и уређивањем јавних саобраћајних
површина.
Решењем Привредног суда у Пожаревцу број Фи. 992/78 од 4.12.1978.године уписано је
оснивање овог Јавног предузећа.
Решењем Агенције за привредне регистре од 23.7.2005.године извршено је превођење Јавног
предузећа у Регистар привредних субјеката.
Члан 2.
Ова Одлука, у складу са Законом о јавним предузећима, садржи одредбе о:
1)
називу и седишту оснивача;
2)
пословном имену и седишту Јавног предузећа;
3)
претежној делатности Јавног предузећа;
4)
правима, обавезама и одговорностима оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа
према оснивачу;
5)
условима и начину утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и
сношењу ризика;
6)
условима и начину задуживања Јавног предузећа;
7)
заступању Јавног предузећа;
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8)
износу основног капитала, као и опису, врсти и вредности неновчаног улога;
9)
органима Јавног предузећа;
10)
имовини која се не може отуђити;
11)
располагању (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа у складу са законом;
12)
заштити животне средине;
13)
другим питањима од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 3.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Жагубица, улица Трг Ослобођења бр. 1, матични број 07162715.
Права оснивача остварује Скупштина општине Жагубица.
Члан 4.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и
за свој рачун.
Члан 5.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним законом.
Члан 6.
Јавно предузеће заступа и представља директор.

III.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 7.
Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно комунално предузеће
''Белосавац'' Жагубица.
Јавно предузеће има печат следећег изгледа: огругао у којем пише: ''ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ БЕЛОСАВАЦ, ЖАГУБИЦА ХОМОЉСКА 62.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Члан 8.
Седиште Јавног предузећа је у Жагубици, улица Хомољска бр. 62.
О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Члан 9.
Јавно предузеће послује као јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа, уређује се унутрашња организација и систематизација
послова.
IV.

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 10.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
36.00 - Скупљање, пречишћавање и дисттрибуција воде.
Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као

што су:
03.22 – Слатководне аквакултуре;
25.11 – Производња металних конструкција и делова конструкција;
25.12 – Производња металних врата и прозора;
37.00 – Отклањање отпадних вода;
41.10 - Разрада грађевинских пројеката;
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41.20 - Изградња стамбених и нестамбених објеката;
42.11 - Изградња путева и аутопутева;
42.13 - Изградња мостова и тунела;
42.21 - Изградња цевовода;
42.22 - Изградња електричних и телекомуникационих система;
42.91 - Изградња хидротехничких објеката;
42.99 - Изградња осталих непоменутих грађевина;
43.31 – Малтерисање;
43.32 – Уградња столарије;
43.33 – Постављање подних и зидних облога;
43.34 – Бојење и застакљивање;
43.39 – Остали завршни радови
43.11 - Рушење објеката;
43.21 - Постављање електричних инсталација;
43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система;
43.29 - Остали инсталациони радови у грађевинарству;
43.99 - Остали непоменути специфични грађевински радови;
71.11 - Архитектонска делатност;
74.90 - Остале стручне, научне и техничке делатности;
81.10 - Услуге одржавања објеката;
81.21 – Услуге редовног чишћења зграда;
81.22 – Услуге осталог чишћења зграда и опреме;
81.29 – Услуге осталог чишћења;
81.30 - Услуге уређења и одржавање околине и
96.03 – Погребне и сродне делатности.
Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Члан 11.
Јавно предузеће може обављати делатност уколико су испуњенени прописани услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине;
5) других услова прописаних законом.
Члан 12.
Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 10.
ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и
одговорности које има општина Жагубица, као оснивач према Јавном предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Жагубица (у даљем
тексту: Скупштина општине).
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 13.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану
рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. овог члана, утврђују се пословна политика и развој
Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима се уређују
одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће.
Члан 14.
Планови и програми Јавног предузећа су:
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план и програм развоја Јавног предузећа;
финансијски планови;
годишњи планови и програми.
Планови и програми Јавног предузећа достављају се Скупштини општине ради давања
сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине.
1)
2)
3)

Члан 15.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина Жагубица, као оснивач има
следећа права:
1)
право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
2)
право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
3)
право да буде информисана о пословању Јавног предузећа;
4)
право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза;
5)
друга права у складу са законом.
Члан 16.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина
општине даје сагласност на:
1)
Статут Јавног предузећа;
2)
давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
3)
располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, веће вредности, а која су у непосредној функији обављања делатности од општег
интереса;
4)
улагања капитала;
5)
статусне промене;
6)
акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији;
7)
друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и
овом Одлуком.
Члан 17.
Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин
којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
Члан 18.
Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због
које је основано.
Члан 19.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито :
1)
разрешење Надзорног одбора и директора;
2)
промену унутрашње организације Јавног предузећа;
3)
ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима;
4)
ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
5)
друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег
интереса и овом Одлуком.
VI. ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 20.
Јавно предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.
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Члан 21.
Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине
општине.
Постојање добити утврђује се из годишњих финансијских извештаја Јавног предузећа.
Члан 22.
Одлуку о исплати добити доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача, по правилу у року од
три месеца од дана истека рока за предају финансијских извештаја.
Члан 23.
Добит се исплаћује у новцу, али Надзорни одбор може, у складу са законом, да одлучи и да
добит исплати у уделима Јавног предузећа.
Износ добити која се плаћа у уделима једнак је номиналној вредности удела који се издаје за
исплату добити.
Члан 24.
Јавно предузеће не може да исплаћује привремену добит ако би то било у супротности са
законским ограничењима.
Члан 25.
О покрићу губитака из средстава Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност
оснивача.
О покрићу губитака из средстава оснивача, одлучује надлежни орган оснивача.
Члан 26.
Надзорни одбор Јавног предузећа дужан је да обавести оснивача о губитку Јавног предузећа,
као и о мерама које намерава да предузме ради покрића губитака и спречавања да се губитак понови,
односно увећа.
Надзорни одбор ће анализирати узроке губитака и о резултатима обавестити оснивача.
Ако је губитак настао због мера, односно ограничења које је одредио оснивач, оснивач ће
покрити губитак Јавног предузећа.
Члан 27.
Ризик комерцијалних ефеката обављања делатности Јавног предузећа сноси Јавно предузеће.
Ако Јавно предузеће није у стању да из сопствених средстава отклони негативне ефекте
комерцијалних ризика, оснивач ће предузети одговарајуће мере ради обезбеђења услова за обављање
делатности Јавног предузећа.
Члан 28.
Ризик некомерцијалних ефеката обављања делатности Јавног предузећа, по правилу, сноси
Јавно предузеће, осим ако је реч о ризику од мера које доноси оснивач.
Последице настале услед ефеката прописа и других мера које доноси оснивач сноси оснивач.
Последице настале услед ефекта прописа и мера које доносе други државни органи сносе Јавно
предузеће и оснивач, у складу са својим могућностима.
Расподела ризика и управљање ризицима у Јавном предузећу уређују се актима који чине
политику управљања ризицима у Јавном предузећу.
VII. ЗАДУЖИВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 29.
Јавно предузеће, по правилу, самостално одлучује о задуживању код банака и других субјеката.
Јавно предузеће дужно је да прибави претходну сагласност оснивача приликом сваког задужења
које премашује износ утврђен актом Општинског већа за годину у којој се врши задужење.
Акт из става 2. овог члана Општинско веће доноси, на почетку сваке године, на основу
релевантних података о пословању Јавног предузећа, оправданости задужења и законом дозвољеног
обима задужења општине Жагубица.
Члан 30.
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Јавно предузеће не може без претходне сагласности оснивача да донесе одлуку о стицању или
располагању имовином које се, у смислу Закона о привредним друштвима, сматра стицањем или
располагањем имовином велике вредности.
VIII. СТАТУТАРНИ И ДРУГИ ЗАСТУПНИЦИ
Члан 31.
Поред директора, Јавно предузеће могу заступати и лица која обављају поједине функције,
односно послове у Јавном предузећу.
Функције, односно послови у смислу става 1. овог члана утврђују се Статутом Јавног предузећа.
Лица из става 1. и 2. овог члана уписују се у регистар као лица овлашћена за заступање Јавног
предузећа.
Ограничења за заступање које имају лица из става 1. овог члана одређују се одлуком Надзорног
одбора.
Члан 32.
Одлуку да се да прокура доноси Надзорни одбор.
Надзорни одбор бира и разрешава прокуристу већином од укупног броја чланова.
Члан 33.
Прокура се може дати једном лицу или већем броју лица.
Прокуриста не може пренети прокуру на друго лице.
Прокура се може опозвати у свако доба, без навођења разлога за опозивање.
IX. ОСНОВНИ (РЕГИСТРОВАНИ) КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 34.
Основни капитал Јавног предузећа чини новчани улог у износу од 1.000,00 RSD.
Општини Жагубица, као једином оснивачу Јавног предузећа, припада 100% удела у основном
капиталу Јавног предузећа.
Члан 35.
Одлуку о повећању основног капитала доноси оснивач.
Одлуком о повећању основног капитала одређује се износ повећања, начин повећања, почетак
учествовања у расподели добити по основу улога којим се повећава основни капитал, време уплате
односно уношења улога у имовину друштва, као и друга питања у складу са законом којим се уређују
привредна друштва.
Члан 36.
Основни капитал Јавног предузећа може се повећати из добити или из резерви друштва,
претварањем (конверзијом) потраживања према јавном предузећу у основни капитал и припајањем
другог јавног предузећа.
Члан 37.
Основни капитал Јавног предузећа повећава се новим улозима који могу бити новчани или
неновчани (ствари или права), у складу са одлуком о повећању капитала.
Када се улажу ствари или права у одлуци о повећању основног капитала наводе се предмет или
право које јавно предузеће стиче улагањем, вредност улагања и вредност удела који се стиче по основу
таквог улагања.
Улоге у стварима и правима процењује један или више процењивача овлашћених законом.
Процењивача бира надлежни орган Јавног предузећа.
Члан 38.
Оснивач може одлучити да се основни капитал Јавног предузећа повећа претварањем резерви
или нераспоређене добити у основни капитал друштва.
Одлука о повећању садржи износ повећања основног капитала, износ средстава резерви,
односно нераспоређене добити и рок за повећање вредности основног капитала.
Резерве и нераспоређена добит Јавног предузећа не могу се претворити у основни капитал ако
је у билансу успеха на којем се заснива одлука исказан губитак. Резерве за одређену намену могу се
претворити у нераспоређену добит само ако је у складу са том наменом.
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Члан 39.
Потраживање оснивача према Јавном предузећу може се конвертовати у основни капитал
Јавног предузећа.
Одлуку из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача.
Потраживања других субјеката који по закону могу бити оснивачи Јавног предузећа могу се
конвертовати у основни капитал Јавног предузећа, ако о конверзији закључе уговор оснивач Јавног
предузећа и треће лице које има потраживање према Јавном предузећу, а може по закону бити оснивач
Јавног предузећа.
Члан 40.
Припајањем другог Јавног предузећа повећава се основни капитал Јавног предузећа у складу са
уговором о припајању.
Члан 41.
Надзорни одбор може донети одлуку о повећању основног капитала на терет добити или
резерви Јавног предузећа ако постоји хитна потреба да се основни капитал повећа, а оснивач не може да
у кратком року донесе одлуку о повећању.
Надзорни орган дужан је да од оснивача затражи одобрење одлуке о повећању основног
капитала, најкасније у року од 30 дана од дана извршеног повећања, а ако је оснивач не одобри, дужан је
да изврши смањење основног капитала за износ за који је неосновано извршио повећање.
Члан 42.
Одлуку о смањењу основног капитала доноси оснивач, осим одлуке о смањењу основног
капитала по основу поништења сопствених удела коју доноси директор.
Одлуком о смањењу основног капитала Јавног предузећа утврђује се обим, циљ, врста и начин
спровођења смањења основног капитала.
Члан 43.
Основни капитал може се смањити у редовном поступку, поједностављеном поступку и
поступку смањења ради претварања у резерве.
Смањење основног капитала Јавног предузећа по једном основу може се вршити истовремено
са повећањем његовог основног капитала по другом основу.
Смањење основног капитала врши се по одговарајућем поступку у складу са законом којим се
уређују привредна друштва и Статутом Јавног предузећа.
X. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 44.
Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) надзорни одбор;
2) директор
1. Надзорни одбор
Члан 45.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од
четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је
утврђен Статутом Јавног предузећа.
Члан 46.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1)
да је пунолетно и пословно способно;
2)
да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије,
магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
3)
да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије
обављање је основано Јавно предузеће;
4)
да има најмање три године искуства на руководећем положају;
5)
да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања;
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6)
да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности Јавног предузећа.
Члан 47.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1) Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања;
2) оснивач не прихвати финансијски извештај Јавног предузећа;
3) пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње
да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана
Надзорног одбора.
Члан 48.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и
политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси Статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност
оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом,
Статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа;
13) врши друге послове у складу са овим законом, Статутом и прописима којима се утврђује
правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у предузећу.
Члан 49.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног предузећа.
2. Директор
Члан 50.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Поступак именовања директора спроводи се у складу са Законом о јавним предузећима.
На услове за именовање директора, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени
гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09).
Статутом Јавног предузећа у складу са ставом 3. овог члана, ближе се утврђују услови за именовање
директора Јавног предузећа.
Члан 51.
Јавни конкурс за именовање директора спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:
Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима.
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Комисију из става 1. овог члана образује Скупштина општине.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и два члана Комисије предлаже стално радно тело Скупштине општине надлежно
за кадровска питања, док се трећи члан Комисије именује на предлог Сталне конференције градова и
општина.
Председник и чланови Комисије из става 4. овог члана чине стални састав Комисије и именују
се на период од три године.
Стални састав Комисије из става 5. овог члана спроводи јавни конкурс за именовање директора
у сваком јавном предузећу чији је оснивач општина Жагубица.
Четвртог члана Комисије Скупштина општине именује на предлог Надзорног одбора Јавног
предузећа.
Четврти члан Комисије мора бити члан Надзорног одбора Јавног предузећа.
Скупштина општине именује члана Комисије из става 7. и 8. овог члана на седници на којој се
доноси одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа.
Члан 52.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и Статутом предузећа.
Члан 53.
Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у случају кад предузеће
послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.
Члан 54.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.
Члан 55.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Члан 56.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.
Члан 57.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
Члан 58.
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о именовању
вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.
XI. ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ
Члан 59.
Јавно предузеће не може да отуђи непокретне и покретне ствари које су уложене у његову
имовину а служе за обављање делатности од општег интереса.
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XII. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 60.
Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног
предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Жагубица.
Члан 61.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у основни капитал јавног предузећа, Јавно
предузеће располаже слободно, осим стварима за које је овим актом предвиђено да не могу бити отуђене
из својине Јавног предузећа.
Члан 62.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у Јавно предузеће предајом у државину и
преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно предузеће не може да располаже, нити да
их даље уступи на коришћење, без сагласности оснивача.
Члан 63.
Јавно предузеће слободно стиче право коришћења на стварима у јавној својини других
носилаца јавне својине.
XIII.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 64.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.
XIV. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

