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На основу чл. 46.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
бр.129/2007), чл.67.Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“,
бр.6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014), чл.1. Правилника о додели признања општине Жагубица („Службени
гласник општине Жагубица“, бр.3/2011), чланова 4, 11 и 12. Одлуке о признањима општине Жагубица
(„Службени гласник општине Жагубица“, бр.3/2011) и на основу Предлога Комисије за кадровска,
административна и друга питања и доделу признања и одликовања, бр. I – 020- 808-1/15 - 01 од 16. 09.
2015.године,
Општинско веће општине Жагубица, на
донело је :

својој седници одржаној дана 22.09.2015.године,

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Поводом 25. септембра - Дана општине Жагубица, додељују се признања општине Жагубица и
то:
ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, ДОДЕЉУЈУ СЕ :
1.Александру Антићу, министру за рударство и енергетику у Влади Републике Србије, у знак
захвалности за остварену изузетну пословну сарадњу и допринос у развоју општине Жагубица,а посебно
кроз реализацију пројекта ''побољшање енергетске ефикасности у ОШ Моша Пијаде Жагубица'' који је
суфинансиран из средстава буџета Републике Србије и општине Жагубица ,чиме су омогућени значајно
бољи услови живота и рада ученика,наставника и другог особља у овој школи.
2.Граду Пјотрков Тибуналски из Републике Пољске, као признање за остварене резултате и
допринос развоју Општине Жагубица, кроз дугогодишње партнерство и пријатељство на успостављању
различитих облика сарадње при реализацији развојних пројеката, упознавању са културном баштином и
традицијом, као и другим вредностима наша два града и народа.
3.Јавном предузећу Дирекција за изгрању и развој општине Жагубица,за изузетно залагање
и рад на изради разних пројеката и пројектних документација за потребе општине, расписивање јавних
набавки за радове на домовима културе,улицама,школама и другим објектима од општег значаја и
свеукупном доприносу развоју општинеЖагубица.
4.Здравку Вучинићу – историчару уметности,из Београда,у знак захвалности за изузетну
сарадњу и допринос развоју ликовне културе и уметности на подручју наше општине,а пре свега кроз
организацију многобројних културних догађаја (ликовних колонија и изложби),чиме је допринео
афирмацији општине Жагубица на културној мапи Србије и високом рејтингу наше општине у
окружењу.
Члан 2.
ДИПЛОМЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ДОДЕЉУЈУ СЕ:
1.

Николи Јовкић,наставнику математике из Жагубице,за изузетне резултате у раду са ученицима и
остварене пласмане ученика које је он припремао на Републичким такмичењима из предмета
математика.

2.

Слободану Микшићу ,наставнику географије из Милановца, за изузетне резултате у раду са
ученицима и остварене пласмане ученика које је он припремао на Републичким такмичењима из
предмета географија.

3.

Анђели Јовкић,из Жагубице,ученици седмог разреда Основне школе ''Моша Пијаде'' Жагубица,за
постигнуте резултате на Републичком такмичењу из предмета математика.

4.

Филипу Илићу,из Рибара,ученику осмог разреда Основне школе ''Моша Пијаде'' Жагубица,за
оставени пласман на Републиком такмичењу из предмета географија.
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5.

Милени Драгуљевић из Осанице,студенту Факултета за физичку културу и физичко васпитање у
Београду,вишеструком рекордеру Србије- дисциплина бацање кугле, за остварене резултате у
спортском такмичењу и афирмацији наше општине на Републичком и интернационалном плану у
области спорта и физичке културе.

6.

Културно уметничком друштву ''Хомоље'' из Жагубице, поводом јубилеја 70.година од
оснивања,а у знак захвалности за постигнуте резултате на пољу неговања фолклора,културне
традиције и народног стваралаштва свих етничких група Хомоља и представљање ових вредности у
земљи и иностранству кроз учествовање на разним фестивалима, смотрама, саборима и другим
манифестацијама.

7.

Мз „ Бигар“ из Сига за остварене резултате у развоју локалне заједнице и постигнуте резултате на
пољу изфрадње објеката и инфраструктурелокалних путева

8.

Мз „ Селиште“ из Селиште за остварене резултате у развоју локалне заједнице и постигнуте
резултате на пољу изфрадње објеката и инфраструктурелокалних путева

9.