1)
2)
3)
4)
5)

Члан 65.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
продајом производа и услуга;
из кредита;
из донација и поклона;
из буџета оснивача;
из осталих извора, у складу са законом.

XV. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
Члан 66.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и
економских интереса по основу рада.
У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним
уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у
обављању делатности од општег интереса , у складу са законом.
Минимум процеса рада у смислу става 3. овог члана утврђује Општинско веће посебним актом.
У случају да се у Јавном предузећу не остварује минимум процеса рада, Општинско веће
предузима неопходне мере, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи
или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, и то:
1) увођење радне обавезе;
2) радно ангажовање запослених из других техничко-технолошких система или запошљавање и радно
ангажовање нових лица;
3) покретање поступка за утврђивање одговорности директора и председника и чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа.

XVI.

РАДНИ ОДНОСИ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 67.
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Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором
Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.
Члан 68.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим
актима Јавног предузећа или уговором о раду.
XVII.

ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 69.
Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор.

Члан 70.
Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона
који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног
одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
XVIII. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 72.
Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити
у складу са општим актима Јавног предузећа.
Члан 73.
Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња
организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног
предузећа, у складу са законом и овом Одлуком.
XIX.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.
Јавно предузеће је дужно да свој Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана од
дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа.
Члан 75.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању ОУР-а за комуналну
делатност под називом ''Комунално предузеће'' Жагубица број 023-3/74-01 од 16. јула 1974. године
Члан 76.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Ж А Г У Б И Ц А
Број: I-01-020-595/13
Жагубица
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На основу одредби члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''бр. 129/07),
одредби чланова 1. до 5. и члана 65. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/2012), одредби чланова 36. и 91. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр.
72/2009...121/2012), одредби чланова 10. и 41. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'' бр.
72/2011), члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08...3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013. године донела је
ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица бр. 020-113/96-01 од 1. јула
1996. године
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена оснивачког акта Јавног предузећа дирекција за изградњу и
развој општине Жагубица, тј. Одлуке о оснивању Јавног предузећа дирекција за изградњу и развој
општине Жагубица бр. 020-113/96-01 од 1. јула 1996. године, ради усклађивања исте са одредбама
Закона о јавним предузећима.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица (у даљем тексту: Јавно
предузеће) основано је ради обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређења и заштите
грађевинског земљишта и обављања комуналних делатности (управљање јавним паркиралиштима,
обезбеђивање јавног осветљења, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне
намене, одржавање јавних зелених површина), као делатности од општег интереса, а у циљу уредног
задовољавања потреба крајњих корисника услуга.
Решењем Привредног суда у Пожаревцу број Фи. 106/1997 од 6.3.1997.године уписано је
оснивање овог Јавног предузећа.
Решењем Агенције за привредне регистре број БД. 28153/2005 од 30.6.2005.године извршено је
превођење Јавног предузећа у Регистар привредних субјеката.
Члан 2.
Ова Одлука, у складу са Законом о јавним предузећима, садржи одредбе о:
1)
називу и седишту оснивача;
2)
пословном имену и седишту Јавног предузећа;
3)
претежној делатности Јавног предузећа;
4)
правима, обавезама и одговорностима оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа
према оснивачу;
5)
условима и начину утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и
сношењу ризика;
6)
условима и начину задуживања Јавног предузећа;
7)
заступању Јавног предузећа;
8)
износу основног капитала, као и опису, врсти и вредности неновчаног улога;
9)
органима Јавног предузећа;
10)
имовини која се не може отуђити;
11)
располагању (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа у складу са законом;
12)
заштити животне средине;
13)
другим питањима од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 3.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Жагубица, улица Трг Ослобођења бр. 1, матични број 07162715.
Права оснивача остварује Скупштина општине Жагубица.
Члан 4.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
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Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и
за свој рачун.
Члан 5.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним законом.
Члан 6.
Јавно предузеће заступа и представља директор.

III.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 7.
Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно предузеће Дирекција за
изградњу и развој општине Жагубица.
Јавно предузеће има печат округлог облика са следећим садржајем: у првом реду стоји ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ, у другом реду стоји: ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА и
на средини Жагубица.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Члан 8.
Седиште Јавног предузећа је у Жагубици, улица Хомољска бр. б.б.
О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Члан 9.
Јавно предузеће послује као јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа, уређује се унутрашња организација и систематизација
послова.
IV.

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 10.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање
Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:
41.10 - Разрада грађевинских пројеката;
41.20 - Изградња стамбених и нестамбених објеката;
42.11 - Изградња путева и аутопутева;
42.13 - Изградња мостова и тунела;
42.21 - Изградња цевовода;
42.22 - Изградња електричних и телекомуникационих система;
42.91 - Изградња хидротехничких објеката;
42.99 - Изградња осталих непоменутих грађевина;
43.11 - Рушење објеката;
43.12 - Припрема градичишта;
43.13 - Испитивање терена бушењем и сондирањем;
43.21 - Постављање електричних инсталација;
43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система;
43.29 - Остали инсталациони радови у грађевинарству;
43.99 - Остали непоменути специфични грађевински радови;
71.11 - Архитектонска делатност;
74.90 - Остале стручне, научне и техничке делатности;
81.10 - Услуге одржавања објеката;
81.30 - Услуге уређења и одржавање околине и
84.25 - Делатност ватрогасних јединица.
Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.
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Члан 11.
Јавно предузеће може обављати делатност уколико су испуњенени прописани услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине;
5) других услова прописаних законом.
Члан 12.
Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 10.
ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и
одговорности које има општина Жагубица, као оснивач према Јавном предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Жагубица (у даљем
тексту: Скупштина општине).
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 13.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану
рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. овог члана, утврђују се пословна политика и развој
Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима се уређују
одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће.
Члан 14.
Планови и програми Јавног предузећа су:
1)
план и програм развоја Јавног предузећа;
2)
финансијски планови;
3)
годишњи планови и програми.
Планови и програми Јавног предузећа достављају се Скупштини општине ради давања
сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине.
Члан 15.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина Жагубица, као оснивач има
следећа права:
1)
право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
2)
право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
3)
право да буде информисана о пословању Јавног предузећа;
4)
право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза;
5)
друга права у складу са законом.
Члан 16.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина
општине даје сагласност на:
1)
Статут Јавног предузећа;
2)
давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
3)
располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, веће вредности, а која су у непосредној функији обављања делатности од општег
интереса;
4)
улагања капитала;
5)
статусне промене;
6)
акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији;
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7)
друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и
овом Одлуком.
Члан 17.
Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин
којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
Члан 18.
Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због
које је основано.
Члан 19.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито :
1)
разрешење Надзорног одбора и директора;
2)
промену унутрашње организације Јавног предузећа;
3)
ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима;
4)
ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
5)
друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег
интереса и овом Одлуком.
VI. ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 20.
Јавно предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.
Члан 21.
Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине
општине.
Постојање добити утврђује се из годишњих финансијских извештаја Јавног предузећа.
Члан 22.
Одлуку о исплати добити доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача, по правилу у року од
три месеца од дана истека рока за предају финансијских извештаја.
Члан 23.
Добит се исплаћује у новцу, али Надзорни одбор може, у складу са законом, да одлучи и да
добит исплати у уделима Јавног предузећа.
Износ добити која се плаћа у уделима једнак је номиналној вредности удела који се издаје за
исплату добити.
Члан 24.
Јавно предузеће не може да исплаћује привремену добит ако би то било у супротности са
законским ограничењима.
Члан 25.
О покрићу губитака из средстава Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност
оснивача.
О покрићу губитака из средстава оснивача, одлучује надлежни орган оснивача.
Члан 26.
Надзорни одбор Јавног предузећа дужан је да обавести оснивача о губитку Јавног предузећа,
као и о мерама које намерава да предузме ради покрића губитака и спречавања да се губитак понови,
односно увећа.
Надзорни одбор ће анализирати узроке губитака и о резултатима обавестити оснивача.
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Ако је губитак настао због мера, односно ограничења које је одредио оснивач, оснивач ће
покрити губитак Јавног предузећа.
Члан 27.
Ризик комерцијалних ефеката обављања делатности Јавног предузећа сноси Јавно предузеће.
Ако Јавно предузеће није у стању да из сопствених средстава отклони негативне ефекте
комерцијалних ризика, оснивач ће предузети одговарајуће мере ради обезбеђења услова за обављање
делатности Јавног предузећа.
Члан 28.
Ризик некомерцијалних ефеката обављања делатности Јавног предузећа, по правилу, сноси
Јавно предузеће, осим ако је реч о ризику од мера које доноси оснивач.
Последице настале услед ефеката прописа и других мера које доноси оснивач сноси оснивач.
Последице настале услед ефекта прописа и мера које доносе други државни органи сносе Јавно
предузеће и оснивач, у складу са својим могућностима.
Расподела ризика и управљање ризицима у Јавном предузећу уређују се актима који чине
политику управљања ризицима у Јавном предузећу.
VII. ЗАДУЖИВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 29.
Јавно предузеће, по правилу, самостално одлучује о задуживању код банака и других субјеката.
Јавно предузеће дужно је да прибави претходну сагласност оснивача приликом сваког задужења
које премашује износ утврђен актом Општинског већа за годину у којој се врши задужење.
Акт из става 2. овог члана Општинско веће доноси, на почетку сваке године, на основу
релевантних података о пословању Јавног предузећа, оправданости задужења и законом дозвољеног
обима задужења општине Мајданпек.
Члан 30.
Јавно предузеће не може без претходне сагласности оснивача да донесе одлуку о стицању или
располагању имовином које се, у смислу Закона о привредним друштвима, сматра стицањем или
располагањем имовином велике вредности.
VIII. СТАТУТАРНИ И ДРУГИ ЗАСТУПНИЦИ
Члан 31.
Поред директора, Јавно предузеће могу заступати и лица која обављају поједине функције,
односно послове у Јавном предузећу.
Функције, односно послови у смислу става 1. овог члана утврђују се Статутом Јавног предузећа.
Лица из става 1. и 2. овог члана уписују се у регистар као лица овлашћена за заступање Јавног
предузећа.
Ограничења за заступање које имају лица из става 1. овог члана одређују се одлуком Надзорног
одбора.
Члан 32.
Одлуку да се да прокура доноси Надзорни одбор.
Надзорни одбор бира и разрешава прокуристу већином од укупног броја чланова.
Члан 33.
Прокура се може дати једном лицу или већем броју лица.
Прокуриста не може пренети прокуру на друго лице.
Прокура се може опозвати у свако доба, без навођења разлога за опозивање.
IX. ОСНОВНИ (РЕГИСТРОВАНИ) КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 34.
Основни капитал Јавног предузећа чини новчани улог у износу од 1.000,00 RSD на дан
1.7.1996.године.
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Општини Жагубица, као једином оснивачу Јавног предузећа, припада 100% удела у основном капиталу
Јавног предузећа.
Члан 35.
Одлуку о повећању основног капитала доноси оснивач.
Одлуком о повећању основног капитала одређује се износ повећања, начин повећања, почетак
учествовања у расподели добити по основу улога којим се повећава основни капитал, време уплате
односно уношења улога у имовину друштва, као и друга питања у складу са законом којим се уређују
привредна друштва.
Члан 36.
Основни капитал Јавног предузећа може се повећати из добити или из резерви друштва,
претварањем (конверзијом) потраживања према јавном предузећу у основни капитал и припајањем
другог јавног предузећа.
Члан 37.
Основни капитал Јавног предузећа повећава се новим улозима који могу бити новчани или
неновчани (ствари или права), у складу са одлуком о повећању капитала.
Када се улажу ствари или права у одлуци о повећању основног капитала наводе се предмет или
право које јавно предузеће стиче улагањем, вредност улагања и вредност удела који се стиче по основу
таквог улагања.
Улоге у стварима и правима процењује један или више процењивача овлашћених законом.
Процењивача бира надлежни орган Јавног предузећа.
Члан 38.
Оснивач може одлучити да се основни капитал Јавног предузећа повећа претварањем резерви
или нераспоређене добити у основни капитал друштва.
Одлука о повећању садржи износ повећања основног капитала, износ средстава резерви,
односно нераспоређене добити и рок за повећање вредности основног капитала.
Резерве и нераспоређена добит Јавног предузећа не могу се претворити у основни капитал ако
је у билансу успеха на којем се заснива одлука исказан губитак. Резерве за одређену намену могу се
претворити у нераспоређену добит само ако је у складу са том наменом.
Члан 39.
Потраживање оснивача према Јавном предузећу може се конвертовати у основни капитал
Јавног предузећа.
Одлуку из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача.
Потраживања других субјеката који по закону могу бити оснивачи Јавног предузећа могу се
конвертовати у основни капитал Јавног предузећа, ако о конверзији закључе уговор оснивач Јавног
предузећа и треће лице које има потраживање према Јавном предузећу, а може по закону бити оснивач
Јавног предузећа.
Члан 40.
Припајањем другог Јавног предузећа повећава се основни капитал Јавног предузећа у складу са
уговором о припајању.
Члан 41.
Надзорни одбор може донети одлуку о повећању основног капитала на терет добити или
резерви Јавног предузећа ако постоји хитна потреба да се основни капитал повећа, а оснивач не може да
у кратком року донесе одлуку о повећању.
Надзорни орган дужан је да од оснивача затражи одобрење одлуке о повећању основног
капитала, најкасније у року од 30 дана од дана извршеног повећања, а ако је оснивач не одобри, дужан је
да изврши смањење основног капитала за износ за који је неосновано извршио повећање.
Члан 42.
Одлуку о смањењу основног капитала доноси оснивач, осим одлуке о смањењу основног
капитала по основу поништења сопствених удела коју доноси директор.
Одлуком о смањењу основног капитала Јавног предузећа утврђује се обим, циљ, врста и начин
спровођења смањења основног капитала.
Члан 43.
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Основни капитал може се смањити у редовном поступку, поједностављеном поступку и
поступку смањења ради претварања у резерве.
Смањење основног капитала Јавног предузећа по једном основу може се вршити истовремено
са повећањем његовог основног капитала по другом основу.
Смањење основног капитала врши се по одговарајућем поступку у складу са законом којим се
уређују привредна друштва и Статутом Јавног предузећа.
X. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 44.
Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) надзорни одбор;
2) директор
1. Надзорни одбор
Члан 45.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од
четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је
утврђен Статутом Јавног предузећа.
Члан 46.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1)
да је пунолетно и пословно способно;
2)
да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије,
магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
3)
да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије
обављање је основано Јавно предузеће;
4)
да има најмање три године искуства на руководећем положају;
5)
да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања;
6)
да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности Јавног предузећа.
Члан 47.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1) Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања;
2) оснивач не прихвати финансијски извештај Јавног предузећа;
3) пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње
да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана
Надзорног одбора.
Члан 48.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
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5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и
политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси Статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност
оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом,
Статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа;
13) врши друге послове у складу са овим законом, Статутом и прописима којима се утврђује
правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у предузећу.
Члан 49.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног предузећа.
2. Директор
Члан 50.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Поступак именовања директора спроводи се у складу са Законом о јавним предузећима.
На услове за именовање директора, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени
гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09).
Статутом Јавног предузећа у складу са ставом 3. овог члана, ближе се утврђују услови за именовање
директора Јавног предузећа.
Члан 51.
Јавни конкурс за именовање директора спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:
Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима.
Комисију из става 1. овог члана образује Скупштина општине.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и два члана Комисије предлаже стално радно тело Скупштине општине надлежно
за кадровска питања, док се трећи члан Комисије именује на предлог Сталне конференције градова и
општина.
Председник и чланови Комисије из става 4. овог члана чине стални састав Комсије и именују се
на период од три године.
Стални састав Комисије из става 5. овог члана спроводи јавни конкурс за именовање директора
у сваком јавном предузећу чији је оснивач општина Жагубица.
Четвртог члана Комисије Скупштина општине именује на предлог Надзорног одбора Јавног
предузећа.
Четврти члан Комисије мора бити члан Надзорног одбора Јавног предузећа.
Скупштина општине именује члана Комисије из става 7. и 8. овог члана на седници на којој се
доноси одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа.
Члан 52.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и Статутом предузећа.

27. мај 2013

Жагубица

Број 6 страна 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Члан 53.
Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у случају кад предузеће
послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.
Члан 54.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.
Члан 55.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Члан 56.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.
Члан 57.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
Члан 58.
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о именовању
вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.
XI. ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ
Члан 59.
Јавно предузеће не може да отуђи непокретне и покретне ствари које су уложене у његову
имовину а служе за обављање делатности од општег интереса.
XII. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 60.
Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног
предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Жагубица.
Члан 61.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у основни капитал јавног предузећа, Јавно
предузеће располаже слободно, осим стварима за које је овим актом предвиђено да не могу бити отуђене
из својине Јавног предузећа.
Члан 62.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у Јавно предузеће предајом у државину и
преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно предузеће не може да располаже, нити да
их даље уступи на коришћење, без сагласности оснивача.
Члан 63.
Јавно предузеће слободно стиче право коришћења на стварима у јавној својини других
носилаца јавне својине.
XIII.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Члан 64.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.
XIV. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

1)
2)
3)
4)
5)

Члан 65.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
продајом производа и услуга;
из кредита;
из донација и поклона;
из буџета оснивача;
из осталих извора, у складу са законом.

XV. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
Члан 66.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и
економских интереса по основу рада.
У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним
уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у
обављању делатности од општег интереса , у складу са законом.
Минимум процеса рада у смислу става 3. овог члана утврђује Општинско веће посебним актом.
У случају да се у Јавном предузећу не остварује минимум процеса рада, Општинско веће
предузима неопходне мере, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи
или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, и то:
1) увођење радне обавезе;
2) радно ангажовање запослених из других техничко-технолошких система или запошљавање и радно
ангажовање нових лица;
3) покретање поступка за утврђивање одговорности директора и председника и чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа.

XVI.

РАДНИ ОДНОСИ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 67.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором
Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.
Члан 68.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим
актима Јавног предузећа или уговором о раду.
XVII.

ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 69.
Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор.

Члан 70.
Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона
који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Члан 71.
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Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног
одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
XVIII. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 72.
Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити
у складу са општим актима Јавног предузећа.
Члан 73.
Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња
организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног
предузећа, у складу са законом и овом Одлуком.
XIX.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.
Јавно предузеће је дужно да свој Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана од
дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа.
Члан 75.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица број 020-113/96-01 од 1. јула 1996. године
Члан 76.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Ж А Г У Б И Ц А
Број: I-01-020-596/13
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу одредби члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''бр. 129/07),
одредби чланова 1. до 5. и члана 65. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр.
119/2012), одредби чланова 4. и 29. Закона о туризму (''Службени гласник РС'' бр. 36/2009...93/2012) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08...3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013. године донела је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Одлуке о оснивању ЈП Туристичка организација општине Жагубица бр. 020-137/97-01 од 26. маја 1997.
године
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена оснивачког акта Јавног предузећа туристичка организација
општине Жагубица, тј. Одлуке о оснивању Јавног предузећа туристичка организација општине
Жагубица бр. 020-137/97-01 од 26. маја 1997. године, ради усклађивања исте са одредбама Закона о
јавним предузећима.
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Јавно предузеће Туристичка организација општине Жагубица (у даљем тексту: Јавно предузеће)
основано је ради програмирања, организовања и спровођења туристичко – информативних делатности
општине у земљи и иностранству у циљу афирмисања њених туристичких вредности и могућности у
складу са Програмима туристичке организације Србије, организује туристичке, културне, спортске и
друге манифестације од интереса за унапређење туризма општине Жагубица.
Решењем Привредног суда у Пожаревцу број Фи. 594/1997 од 14.11.1997.године уписано је
оснивање овог Јавног предузећа.
Решењем Агенције за привредне регистре број БД. 92787/2005 од 14.10.2005.године извршено је
превођење Јавног предузећа у Регистар привредних субјеката.
Члан 2.
Ова Одлука, у складу са Законом о јавним предузећима, садржи одредбе о:
1)
називу и седишту оснивача;
2)
пословном имену и седишту Јавног предузећа;
3)
претежној делатности Јавног предузећа;
4)
правима, обавезама и одговорностима оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа
према оснивачу;
5)
условима и начину утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и
сношењу ризика;
6)
условима и начину задуживања Јавног предузећа;
7)
заступању Јавног предузећа;
8)
износу основног капитала, као и опису, врсти и вредности неновчаног улога;
9)
органима Јавног предузећа;
10)
имовини која се не може отуђити;
11)
располагању (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа у складу са законом;
12)
заштити животне средине;
13)
другим питањима од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 3.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Жагубица, улица Трг Ослобођења бр. 1, матични број 07162715.
Права оснивача остварује Скупштина општине Жагубица.
Члан 4.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и
за свој рачун.
Члан 5.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним законом.
Члан 6.
Јавно предузеће заступа и представља директор.