Бунић Жељку пољопривреднику из Сувог Дола за остварене резултате из области пољопривреде

10. Карате клубу „ Пантер“ из Пожаревца за постигнуте резултате у области спорта

Члан 3.
Признања општине Жагубица добитницима, уручиће председник општине Жагубица Сафет
Павловић и председник Скупштине општине Дејан Николић на свечаној седници Скупштине општине
Жагубица 25.септембра 2015.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 5.
Одлуку доставити: добитницима признања општине Жагубица, Скупштини општине Жагубица,
Комисији за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: II – 01-17- 810/15
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Сафет Павловић дипл.екон
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07), члана 67.
Статута општине Жагубица ( „Сл. гласник општине Жагубица“ бр. 6/08 и 3/11) и члана 65. Став 3.
Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Жагубица“ бр. 7/07 и 7/12), Општинско
веће општине Жагубица на 48. Седници одржаној дана 13.02.2015.године, донело је:
ОДЛУКУ
О привременом уступању на коришћење моторних возила
Члан 1.
Уступају се на привремено коришћење Предшколској установи „Полетарац“ из Жагубице основна
средства Општинске управе општине Жагубица и то:
Путничко возило марке OPEL, модел-VIVARO COMBI L2HI 2.0D A20DTH; Број шасије
WOLJ7B7BSDV625923; Број мотора M9RF692CO07749; број места за седење 9; Рег.ознаке PO
064-RC
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-

Аутобус возило марке OPEL, модел-MOVANO BUD2.3D; Број шасије WOLMVN4VEEB054433;
Број моторa M9TD880C025685; број места за седење 17; Рег.ознаке PO 066-WG, ради превоза
предшколске деце са подручја општине Жагубица до Предшколске установе у Жагубици и
њених истурених одељења на подручју општине Жагубица као и остале деце и радника ове
предшколске установе ради одласка на стручне и друге манифестације како на подручју
општине Жагубица тако и ван ње.

Члан 2.
Трошкови одржавања возила из члана 1. ове Одлуке, горива, регистарције, сервисирања и др.
падају на терет Општинске управе општине Жагубица.
Трошкови плате возача као и дневница у колико их буде било и путних трошкова возача падају на терет
Предшколске установе „Полетарац“ из Жагубице.
Члан 3.
Општинска управа задржава права да наведена возила са возачима користи за сопствене
потребе и потребе других институција у време викенда, празника и других нерадних дана, као и по
потреби у радним данима с тим да уместо ових возила обезбеди адекватан превоз деце Предшколске
установе другим возилима, када ће дневнице возачима уколико их буде било исплатити Општинска
управа.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник Општинске управе општине Жагубица да са ПУ „Полетарац“ из
Жагубице закључи посебан споразум којим ће се у потпуности уредити међусобни односи странака, с
тим да рок за коришћење возила из члана 1. ове Одлуке одређује се на годину дана, рачунајући од дана
закључења споразума између ПУ „Полетарац“ и Општинске управе.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Жагубица“.
Исти доставити начелнику Општинске управе, ПУ „Полетарац“ Жагубица и архиви.

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број:II-01-404-152/15

Председник
Сафет Павловић дипл.екон.

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) и
члана 20. Одлуке о Општинској управи општине Жагубица (,, Службени гласник општине Жагубица'',
бр. 7/2008),
Општинско веће општине Жагубица је на 51. седници одржаној дана 20.03.2015.године ,
донело:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Жагубица

I
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Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Жагубица, број: III-01-02-266/15 од
20.03.2015.године, у целини.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
III
Решење доставити: начелнику Општинске управе општине Жагубица и архиви Општинског
већа.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦЕ
Број: II-01 –02-271/15
20.03.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл.екон.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07) члана
5.став 5. Закона о буџетском систему („Службени глаасник РС бр.54/9...101/11,93/12) члана 67. Статута
општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица бр.6/2008,4/09и 3/11) и члана 12. Одлуке о
буџету општине Жагубица за 2015.годину („Службени гласник општине Жагубица бр. 14/14)
Општинско веће општине Жагубица , на 62. седници , дана 10.08.2015. године донело је:

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Члан 1.
Наменским трансферним средствима од другог нивоа власти, Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, обезбеђеним по Одлуци министарства пољопривреде и заштите животне
средине број 401-00-01171/2/2015-14 од 04.06.2015.
године на име финансирања уређења
(ревитализације) пољских путеваодобреног у оквиру конкурса Министарства пољопривреде и заштите
животне средине Републике Србије чију реализацију локална самоуправа није у финансијској
могућности да обезбеди, намењеним на рачун буџета општине Жагубица конто 733150 Текући наменски
трансфери од других нивоа власти, по наведеном уговору, у укупном износу од 6.000.000,00 динара
увећавају се планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету општине Жагубица за 2015.
Годину („Службени гласник општине Жагубица“ бр.14/2014) за износ наменског трансфера.
Члан 2.
Средства из члана 1. Ове одлуке распоређују се у оквиру члана 9. Одлуке о Буџету општине
Жагубица за 2015. Годину , раздео 4 општинска управа, глава 4.12 ЈП Дирекција за изградњу, позиција
96 економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, увећањем планираних расхода за износ
наменског трансфера.
Члан 3.
Средства из члана 1. Овог решења, ће се употребити наменски за финансирање пројекта
уређења (ревитализације) пољских путева.
По евиденцији Министарства пољопривреде и заштите животне средине , а у складу са уговором о
коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских питева.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у Службеном гласнику
општине Жагубица.
Члан 5.
Одлуку доставити: ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, Одељењу за
финансије и буџет и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II-01-401-680/15
Дана: 10.08.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић

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, и 3/11), Општинско
веће општине Жагубица, 54.седници одржаној дана 30.04.2015.године , доноси :
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности
Члан 1.
ДАЈЕ се сагласност на Одлуку о измени и допуни Правилника о звањима и
занимањима,платама, накнадама и другим примањима и оцењивању и напредовању запослених у
Општинској управи општине Жагубица бр.III-01-120-372/15 од 29.04.2015. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у Службеном гласнику
општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити: Начелнику
организацији и архиви Општинског већа.

Број II-01-120-381/15
Датум: 30.04.2015.године
У Жагубици
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општинске

управе
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Жагубица,

Синдикалној

ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл.екон.
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) и 44.
став 1. Закона о спорту (,,Службени гласник РС'' бр.24/11 и 97/11) а у складу са чланом 64. Статута
општине Жагубица ( Службени гласник општине Жагубица, бр. 6/2008…3/11) ,
Општинско веће општине Жагубица је на својој 56. Седници одржаној дана 27.05.2015 године
донело:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности

I
ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП „ БЕЛОСАВАЦ“ Жагубица да закључи Предуговора о уступању и
коришћењу воде између Петровић Миодрага и Петровић Момчила из Милановца и ЈКП“Белосавац“
Жагубица а у вези испоруке воде са будућег водовода за насеља Милановац- Сиге- Крупаја.

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

III
Решење доставити: ЈКП“Белосавац“ Жагубица и архиви Општинског већа.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број: II –01- 352-472/15

ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл.екон.

На основу члана 27.,33.став 2. и 37. Закона о радним односима у државним органима
(''Службени гласник РС'', 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01),а у вези члана 189. Закона о државним
службеницима (''Службени гласник РС'', 79/о5, 81/05, 83/05, 64/07 и 67/07) члана 2.,5., 6.,и 9. став 1.
тачка 4.,став 2.тачка 4. и став 3. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени
гласник РС'', 34/01,62/06,63/06 и 116/08) члана 2.-5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату
плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима (''Службени гласнк РС'',
44/08 и 2/2012),члана 54. Одлуке о Општинској управи општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'' број 7/2008) и члана 34. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе
(''Службени гласнк РС'', 23/98 и 11/2009), Начелник Општинске управе општине Жагубица, дана
29.04.2015. године, донео је :

ОДЛУКА
о изменама и допунама Правилника о звањима и занимањима, платама, накнадама и другим
примањима и оцењивању и напредовању запослених у Општинској управи општине Жагубица
Члан 1.
У Правилнику о звањима и занимањима, платама, накнадама и другим примањима и оцењивању и
напредовању запослених у општинској управи Општине Жагубица број III -02-450/10-01 од 05.05.2010.
године, члан. 49. Правилника брише се као и члан 3. Одлуке
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о изменама и допунама Правилника о звањима и занимањима, платама, накнадама и другим примањима
и оцењивању и напредовању запослених у Општинској управи општине Жагубица број III-01-120-99/12
од 14.02.2012. године.
Члан 2.
У члану 53. Став 1, Правилнику о звањима и занимањима, платама, накнадама и другим
примањима и оцењивању и напредовању запослених у општинској управи Општине Жагубица број III 02-450/10-01 од 05.05.2010. године у тачки 1 врши се допуна тако што после текста „0,4% основне плате
за сваку навршену годину рада у радном односу“, бришу се тачка и зарез и додаје зарез и текст „код
послодавца“.
Члан 3.
У осталом делу Правилнику о звањима и занимањима, платама, накнадама и другим примањима
и оцењивању и напредовању запослених у општинској управи Општине Жагубица број III -02-450/10-01
од 05.05.2010. године, и Одлука о изменама и допунама Правилника о звањима и занимањима, платама,
накнадама и другим примањима и оцењивању и напредовању запослених у Општинској управи општине
Жагубица број III-01-120-99/12 од 14.02.2012. године, остају непромењени.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Општинског већа Општине Жагубица и
биће објављена у „Службеном гласнику Општине Жагубица“.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: III 01-120-372/15
Жагубица

НАЧЕЛНИК
Животије Илић

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:
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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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