III.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 7.
Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно предузеће Туристичка
организација општине Жагубица.
Има печат округлог облика на којем пише: ''Јавно предузеће, туристичка организација општине
Жагубица, ул: Маршала Тита бр.1''
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
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Члан 8.
Седиште Јавног предузећа је у Жагубици, улица Маршала Тита бр. 1.
О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Члан 9.
Јавно предузеће послује као јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа, уређује се унутрашња организација и систематизација
послова.
IV.

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 10.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
79.11 - Делатност путничких агенција.
Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Члан 11.
Јавно предузеће може обављати делатност уколико су испуњенени прописани услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине;
5) других услова прописаних законом.
Члан 12.
Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 10.
ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и
одговорности које има општина Жагубица, као оснивач према Јавном предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Жагубица (у даљем
тексту: Скупштина општине).
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 13.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану
рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. овог члана, утврђују се пословна политика и развој
Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима којима се уређују
одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће.
Члан 14.
Планови и програми Јавног предузећа су:
1)
план и програм развоја Јавног предузећа;
2)
финансијски планови;
3)
годишњи планови и програми.
Планови и програми Јавног предузећа достављају се Скупштини општине ради давања
сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине.
Члан 15.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина Жагубица, као оснивач има
следећа права:
1)
право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
2)
право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
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3)
право да буде информисана о пословању Јавног предузећа;
4)
право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза;
5)
друга права у складу са законом.
Члан 16.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, Скупштина
општине даје сагласност на:
1)
Статут Јавног предузећа;
2)
давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
3)
располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, веће вредности, а која су у непосредној функији обављања делатности од општег
интереса;
4)
улагања капитала;
5)
статусне промене;
6)
акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији;
7)
друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и
овом Одлуком.
Члан 17.
Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин
којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
Члан 18.
Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због
које је основано.
Члан 19.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито :
1)
разрешење Надзорног одбора и директора;
2)
промену унутрашње организације Јавног предузећа;
3)
ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима;
4)
ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
5)
друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег
интереса и овом Одлуком.
VI. ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 20.
Јавно предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.

Члан 21.
Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине
општине.
Постојање добити утврђује се из годишњих финансијских извештаја Јавног предузећа.
Члан 22.
Одлуку о исплати добити доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача, по правилу у року од
три месеца од дана истека рока за предају финансијских извештаја.
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Члан 23.
Добит се исплаћује у новцу, али Надзорни одбор може, у складу са законом, да одлучи и да
добит исплати у уделима Јавног предузећа.
Износ добити која се плаћа у уделима једнак је номиналној вредности удела који се издаје за
исплату добити.
Члан 24.
Јавно предузеће не може да исплаћује привремену добит ако би то било у супротности са
законским ограничењима.
Члан 25.
О покрићу губитака из средстава Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност
оснивача.
О покрићу губитака из средстава оснивача, одлучује надлежни орган оснивача.
Члан 26.
Надзорни одбор Јавног предузећа дужан је да обавести оснивача о губитку Јавног предузећа,
као и о мерама које намерава да предузме ради покрића губитака и спречавања да се губитак понови,
односно увећа.
Надзорни одбор ће анализирати узроке губитака и о резултатима обавестити оснивача.
Ако је губитак настао због мера, односно ограничења које је одредио оснивач, оснивач ће
покрити губитак Јавног предузећа.
Члан 27.
Ризик комерцијалних ефеката обављања делатности Јавног предузећа сноси Јавно предузеће.
Ако Јавно предузеће није у стању да из сопствених средстава отклони негативне ефекте
комерцијалних ризика, оснивач ће предузети одговарајуће мере ради обезбеђења услова за обављање
делатности Јавног предузећа.
Члан 28.
Ризик некомерцијалних ефеката обављања делатности Јавног предузећа, по правилу, сноси
Јавно предузеће, осим ако је реч о ризику од мера које доноси оснивач.
Последице настале услед ефеката прописа и других мера које доноси оснивач сноси оснивач.
Последице настале услед ефекта прописа и мера које доносе други државни органи сносе Јавно
предузеће и оснивач, у складу са својим могућностима.
Расподела ризика и управљање ризицима у Јавном предузећу уређују се актима који чине
политику управљања ризицима у Јавном предузећу.
VII. ЗАДУЖИВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 29.
Јавно предузеће, по правилу, самостално одлучује о задуживању код банака и других субјеката.
Јавно предузеће дужно је да прибави претходну сагласност оснивача приликом сваког задужења
које премашује износ утврђен актом Општинског већа за годину у којој се врши задужење.
Акт из става 2. овог члана Општинско веће доноси, на почетку сваке године, на основу
релевантних података о пословању Јавног предузећа, оправданости задужења и законом дозвољеног
обима задужења општине Мајданпек.
Члан 30.
Јавно предузеће не може без претходне сагласности оснивача да донесе одлуку о стицању или
располагању имовином које се, у смислу Закона о привредним друштвима, сматра стицањем или
располагањем имовином велике вредности.
VIII. СТАТУТАРНИ И ДРУГИ ЗАСТУПНИЦИ
Члан 31.
Поред директора, Јавно предузеће могу заступати и лица која обављају поједине функције,
односно послове у Јавном предузећу.
Функције, односно послови у смислу става 1. овог члана утврђују се Статутом Јавног предузећа.
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Лица из става 1. и 2. овог члана уписују се у регистар као лица овлашћена за заступање Јавног
предузећа.
Ограничења за заступање које имају лица из става 1. овог члана одређују се одлуком Надзорног
одбора.
Члан 32.
Одлуку да се да прокура доноси Надзорни одбор.
Надзорни одбор бира и разрешава прокуристу већином од укупног броја чланова.
Члан 33.
Прокура се може дати једном лицу или већем броју лица.
Прокуриста не може пренети прокуру на друго лице.
Прокура се може опозвати у свако доба, без навођења разлога за опозивање.
IX. ОСНОВНИ (РЕГИСТРОВАНИ) КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 34.
Основни капитал Јавног предузећа чини новчани улог у износу од 3.000,00 RSD на дан
26.5.1997.године.
Општини Жагубица, као једином оснивачу Јавног предузећа, припада 100% удела у основном капиталу
Јавног предузећа.
Члан 35.
Одлуку о повећању основног капитала доноси оснивач.
Одлуком о повећању основног капитала одређује се износ повећања, начин повећања, почетак
учествовања у расподели добити по основу улога којим се повећава основни капитал, време уплате
односно уношења улога у имовину друштва, као и друга питања у складу са законом којим се уређују
привредна друштва.
Члан 36.
Основни капитал Јавног предузећа може се повећати из добити или из резерви друштва,
претварањем (конверзијом) потраживања према јавном предузећу у основни капитал и припајањем
другог јавног предузећа.
Члан 37.
Основни капитал Јавног предузећа повећава се новим улозима који могу бити новчани или
неновчани (ствари или права), у складу са одлуком о повећању капитала.
Када се улажу ствари или права у одлуци о повећању основног капитала наводе се предмет или
право које јавно предузеће стиче улагањем, вредност улагања и вредност удела који се стиче по основу
таквог улагања.
Улоге у стварима и правима процењује један или више процењивача овлашћених законом.
Процењивача бира надлежни орган Јавног предузећа.
Члан 38.
Оснивач може одлучити да се основни капитал Јавног предузећа повећа претварањем резерви
или нераспоређене добити у основни капитал друштва.
Одлука о повећању садржи износ повећања основног капитала, износ средстава резерви,
односно нераспоређене добити и рок за повећање вредности основног капитала.
Резерве и нераспоређена добит Јавног предузећа не могу се претворити у основни капитал ако
је у билансу успеха на којем се заснива одлука исказан губитак. Резерве за одређену намену могу се
претворити у нераспоређену добит само ако је у складу са том наменом.
Члан 39.
Потраживање оснивача према Јавном предузећу може се конвертовати у основни капитал
Јавног предузећа.
Одлуку из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача.
Потраживања других субјеката који по закону могу бити оснивачи Јавног предузећа могу се
конвертовати у основни капитал Јавног предузећа, ако о конверзији закључе уговор оснивач Јавног
предузећа и треће лице које има потраживање према Јавном предузећу, а може по закону бити оснивач
Јавног предузећа.
Члан 40.
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Припајањем другог Јавног предузећа повећава се основни капитал Јавног предузећа у складу са
уговором о припајању.
Члан 41.
Надзорни одбор може донети одлуку о повећању основног капитала на терет добити или
резерви Јавног предузећа ако постоји хитна потреба да се основни капитал повећа, а оснивач не може да
у кратком року донесе одлуку о повећању.
Надзорни орган дужан је да од оснивача затражи одобрење одлуке о повећању основног
капитала, најкасније у року од 30 дана од дана извршеног повећања, а ако је оснивач не одобри, дужан је
да изврши смањење основног капитала за износ за који је неосновано извршио повећање.
Члан 42.
Одлуку о смањењу основног капитала доноси оснивач, осим одлуке о смањењу основног
капитала по основу поништења сопствених удела коју доноси директор.
Одлуком о смањењу основног капитала Јавног предузећа утврђује се обим, циљ, врста и начин
спровођења смањења основног капитала.
Члан 43.
Основни капитал може се смањити у редовном поступку, поједностављеном поступку и
поступку смањења ради претварања у резерве.
Смањење основног капитала Јавног предузећа по једном основу може се вршити истовремено
са повећањем његовог основног капитала по другом основу.
Смањење основног капитала врши се по одговарајућем поступку у складу са законом којим се
уређују привредна друштва и Статутом Јавног предузећа.
X. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 44.
Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) надзорни одбор;
2) директор
1. Надзорни одбор
Члан 45.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од
четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је
утврђен Статутом Јавног предузећа.
Члан 46.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1)
да је пунолетно и пословно способно;
2)
да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије,
магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
3)
да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије
обављање је основано Јавно предузеће;
4)
да има најмање три године искуства на руководећем положају;
5)
да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања;
6)
да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности Јавног предузећа.
Члан 47.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
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Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1) Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања;
2) оснивач не прихвати финансијски извештај Јавног предузећа;
3) пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње
да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана
Надзорног одбора.
Члан 48.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и
политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси Статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност
оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом,
Статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа;
13) врши друге послове у складу са овим законом, Статутом и прописима којима се утврђује
правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у предузећу.
Члан 49.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног предузећа.
2. Директор
Члан 50.
Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Поступак именовања директора спроводи се у складу са Законом о јавним предузећима.
На услове за именовање директора, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени
гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09).
Статутом Јавног предузећа у складу са ставом 3. овог члана, ближе се утврђују услови за именовање
директора Јавног предузећа.
Члан 51.
Јавни конкурс за именовање директора спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту:
Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима.
Комисију из става 1. овог члана образује Скупштина општине.
Комисија има председника и четири члана.
Председника и два члана Комисије предлаже стално радно тело Скупштине општине надлежно
за кадровска питања, док се трећи члан Комисије именује на предлог Сталне конференције градова и
општина.
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Председник и чланови Комисије из става 4. овог члана чине стални састав Комсије и именују се
на период од три године.
Стални састав Комисије из става 5. овог члана спроводи јавни конкурс за именовање директора
у сваком јавном предузећу чији је оснивач општина Жагубица.
Четвртог члана Комисије Скупштина општине именује на предлог Надзорног одбора Јавног
предузећа.
Четврти члан Комисије мора бити члан Надзорног одбора Јавног предузећа.
Скупштина општине именује члана Комисије из става 7. и 8. овог члана на седници на којој се
доноси одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа.
Члан 52.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и Статутом предузећа.
Члан 53.
Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у случају кад предузеће
послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине.
Члан 54.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.
Члан 55.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Члан 56.
Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.

Члан 57.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
Члан 58.
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о именовању
вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.
XI. ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ
Члан 59.
Јавно предузеће не може да отуђи непокретне и покретне ствари које су уложене у његову
имовину а служе за обављање делатности од општег интереса.
XII. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
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Члан 60.
Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног
предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Жагубица.
Члан 61.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у основни капитал јавног предузећа, Јавно
предузеће располаже слободно, осим стварима за које је овим актом предвиђено да не могу бити отуђене
из својине Јавног предузећа.
Члан 62.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у Јавно предузеће предајом у државину и
преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно предузеће не може да располаже, нити да
их даље уступи на коришћење, без сагласности оснивача.
Члан 63.
Јавно предузеће слободно стиче право коришћења на стварима у јавној својини других
носилаца јавне својине.
XIII.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 64.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.
XIV. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

1)
2)
3)
4)
5)

Члан 65.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
продајом производа и услуга;
из кредита;
из донација и поклона;
из буџета оснивача;
из осталих извора, у складу са законом.

XV. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
Члан 66.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и
економских интереса по основу рада.
У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним
уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у
обављању делатности од општег интереса , у складу са законом.
Минимум процеса рада у смислу става 3. овог члана утврђује Општинско веће посебним актом.
У случају да се у Јавном предузећу не остварује минимум процеса рада, Општинско веће
предузима неопходне мере, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи
или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, и то:
1) увођење радне обавезе;
2) радно ангажовање запослених из других техничко-технолошких система или запошљавање и радно
ангажовање нових лица;
3) покретање поступка за утврђивање одговорности директора и председника и чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа.

XVI.

РАДНИ ОДНОСИ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 67.
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Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором
Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.
Члан 68.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу
са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим
актима Јавног предузећа или уговором о раду.
XVII.

ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 69.
Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор.

Члан 70.
Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона
који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Члан 71.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног
одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
XVIII. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 72.
Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити
у складу са општим актима Јавног предузећа.
Члан 73.
Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња
организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног
предузећа, у складу са законом и овом Одлуком.

XIX.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.
Јавно предузеће је дужно да свој Статут усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана од
дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа.
Члан 75.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица број 020-137/97-01 од 26. маја 1997. године
Члан 76.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-597/13
Жагубица
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На основу члана 56. став 2. у вези става 6. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник
РС'',129/07), члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/08),и
члана 7 и 8 Пословника Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.7/08
и 3/10),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013.године, донела је:
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИХ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Жагубица и то за:
1.Брндушић Новицу из Осанице,са изборне листе Социјалистичка партија и ПУПС и
2.Ракић Мирјану из Жагубице,са изборне листе Социјалистичка партијаи ПУПС
Мандати из става 1. овог члана почињу да теку даном потврђивања тј. од 24. 05. 2013. године и
трају до престанка мандата Скупштине општине,осим уколико исти не престану пре истека рока у
складу са Законом,Статутом општине и Пословником о раду Скупштине општине.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''
Члан 3.
Одлуку о потврђивању мандата доставити одборницима Скупштине општине Жагубица из
члана 1. Ове Одлуке и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-020-603/2013-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр.24/2011 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 24. 05.2013.године, донела је:
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Скупштина општине Жагубица САГЛАСНА је са одредбама Статута Центра за социјални рад
општина Петровац на Млави и Жагубица бр.551-10-3-89/2013-1 од 28. 01. 2013.године у ЦЕЛИНИ.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
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Члан 3.
Одлуку доставити: Центру за социјални рад општина Петровац на Млави
Жагубица,Скупштини општине Петровац на Млави и Архиви Скупштине општине Жагубица.

и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-590/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 32. став 1 тачка 6. и члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' бр. 129/07), и члана 44. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине
Жагубица бр. 6/08),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013. године.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНИМ ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.8/12) члан 31 став 2. мења се и гласи:
''Савет има председника и 7 чланова који се бирају из редова одборника или грађана''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласникu општине
Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-583/13-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 34. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гланик РС“ број 72/2011), члана 6. став
1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непокретном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник
РС“, бр. 24/12) и члана 40. Статута општине Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“ бр. 6/08 и
4/09), Скупштина општине Жагубица на Седници одржаној дана 24. 05. 2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
Даје се у закуп источни део површине равног крова на згради у Жагубици коју користе државни
органи и Основни суд Пожаревац, судска јединица Жагубица, чији је власник Република Србија, а
корисник општина Жагубица, Трг ослобођења бр. 1 у површини од 70м 2 која се зграда налази на кп.бр.
999/2 у КО Жагубица.
Члан 2.
Непокретност описана у члану 1. ове Одлуке биће издата у закуп у поступку прикупљања
писмених понуда.
Члан 3.
Овлашћује се Општинско веће општине Жагубица да спроведе поступак давања у закуп
непокретности из члана 1. ове Одлуке.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине
Жагубица.
Члан 5.
Одлуку доставити Oпштинском већу општине Жагубица,председнику општине Жагубица и
архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I -01-020-589/2013
Жагубица
П Р ЕД С Е Д Н И К
Небојша Илић
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09,
24/11 и 121/12) и члана 40. Статута општине Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 6/08 и
3/11),
Скупштина Општине Жагубица, на седници одржаној дана 24. 05. 2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ГЛАВИЦА - ГОРЊАК'' ПОДРУЧЈА
КАМЕНОЛОМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације ''Главица-Горњак'' подручја каменолома на територији
општине Жагубица (у даљем тексту План), који чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Циљ доношења Плана је обезбеђење услова за експлоатацију камене на потезу ''ГлавицаГорњак'' у општини Жагубица.
Планом се дефинишу правила грађења и уређења на јавном и осталом грађевинском земљишту,
дефинишу се саобраћајнице, дефинишу и спроводе мере заштите животне средине.
План је урађен од стране ''ИНФОПЛАН'' д.о.о. Аранђеловац.
Члан 3.
Граница Плана обухвата подручје у катастарској општини Горњак. Граница Плана почиње са
запада од тромеђе к.п.бр. 10,94 и 9, даље наставља по спољашњим ободима к.п.бр. 10,11 и 12 све до
граничне тачке број 1 (Y=7 545 181,92 X=4 902 609,74), онда пресеца пут к.п.бр. 17 идући до граничне
тачке број 2 (Y=7 545 182,99 X=4 902 606,89), затим граница иде по спољашњем одобу к.п.бр. 28 све до
граничне тачке број 3 (Y=7 545 556,04 X=4 902 348,00), пресеца к. п. бр. 28 и 33 идући до граничне тачке
број 4 (Y=7 545 573,96 X= 4 902 230,59). Граница плана наставља по спољашњем ободу к.п.бр. 28 све до
граничне тачке број 5 (Y=7 544 734,57 X= 4 902 084,24), затим пресеца к.п.бр. 94 идући до граничне
тачке број 6 (Y=7 544 724,16 X0 4 902 088,36) од које иде по планираној регулацији пута у дужини од
око 235 метара, поново пресеца к.п.бр. 94 све до тромеђе к.п.бр. 10,94 и 9 одакле је почео опис границе.
Укупна површина Плана износи 43,10ха.
Члан 4.
План садржи текстуални и графички део.
Текстуални део чине: Полазне основе Плана, Плански део, Спровођење плана детаљне
регулације, Прелазне и завршне одредбе и документациони део плана.
Графички део чине: Положај локације у односу на шире окружење – лист 1; Катастарскотопографски план са орто-фото картом – лист 2; Постојећа намена површина – лист 3; Планирана
намена површина – лист 4; Подела простора на зоне и просторне целине – лист 5; План саобраћајница са
мрежом комуналне инфраструктуре– лист 6.

27. мај 2013

Жагубица

Број 6 страна 43

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Члан 5.
Саставни део Плана чини Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.
Члан 6.
План се објављује у "Службеном гласнику општине Жагубица". Плански документ се у целости
објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Жагубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-582/2013
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09,
24/11 и 121/12) и члана 40. Статута општине Жагубица(„Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 6/08 и
3/11),
Скупштина Општине Жагубица, на седници одржаној дана 24. 05. 2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ПОТАЈ ЧУКА'' ПОДРУЧЈА
КАМЕНОЛОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације ''Потај Чука'' подручја каменолома на територији општине
Жагубица (у даљем тексту План), који чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Циљ доношења Плана је обезбеђење услова за експлоатацију камене на потезу ''Потај Чука'' у
општини Жагубица.
Планом се дефинишу правила грађења и уређења на јавном и осталом грађевинском земљишту,
дефинишу се саобраћајнице, дефинишу и спроводе мере заштите животне средине.
План је израђен од стране ''АРПЛАН'' д.о.о. Аранђеловац.
Члан 3.
Граница Плана обухвата подручје у катастарској општини Жагубица и катастарској општини
Лазница-Селиште. У КО Лазница-Селиште обухваћене су к.п.бр. 6638/1, 6638/2, 6639/1, 6639/2, 6639/4,
6634/4, део 8328 (пут) и део 6634/1 јужно од линије дате тачкама 1 (Y=7 570 888,78 X=4 897 590,86) и 2
(Y=7 570 840,00 X=4 897 557,77) и југозападно од линије дате тачкама 17 (Y=7 570 814,79 X=4 897
588,00) и 18 (Y=7 570 799,02 X=4 897 602,14)
У КО Жагубица обухваћене су к.п.бр. део 8930 (пут), 1776, 1777, 1775, 1778, 1774, 1773/1, 1773/2, 1771,
1770, део 1768/1 југоисточно од линије дате тачкама 3 (Y=7 570 772,07 X=4 897 335,07) и 4 (Y=7 570
757,88 X= 4 897 313,24), к.п.бр. 1768/2, 2182/1, 2182/2, 2181/2, 2181/3, 2181/4, 2181/5, 2177/1, 2177/2,
2176, 2178, 2179/1, 2179/2, 2184/1, 2183/2, 2183/4, 2183/5, 2183/6, 2184/1, 2185/1, 2185/2, 2186, 2187,
делови 2213 и 2211 источно од изломљене линије дате тачкама 5 (Y=7 570 721,38 X=4 897 194,94) ,6
(Y=7 570 717,47 X=4 896 938,58) и 7 (Y=7 570 804,17 X=4 896 953,23), део к.п.бр. 2209 источно од
линије дате тачкама 8 ( Y=7 570 889,81 X=4 896 894,47) и 9 (Y= 7 570 925,54 X=4 896 858,24) , део 8868
(пут), 1779/1, 1779/2, 1781/2, 1781/3, 1780/1, 1782/2, 1782/3, 1783/1, 1783/2, 1786/1, 1786/2, 1786/3, 1788,
1787, 1790, 1789/1, 2175, 2174, 2173, делови 2171,1789/2, 1791 и 1796/1 северозападно од изломљене
линије дате тачкама 10 (Y=7 571 227,66 X=4 896 868,72), 11 (Y=7 571 277,12 X=4 896 828,65), 12 (Y=7
571 393,48 X=4 896 869,06), 13 (Y=7 571 496,64 X=4 896 950,21), 14 (Y= 7 571 552,18 X=4 897 016,86), 15
(Y=7 571 589,19 X=4 897 125,83) i 16 (Y=7 571 600,01 X=4 897 140,41).
Укупна површина обухвата плана је 52,23ха.
Члан 4.
План садржи текстуални и графички део.
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Текстуални део чине: Полазне основе, Плански део и Документациона основа.
Графички део чине: Геодетска подлога са основама – прилог 1; План намене површина са
поделом на зоне– прилог 2; План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењем и
елементима за обележавање – прилог 3; Правила уређења и грађења и комунална инфраструктура –
прилог 4.
Члан 5.
Саставни део Плана чини Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.
Члан 6.
План се објављује у "Службеном гласнику општине Жагубица". Плански документ се у целости
објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Жагубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-581/2013
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09) и
члана 40. тачка 6. Статута општине Жагубица ( „Службени гласник општине Жагубица“ , број 06/08 и
04/09),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 24. 05. 2013. године , донела је:
ОДЛУКУ
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Жагубица за 2012.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 избршеној екстерној ревизији биће саставни део завршног рачуна буџета општине
Жагубица за 2012. годину.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жагубица“.
СКУПШТИНА

ОПШТИНЕ

ЖАГУБИЦА

Број:I-01-020-586/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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На основу члана 20.став 1.тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“бр.129/07,
члана 3. Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење (''Сл. гласник РС'' бр. 16/92) и члана
40. Статута општине Жагубица (''Општински службени гласник'' бр.6/2008), a по добијеном мишљењу
Министарстава пољопривреде, трговине, шумарстава и водопривреде број 464-00-00031/2011-15 од
22.06.2011.године,
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ВРАЋАЊУ УТРИНА И ПАШЊАКА СЕЛУ ИЗВАРИЦА НА
КОРИШЋЕЊЕ
Члан 1.
Враћају се селу Изварица, МЗ ''Пионир'' на коришћење следеће парцеле:
- кп.бр.2200 у површини од 0.25,88 ха; кп.бр. 2201 у површини од 0.62,78 ха; кп.бр. 1411 у површини од
0.31,63 ха; кп.бр. 466 у површини од 0.01,32 ха; кп.бр.1938/2 у површини од 0.21,06 ха; кп.бр. 2036/4 у
површини од 0.70,43 ха; кп.бр. 2619 у површини од 1.53,57 ха; кп.бр. 2621/1 у површини од 0.66,88 ха;
кп.бр. 2410 у површини од 1.11,71 ха; кп.бр.2411 у површини од 0.28,55 ха; кп.бр.2413 у површини од
1.66,73 ха; кп.бр. 2415 у површини од 0.39,92 ха; кп.бр. 2857/20 у површини од 1.17,32 ха; кп.бр. 2857/21
у површини од 0.67,61 ха; кп.бр. 2858 у површини од 1.73,17 ха; кп.бр.2862 у површини од 0.45,40 ха;
кп.бр. 2863 у површини од 0.63,96 ха; кп.бр. 2864 у површини од 0.19,00 ха; кп.бр. 2865 у површини од
0.50,39 ха; кп.бр. 2857/22 у површини од 0.47,09 ха; кп.бр. 2857/14 у површини од 1.22,29 ха ;
кп.бр.2857/1 у површини од 2.37,42 ха; кп.бр. 2535 у површини од 0.23,08 ха; кп.бр. 2856/2 у површини
од 1.16,27 ха и кп.бр.2857/23 у површини од 14.42,14 ха ве у КО Изварица, садашњег корисника ЈП
''Србија шуме'' Београд ШУ Жагубица.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања и биће објављен у ''Службеном
гласнику општине Жагубица''.
Члан 3.
Одлуку доставити:Савету Месне заједнице ''Пионир'' Изварица,Општинској управи општине
Жагубица,председнику општине Жагубица и Архиви Скупштине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-585/13
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

На основу члана 66. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и
члана 40. став 1. тачка 10. Стаута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП
''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора ЈКП ''Белосавац Жагубица у складу
са одредбама Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12),са 24. 05.
2013.године,престаје са радом Управни одбор ЈКП ''Белосавац'' Жагубица,а његовим члановима
ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ,и то:
1.Јаношевић Станоју из Жагубице,мандат председника
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2.Пенчић Драгиши из Крепољина, мандат члана
3.Тинтуловић Ненаду из Жагубице, мандатчлана
4.Мушић Илији из Жагубице,мандат члана и
5.Здравковић Миланчету из Сувог Дола,мандат 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 ЈКП ''Белосавац'' Жагубица бр.I-01-020-707/12 и I-01-020-997/12 (''Службени гласник
општине Жагубица'', бр. 8/12 и 10/12).
Члан 4.
Решење доставити:Именованим,ЈКП ''Белосавац'' Жагубица и Архиви Скупштине општине
Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-599/2013
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 12. став 3. и 13. став 2. Закона о јавним предузећима ('' Службени гласник
РС'',бр.119/12), 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 24. 05. 2013.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 именују се и то:
1.
2.
3.

Роберт Пејић,дипломирани економист из Осанице,за председника;
Слободан Микшић,професор географије из Милановца,за члана;
Славиша Рашић,професор географије из Вуковца 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-01-020-708/12 и I-01-020/994/12 (''Службени гласник
општине Жагубица'', бр.8/12 и 10/12) и Решење о именовању председника и чланова Управног одбора ЈКП
''Белосавац'' Жагубица бр.I-01-020-707/12 и I-01-020-997/12 (''Службени гласник општине Жагубица'', бр.
8/12 и 10/12).
Члан 4.
Решење доставити: именованим,ЈКП ''Белосавац'' Жагубица и архиви Скупштине општине
Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-598/13-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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На основу члана 66. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и
члана 40. став 1. тачка 10. Стаута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу и развој
општине Жагубица у складу са одредбама Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'',бр.119/12),са 24. 05. 2013.године,престаје са радом Управни одбор ЈП Дирекција за изградњу и
развој општине Жагубица,а његовим члановима. ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ,и то:
1.Поповић Драшку из Сувог Дола – мандат председника
2.Крстић Душану из Жагубице – мандат члана
3.Томић Роси из Вуковца – мандат члана
4.Белић Драгану из Жагубице – мандат члана и
5.Стојадиновић Славољубу из Изварице – мандат 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 ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица бр. I-01-020-709/12 (''Службени
гласник општине Жагубица'',бр.8/12).
Члан 4.
Решење доставити:Именованим,ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица и
Архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-601/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 12. став 3. и 13. став 2. Закона о јавним предузећима ('' Службени гласник
РС'',бр.119/12), 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 24. 05. 2013.године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и развој
општине Жагубица, на мандатни период од четири године именују се и то:
1.
2.
3.

Јовча Миловановић,дипл. дефектолог,из Жагубице,за председника;
Слађан Спасић,професор разредне наставе из Близнака,за члана;
Стојан Гаузановић,дип.машински инжењер из Жагубице за члана

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
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Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица бр.I-01-020-724/12 (''Службени
гласник општине Жагубица'', бр.8/12) и Решење о именовању председника и чланова Управног одбора ЈП
Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица бр. I-01-020-709/12 (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.8/12).
Члан 4.
Решење доставити: именованим.ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица и архиви
Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-600/13-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 66. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и
члана 40. став 1. тачка 10. Стаута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора ЈП Туристичка организација
општине Жагубица у складу са одредбама Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'',бр.119/12),са 24. 05. 2013.године,престаје са радом Управни одбор П Туристичка организација
општине Жагубица,а његовим члановима. ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ,и то:
1.Марковић Милени из Жагубице – мандат председника,
2.Рајковић Мирјани из Жагубице – мандат члана,
3.Перић Милету из Сувог Дола – мандат члана
4.Траиловић Снежани из Жагубице – мандат члана и
5.Здравковић Миловану из Близнака – мандат 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 ЈП Туристичка организација општине Жагубица бр.I-01-020-721/12 и бр.I-01-020-1008/12
(''Службени гласник општине Жагубица'',бр.8/12 и 10/12).
Члан 4.
Решење доставити:Именованим,ЈП Туристичка организација општине Жагубица и Архиви
Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-593/2013
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 12. став 3. и 13. став 2. Закона о јавним предузећима ('' Службени гласник
РС'',бр.119/12), 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),
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Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013.године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа Туристичка организација општине
Жагубица, на мандатни период од четири године именују се и то:
1.
2.
3.

Миљана Рашић,дипломирани правник из Жагубице,за председника;
Милостива Брндушић,дипломирани правник из Осанице,за члана;
Слађана Агатоновић,професор разредне наставе из Крепољина за члана

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈП Туристичка организација општине Жагубица бр.I-01-020-720/12, бр.I-01-020-1007/12,и
бр.I-01-020-1285/12 (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.8/12,10/12 и 11/12) и Решење о именовању
председника и чланова Управног одбора ЈП Туристичка организација општине Жагубица бр.I-01-020-721/12
и бр.I-01-020-1008/12 (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.8/12 и 10/12).
Члан 4.
Решење доставити: именованим.ЈП Туристичкој организацији општине Жагубица и архиви
Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-594/13-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 45.став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица''
бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА ЕКОНОМСКУ РАЗВОЈ
Члан 1.
РАЗРЕШАВА се дужности председника Савета за економску политику Скупштине општине
Жагубица,због избора на функцију председника општине Жагубица и то:
1. Павловић Сафет,из Крепољина
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-587/13-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став 1.
Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној 24. 05. 2013.године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Члан 1.
За члана Савета за економску политику Скупштине општине Жагубица на мандатни период до
истека мандата овог сазива Скупштине општине Жагубица, бира се:
1. Сузана Рајковић,шеф Шумске управе у Жагубици из Жагубице,за председника;
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 председника и чланова
Савета за економску политику (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.8/12) и то члан 1. став 1.
тачка 1.
Члан 4.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-579/13-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'' бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој деветој седници одржаној дана 24. 05. 2013. године,донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА се дужности члана Мандатно – имунитетске комисије Скупштине општине
Жагубица,због избора на функцију председника општине Жагубица и то:
1.

Сафет Павловић из Крепољина,

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласник општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-592/13-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став
1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013.године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За члана Мандатно - имунитетске комисије Скупштине општине Жагубица на мандатни период до
истека мандата овог сазива Скупштине општине Жагубица, бира се:
1. Новица Брндушић из Осанице;
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 Мандатно –
имунитетске Комисије Скупштине општине (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.8/12) и то члан 1.
став 1. тачка 3.
Члан 4.
Решење доставити: именованим и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-591/13-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 45. став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине
Жагубица бр. 6/08,4/093/11) и члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине општине (''Службени
гласник'' општине Жагубица бр.8/12),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013 године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И ДРУГА
ПИТАЊА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА се дужности члана Комисије за кадровска, административна и друга питања и
доделу признања и одликовања Скупштине општине Жагубица, због престанка мандата одборника
Скупштине општине и то:
1.

Горан Милинковић из Крепољина.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласник општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованом и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-572/13-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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На основу члана 362. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45.
став 1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05. 2013. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И ДРУГА ПИТАЊА И
ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
За члана Комисије за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања
Скупштине општине Жагубица на мандатни период до престанка мандата Скупштине, бира се:
1. Мирјана Ракић из Жагубице,.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласник општине
Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о избору чланова Комисије за
кадровска,административна и друга питања и доделу признања и одликовања Скупштине општине
(''Службени гласник општине Жагубица'',бр.8/12).
Члан 4.
Решење доставити: именованом и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-573/13-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 55. stav 3. 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 24. 05. 2013. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МОША ПИЈАДЕ"
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА се дужности члана Школског одбора ОШ ''Моша Пијаде'' из Жагубице
представник родитеља,због престанка основа по коме је именован у Школски одбор и то:
1.

Младомир Милојковић, из Милатовца;

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Решење доставити: именованим, Основној школи ‘’Јован Шербановић’’ Крепољин и Архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-577/12
ПРЕДСЕДНИК
Жагубица
Небојша Илић

27. мај 2013

Жагубица

Број 6 страна 53

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
На основу члана 54. став 12. 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 24. 05. 2013.године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МОША ПИЈАДЕ''
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За члана Школског одбора Основне школе ''Моша Пијаде'' Жагубица,испред родитеља,на
мандатни период до истека мандата овог сазива Школског одбора ИМЕНУЈЕ СЕ и то:
1.

Завиша Јовкић 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 Основне школе ''Моша Пијаде'' Жагубица бр.I-01-020-1076/10 од 30. децембра 2010.године и то
члан 1. став 1. подгрупа 3 из реда Савета родитеља тачка 1.
Члан 4.
Решење доставити: именованим,Основној школи ''Моша Пијаде''
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Жагубица и Архиви

ЖАГУБИЦА

Број: I-01-020-578/13
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени
гласник РС'' бр. 36/09 ) и члана 45. став 1. Статута општине Жагубица ( ''Службени гласник општине
Жагубица'' бр. 6/08,4/09 и 3/11 )
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 24. 04. 2013.године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За члана Локалног савета за запошљавање општине Жагубица на мандатни период
престанка мандата Скупштине општине у овом сазиву БИРА се и то:

до

1.Јасмина Срејић из Жагубице,представник Националне службе за запошљавање експозитура
Пожаревац – јединица у Жагубици.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим, председнику општине и архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-584/13-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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На основу члана 60. став 2,3 и 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,
број 62/06) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број
6/08,4/09 и 3/11), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-114835/2013-14 од 23. маја 2013. године,
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 24. 05. 2013. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
Заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Жагубица за 2013. годину
I
Овим програмом се утврђује врста и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног
земљишта општине Жагубица у 2013. години.
II
Програм објавити у ''Службеном гласнику општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ЖАГУБИЦА

Број: I – 020 – 569 / 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08 и 4/09),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05 2013. године донела је:
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2012.
ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА се Извештај о раду Општинског већа општине Жагубица за 2012.годину у целини.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Закључак доставити: Општинскoм већу општине Жагубица, председнику општине Жагубица и
Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 571 / 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08 и 4/09),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 24. 05 2013. године донела је:
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА
2012. ГОДИНУ
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Члан 1.
УСВАЈА се Извештај о раду Општинске управе општине Жагубица за 2012.годину у целини.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Закључак доставити: Општинскoј управи општине Жагубица, председнику општине Жагубица
и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 570 / 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08 и 4/09),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 24. 05 2013. године донела је:
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2012.
ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА се Извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва за 2012.годину у целини.
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 – 576/ 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08 и 4/09),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 24. 05 2013. године донела је:
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жагубица за
2012.годину у целини.
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
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Број: I – 020 – 575 / 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08 и 4/09),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 24. 05 2013. године донела је:
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА се Годишњи План рада штаба за ванредне ситуације општине Жагубица за
2013.годину у целини.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Закључак доставити: Општинскoj управи општине Жагубица, председнику општине Жагубица
и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 574 / 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 34. став 1, тачка 9а, Закона о ванредним ситуацијама («Сл. гласник РС»
бр.111/09), члана 14. Уредбе Владе Републике Србије о саставу и начину рада штабова за ванредне
ситуације, број 110-9437/2010 од 16. децембра 2010. године («Сл. гласник РС» бр. 98/2010) од
24.12.2010. године, Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица на седници одржаној 22.01.2013.
године, донео је:
П Р Е Д Л О Г
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Сазивање и одржавање седница штаба за ванредне ситуације Општине Жагубица и позивање
штаба ради остваривања његове оперативне функције
Носилац задатка: Командант ОШ ЗА ВС, а у његовом одсуству заменик команданта или начелник
штаба.
Сарађује: Надлежна организациона јединица Општинске управе, чланови ОШ ЗА ВС
Време извршења: У току године
2. Учешће у изради акустичке студије покривености система јавног узбуњивања за територију
Општине Жагубица и давање предлога за набавку и одржавање средстава за узбуњивање
Носилац задатка: ОШ ЗА ВС
Сарађује: СО-е, Општинско веће, надлежни органи и службе општине
МУП – Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ВС у Пожаревцу
Време извршења: У току године
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3. Информисање и обавештавање становништва, скупштине општине, окружног штаба за
ванредне ситуације и других релевантних субјеката о ризицима и опасностима и предузетим
мерама
Носилац задатка: Командант ОШ ЗА ВС, начелник штаба
Сарађује: Чланови ОШ ЗА ВС
Време извршења: У току године
4. Праћење стања опремљености и обучености јединица цивилне заштите опште намене за
територију Општине Жагубица
Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Општинско веће, надлежни органи и службе општине
Време извршења: Након формирања истих
5. Праћење стања и предузимање неопходних мера из надлежности ОШ ЗА ВС у циљу обезбеђења
комплетног и потпуног спровођења Одлуке о организацији заштите и спасавања и организацији и
функционисању цивилне заштите на територији Општине Жагубица
Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Надлежна организациона јединица Општинске управе, представник Одељења за ванредне
ситуације у Пожаревцу, привредна друштва и друга правна лица
Време извршења: У току године
6. Обука повереника и припадника јединица ЦЗ опште намене у насељима Општине Жагубица
Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Општинска управа
Време извршења: мај 2013. године
7. Разматрање опремљености и обучености оспособљених правних лица од значаја за заштиту и
спасавање
Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације
Сарађује: оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање, надлежна организациона
јединица Општинске управе, представник Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу
Време извршења: Јуни 2013. године
8. Ангажовање оспособљених правних лица
спасавање за Општину Жагубица

и других

субјеката

од значаја за заштиту и

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање, надлежна организациона
јединица Општинске управе
Време извршења: У току године
9. Разматрање и давање мишљења на предлог Процене угрожености Општине Жагубица,
Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Сарађује: Надлежна организациона јединица Општинске управе, представник ПОЈ МУП-а – Сектора за
ВС - Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу , чланови ОШ ЗА ВС, руководиоци државних органа,
предузећа и других субјеката у општини
Време извршења: Новембар 2013. године
10. Разматрање и давање мишљења на предлог Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама
Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Сарађује: представник ПОЈ МУП-а – Сектора за ВС - Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу,
чланови ОШ ЗА ВС, руководиоци државних органа, предузећа и других субјеката у општини
Време извршења: Децембар 2013. године
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11. Образовање стручно-оперативних тимова за извршавање специфичних задатака заштите и
спасавања
Носилац задатка: Командант ОШ ЗА ВС
Сарађује: Начелник штаба, чланови ОШ ЗА ВС
Време извршења: У току године
12. Ангажовање и употреба снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која
се користе у ванредним ситуацијама за потребе заштите и спасавања на територији Општине
Жагубица
Носилац задатка: Командант ОШ ЗА ВС
Сарађује: Чланови ОШ ЗА ВС
Време извршења: У току године, у случају потребе
13. Предузимање неопходних мера из надлежности ОШ ЗА ВС у циљу обезбеђења потребног
склонишног простора за становништво Општине Жагубица
Носилац задатка: Општински штаб за ванредне ситуације,
Сарађује: Општинска управа, савети МЗ, руководиоци државних органа, предузећа и других субјеката у
општини
Време извршења: У току године
14. Предузимање мера и активности из свог делокруга ради заштите од клизишта, подземних вода
и поплава на подручју Општине Жагубица, и брзо отклањање – санирање истих.
Носилац задатка: Стручно-оперативни тим за заштиту од поплава
Сарађује: ОШ ЗА ВС, општинска управа, савети МЗ, руководиоци државних органа, комуналних,
грађевинских и водопривредних предузећа
Време извршења: У току године
15. Организовање, припремање и спровођење мера заштите и спасавања од пожара на подручју
Општине Жагубица.
Носилац задатка: ОШ ЗА ВС, Подручна ватрогасно спасилачка јединица,
Сарађује: Руководиоци надлежних државних органа, служби и предузећа који се могу ангажовати на
заштити од пожара
Време извршења: У току године
16. Организовање, припремање и спровођењемера заштите и спасавања од свих осталих
опасности које могу угрозити становништво и материјална добра на територији општине.
Носилац задатка: Општински штаб за ванредне ситуације,
Сарађује: Руководиоци надлежних државних органа, служби, предузећа и осталих субјеката који се могу
ангажовати на заштити од елементарних непогода и других опасности
Време извршења: У току године, у случају потребе
17. Основна обука, оспособљавање и стручно усавршавање припадника ОШ ЗА ВС
Носилац задатка: МУП - Национални и регионални тренинг центри
Сарађује: ОШ ЗА ВС
Време извршења: У току године
18. Пријем, обрада и евидентирање информација, извештаја, наређења и података о испољеним
дејствима, насталим последицама и ангажованим снагама и средствима
Носилац задатка: ОШ ЗА ВС
Сарађује: Председници савета МЗ, руководиоци државних органа, служби, предузећа и осталих
субјеката у општини
Време извршења: У току године
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19. Сарадња са штабовима за ванредне ситуације суседних општина
Носилац задатка: Командант ОШ ЗА ВС
Сарађује: Чланови ОШ ЗА ВС
Време извршења: У току године
20. Обезбеђење материјално – техничких и финансијских средстава за рад и функционисање
општинског штаба за ванредне ситуације
Носилац задатка: Командант ОШ ЗА ВС
Сарађује: СО-е,Општинско веће, надлежни органи и службе општине
Време извршења: У току године
21. Анализа рада ОШ ЗА ВС у 2012. години и утврђивање приоритетних и тежишних задатака у
2013. години
Носилац задатка: Командант ОШ ЗА ВС
Сарађује: Чланови ОШ ЗА ВС
Време извршења: Јануар 2013. године
Жагубица
Број: _____________
КОМАНДАНТ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
мр Саша Огњановић
На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број
88/2011), члана 25. Закона о трговини („Службени гласник РС“, број 53/2010 и 10/2013), члана 67.
Статута општине жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број 6/2008) и члана 92. Одлуке о
комуналним делатностима („Службени гласник Општине Жагубица“, број 2/2009),
Општинско веће Општине Жагубица на својој седници одржаној дана 16.05.2013. године,
донело је
О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА – МЕСТА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПИЈАЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
На подручју насеља Жагубица одређују се локације - места за пијаце и то:
1.

2.

Зелена пијаца:
- ограђени простор зелене пијаце на углу улица Николе Пашића (бивша улица 23.
дивизије) и Царице Милице;
-

десна страна улице Николе Пашића (бивша улица 23. дивизије), од почетка улице
до раскрснице са улицом Царице Милице – цвеће;

-

десна страна улице Царице Милице од почетка улице до раскрснице са улицом 9.
маја - колска продаја воћа, поврћа и садног материјала.

Робна пијаца:

27. мај 2013

-

плато бившег АМД Жагубица;

-

плато испред зграде магацина АД „Хомоље“ Жагубица у улици Цара Лазара;

-

Камионска продаја грађевинског материјала, намештаја, сточне хране,
пољопривредних машина и механизације и друге робе у улици Пјотрковској
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(бивша Радетова улица) на десној страни од паркинга стамбене зграде до
раскрснице са улицом Цара Лазара .
3.

Сточна пијаца:
- ограђени простор поред сточне ваге у Пјотрковској улици (бивша Радетова улица).

Члан 2.
На подручју насеља Крепољин одређују се локације - места за пијаце и то:
1.

Зелена пијаца:
- на Тргу Јасеновачких рудара (бивши Трг слободе);
- колска продаја се може вршити само на платоу уређеног дела пијаце.

2.

Робна пијаца:
- на „вашаришту“ изнад Трга Јасеновачких рудара (бивши Трг слободе) и изнад
игралишта и у улици Цара Лазара (бивша улица Маршала Тита) од раскрснице са
улицом Горњачком (бивша улица Јована Шербановића) па до краја улице;

3.

Сточна пијаца:
- на „вашаришту“(изнад робне пијаце до регионалног пута Жагубица-Петровац).

Члан 3.
У осталим насељима Општине Жагубица (осим Жагубице и Крепољина), локације – места за пијаце
одредиће Месне заједнице уз сагласност Општинског већа.
Члан 4.
На зеленим пијацама може се продавати на мало: воће, поврће, прерађевине од воћа и поврћа,
млеко и млечни производи, јаја, риба и други производи намењени за људску исхрану, као и цвеће и
амбалажа погодна за паковање наведених производа.
На зеленим пијацама (колска продаја) може се продавати воће, поврће и садни материјал.
Члан 5.
На робним пијацама могу се продавати занатски производи и производи домаће радиности, ако
продавци имају регистровану ту врсту делатности. Такође се могу продавати и други производи
намењени широкој потрошњи уколико продавци ових производа имају регистровану делатност трговине
овим производима на мало и велико.
На робним пијацама (камионска продаја) може се продавати грађевински материјал, намештај,
сточна храна, пољопривредне машине и механизација и други производи намењени широкој потрошњи,
ако продавци имају регистровану ту врсту делатности или регистровану делатност трговине овим
производима на велико и мало.
Члан 6.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању локација – места за
организовање пијаца на територији општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број
3/2011).
Члан 7.
Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Жагубица, а иста се примењује од дана
доношења на седници Општинског већа.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: II-01-352-525/13
Датум: 16.05.2013. године
Жагубица
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ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл.екон.
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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 2. седници, одржаној дана 16.05.2013. године,доноси
ОДЛУКУ
О измени и допуни Правилника за субвенцију сопствених стеоних јуница бр. II-01 -320-365/13 од
10.04.2013. године
Члан 1.
У члану 2. Правилника за субвенцију сопствених стеоних јуница бр. II-01 -320-365/13 од
10.04.2013. године који гласи „Право на остваривање субвенција имају породична газдинства чији
носиоци плаћају доприносе по основу пољопривреде, што се доказује потврдом из Управе прихода да је
пријављен у последње две године., мења се и гласи:“ Право на остваривање субвенција имају породична
газдинства чији су носиоци обвезници доприноса за ПИО пољопривреде или пољопривредни
пензионери“.
Члан 2.
У свему осталом Правилник за субвенцију субвенцију сопствених стеоних јуница бр. II-01 -320365/13 од 10.04.2013. године остаје непромењен.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у Службеном гласнику
општине Жагубица.
Члан 4.
Одлуку доставити Комисији за пољопривреду и Архиви општинског већа.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број; II – 01-320-365-1/13
16.05.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл.екон.
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 2. седници, одржаној дана 16.05.2013. године,доноси
ОДЛУКУ
О измени и допуни Правилника за субвенцију при куповини стеоних јуница у 2013. години бр. II01 -320-364/13 од 10.04.2013. године
Члан 1.
У члану 3. Правилника за субвенцију при куповини стеоних јуница у 2013. години бр. II-01320-364/13 од 10.04.2013. године који гласи „Право на остваривање субвенција имају пољопривредна
газдинства чији носиоци плаћају доприносе по основу пољопривреде, што се доказује потврдом из
Управе прихода да је пријављен у последње две године., мења се и гласи:“ Право на остваривање
субвенција имају пољопривредна газдинства чији су носиоци обвезници доприноса за ПИО
пољопривреде или пољопривредни пензионери“.
Члан 2.
У свему осталом Правилник за субвенцију при куповини стеоних јуница у 2013. години бр. II01 -320-365/13 од 10.04.2013. године остаје непромењен.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у Службеном гласнику
општине Жагубица.
Члан 4.

27. мај 2013
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Одлуку доставити Комисији за пољопривреду и Архиви општинског већа.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број; II – 01-320-365-1/13
16.05.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл.екон.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), члана
15. став 1. тачка 23. и члана 67. став 1. тачка 2. Статута општине Жагубица ( Службени гласник
општине Жагубица, бр. 6/2008 и 3/2011) и на предлог председника општине,
Општинско веће општине Жагубица, на седници одржаној дана 10.04.2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О образовању Организационог одбора Сабора '' Врела Хомоља''
у Жагубици 2013. године
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор Сабора '' Врела Хомоља'' у Жагубици 2013. године у
следећем саставу:
Председник Организационог одбора,
Сафет Павловић, председник општине Жагубица
Заменик председника Организационог одбора,
Љубиша Јовкић, заменик председника општине Жагубица,
Чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Небојша Илић, председник СО-е,
Оливера Пауљескић, заменик председника СО-е,
Животије Илић, начелник Oпштинске управе,
Радиша Милошевић, начелник Одељења за привреду и економски развој,
Влада Тодоровић, начелник Одељења за финансије и буџет,
Мартина Лукић, в.д. директор ЈП Туристичка организација општине Жагубица,
Мирослав Мирковић, в.д. директор КПЦ Жагубица,
Илија Тошић, сарадник КПЦ Жагубица,
Драгиша Богдановић, сарадник Туристичке организације Жагубица,
Мирјана Марковић-Милосављевић, директор ДВ „Полетарац“ Жагубица,
Снежана Николић, директор ОШ „Моша Пијаде“ Жагубица,
Др Слободан Мирковић, просветни инспектор,
Јовица Стојановић, менаџер Асоцијације за развој општине Жагубица,
Владан Мошић, в.д. директор ЈП Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица,
Срђан Којадиновић, в.д. директор ЈКП „Белосавац“ Жагубица,
Бранислав Живковић, председник Л.У. „Јован Шербановић“ Жагубица,
Ненад Пистолић, секретар Општинске организације спортских риболоваца Жагубица,
Радиша Симеоновић, командир ПВСЈ Жагубица,
Саша Туфегџић, начелник станице полиције Жагубица,
Ненад Зарић, председник Савета МЗ Жагубица,
Петар Јовкић, власник угоститељског објекта „Врело“ Жагубица,
Др Слободан Огњановић, директор Дома здравља Жагубица,
Станојло Стојковић, шеф Електродистрибуције Жагубица,
Члан 2.
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Организациони одбор из члана 1. Решења разматра и усваја Програм и финансијски план, као и
Извештај о организовању Сабора, а исте верификује Општинско веће.
Организациони одбор прати и оцењује припремне активности и организацију сабора и доноси
одговарајуће одлуке.
Организациони одбор одређује задужења својих чланова за поједине области и активности,
прати и оцењује њихов рад.
Чланови Организационог одбора своја задужења и активности реализују у координацији са
председником организационог одбора и координатором сабора.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити ,,Службеном гласнику општине
Жагубица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: II -01-644-374/13-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Сафет Павловић дипл.екон.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) и члана
67. Статута општине Жагубица( Службени гласник општине Жагубица, бр. 6/2008, ... 3/11),
Општинско веће општине Жагубица, на 19. седници одржаној дана 19.03.2013.године , доноси :
РЕШЕЊЕ
О давању сагласности на Правилник Општинског удружења пчелара „ Хомоље“ Жагубица о
расподели донације за развој пчеларства у Жагубици
Члан 1.
Даје се Сагласност на предложени Правилник Општинском удружењу пчелара „ Хомоље „
Жагубица о расподели донације за развој пчеларства на територији општине Жагубица са изменом и
допуном у члану 2. напред поменутог Правилника где се брише реченица „ чланови ОУП „ Хомоље „
Жагубица и додаје:„ Свим пчеларима на територији општине Жагубица“.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику „
општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити:Општинском удружењу пчелара „ Хомоље“ Жагубица и архиви Општинског
већа.
Број:II- 401-230/13-01
19.03.2013.године
У Жагубици
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА
Мр Саша Огњановић
На основу члана 7. и члана 9. Одлуке о буџетском фонду за развој пољопривреде у општини
Жагубица( Службени гласник општине Жагубица бр.5/11),а у складу са чланом 9. Одлуке о буџету
општине Жагубица за 2013. годину ( Службени гласник Општине Жагубица бр. 13/12 ),на предлог
Кoмисије за пољопривреду, Општинско Веће општине Жагубица на седници одржаној дана 10.04.2013.
године усваја,
Правилник за субвенцију сопствених стеоних јуница
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Члан 1.
Правилник утврђује начин и поступак расподеле средстава у новцу за сва пољопривредна
газдинства која се баве говедарством на територији Општине Жагубица а која поседују сопствено
однеговане стеоне јунице у 2013 години
Члан 2.
Право на остваривање субвенције имају породична газдинства чији носиоци плаћају доприносе
по основу пољопривреде, што се доказује потврдом из управе прихода да је пријављен у последње две
године.
Члан 3.
Jуница треба бити стеона минимум три месеца у моменту подношења захтева, доказ потврда од
ветеринарске службе.
Члан 4.
Захтеви се могу поднети од 01.05.2013 до 10.12.2013 год. Комисији за пољопривреду Општине
Жагубици.
Члан 5.
Породично газдинство које оствари право на субвенцију дужно је да грло држи две године на
газдинству и да дозволи комисији увид приликом контроле
Члан 6.
Пољопривредно газдинство које испуни услове и поднесе захтев
пољопривреду у року предвиђеним чланом 4 стимулишу се са 10.000,00 динара по грлу.

комисији

за

Члан 7.
Лице које из ма ког разлога отуђи грло дужно је да обавести комисију и да врати добијена
средства увећану за законском затезном каматом.
Члан 8.
Средства за субвенцију сопствених стеоних јуница финансираће се са позиције 49. Буџета
општине Жагубица.
Члан 9.
Правилник ступа на снагу даном усвајања Општинског већа општине Жагубица.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број II-01-320-365/13
Датум 10.04.2013. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Сафет Павловић дипл.екон
На основу члана 7. и члана 9. Одлуке о буџетском фонду за развој пољопривреде у општини Жагубица(
Службени гласник општине Жагубица бр.5/11),на предлог Кoмисије за пољопривреду, Општинско Веће
општине Жагубица на седници одржаној дана 19.03.2013. године усваја,
Правилник за субвенцију телади у 2013.год.
Члан 1.
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Правилник утврђује начин и поступак расподеле средстава у новцу за свако отељено теле у
времену од 01.01.2013.до 31.12.2013 год.
Члан 2.
Право на субвенцију имају сва регистрована
говедарством на територији Општине Жагубица.

пољопривредна газдинства која се баве

Члан 3.
Захтеви се подносе за свако теле понаособ Комисији за пољопривреду Општине Жагубица и то
до 20-тог у месецу за претходни месец,изузев прва три месеца где ће се документација примати до 20тог априла
Члан 4.
Подносилац захтева је обавезан да достави фотокопију наменског рачуна, фотокопију пасоша, а
оригинал на увид
Члан 5.
Пољопривредно газдинство остварује право на субвенцију од 2000.00 динара за свако отељено
теле.
Члан 6.
Средства за субвенцију телади планирана су буџетом општине Жагубица у износу од
10.000.000.00 (десет милијона динара динар).
Члан 7.
Правилник ступа на снагу даном усвајања Општинског већа општине Жагубица
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број II-01-320-242/13
Датум 19.03.2013. године
Жагубица

Председник општинског већа
Мр Саша Огњановић

На основу члана 7. и члана 9. Одлуке о буџетском фонду за развој пољопривреде у општини
Жагубица( Службени гласник општине Жагубица бр.5/11),а у складу са чланом 9. Одлуке о буџету
општине Жагубица за 2013. годину ( Службени гласник Општине Жагубица бр. 13/12 ),на предлог
Кoмисије за пољопривреду, Општинско Веће општине Жагубица на седници одржаној дана 10.04.2013.
године усваја,
Правилник за субвенцију при куповини стеоних јуница у 2013
Члан 1.
Правилником се утврђује начин и поступак расподеле средстава у новцу за куповину стеоних
јуница у 2013 год. Предвиђен број за куповину је 50 стеоних јуница.
Члан 2.
Право на субвенцију имају сва пољопривредна газдинства која се баве говедарством на
територији Општине Жагубица а која су купила стеоне јунице у 2013 години и поседују од 3 до 20
грла на пољопривредном газдинству.
Члан 3.
Право на остваривање субвенције имају пољопривредна газдинства чији носиоци плаћају
доприносе по основу пољопривреде. Што се доказује потврдом из управе прихода да је пријављен у
последње две године.
Члан 4.
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Једно газдинство може конкурисати највише за две купљене стеоне јунице сименталска расе.
Јуница треба бити стеона минимум три месеца у моменту подношења захтева, што је доказ потврда од
ветеринарске службе, и да поседује одговарајући педигре.
Члан 5.
Захтеви се могу поднети од 01.05.2013. до 31.08.2013. год. Комисији за пољопривреду Општине
Жагубица ( рок се може продужити до испуњења предвиђеног броја од 50 грла а нај касније до
10.12.2013 год).
Члан 6.
Пољопривредно газдинство које испуни услове и поднесе захтев комисији за пољопривреду у
року предвиђеним из члана 5. стимулише се са 50.000,00 динара за купљену стеону јуницу.
Члан 7.
Пољопривредно газдинство које оствари право на субвенцију дужно је да грло задржи пет
година на газдинству и да дозволи комисији увид приликом контроле као и да осигура купљено грло.
Члан 8.
Лице које из ма ког разлога отуђи грло дужно је да обавести комисију, да купи друго грло као
замену или да врати добијена средства увећана за законску затезну камату
Члан 9.
Средства за субвенцију сопствених стеоних јуница планирана су на позицију 49. буџета
општине Жагубица.
Члан 10.
Правилник ступа на снагу даном усвајања Општинског већа општине Жагубица

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број II-01-320-364/13
Датум 10.04.2013. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Сафет Павловић дипл.екон
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ОСНИВАЧ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год.
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Главни и одговорни уредник:
Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица
телефон: 012/643 - 602 факс: 012/ 643 – 237
е – маил: sozagubica@gmail.com
Обрадио:
Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи
телефон: 012/ 7643-153 е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com
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