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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/2016)
и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',
бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 19. 10. 2018. године,
донела је:
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком расписује се и спроводи јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа ''Белосавац'' Жагубица.
Члан 2.
Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању
огласа, прикупљању пријава и рангирању кандидата,као и доношење одговарајућих правних
аката у складу са законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници,истовремено добијају све информације везане за конкурс и прописују им
се исти услови и рокови.
Члан 4.
Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се
саставним делом ове Одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком
смислу.
Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора ЈКП ''Белосававц''
Жагубица прописани су у Закону о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016) и
Статуту ЈКП ''Белосавац'' Жагубица бр.288.
Члан 5.
Рок за достављање пријава на конкурс је 30. дана од дана објављивања истог у
''Службеном гласнику Републике Србије'', дневним новинама које излазе на територији целе
Републике и интернет станици надлежног органа ЈЛС.
Члан 6.
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног
предузећа ''Белосавац'' Жагубица спроводи Комисија за именовање директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Жагубица.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број.I-01-020-1594/18
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
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На основу члана 34,а у вези члана 31. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/2016) члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'',бр.129/2007,83/2014 др.закон,101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута општине Жагубица
(''Службени гласник општине Жагубица'', бр. 6/2008 4/2009, 3/2011, 14/2014, 14/2015 и
12/2017),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 19. 10. 2018.
године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА
I.Образује се Комисија за спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног
комуналног предузећа ''Белосавац'' Жагубица (у даљем тексту:Комисија).
II.Комисија има председника и четири члана.
III.За председника и чланове Комисије на мандатни период до избора директора ЈКП
''Белосавац'' Жагубица,по објављеном конкурсу, именују се и то:
1.Жељко Илић,дипломирани правник из Вуковца,за председника;
2.Миљана Рашић ,дипломирани преавник из Жагубице,за члана;
3.Радиша Милошевић,дипл. економиста из Сувог Дола, за члана;
4.Роберт Пејић,дипл. економиста из Осанице, за члана;
5.Саша Илић,дипломирани професор географије из Рибара,за члана.
IV.Комисија из става I. овог решења спроводи јавни конкурс за избор директора,а
посебно:
- прима и разматра поднете пријаве са конкурсном документацијом;
- закључком одбацује неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази;
- утврђује да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове за
именовање;
-саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи
изборни поступак,
- утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора,
оцењивањем у изборном поступку стручне оспособљености, знања и вештина, писменом
провером, усменим разговором или на други одговарајући начин;
- уколико у изборном поступку спроводи писмену проверу, приликом те провере обавештава
кандидате о месту, дану и времену када ће се обавити усмени разговор са кандидатима;
-саставља ранг листу кандидата који су испунили мерила са највише три најбоље рангирана
кандидата са бројчано утврђеним и исказаним резултатима,
-доставља ранг листу и записник о изборном поступку Општинској управи општине Жагубица.
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- одлучује о даљем току поступка уколико именовани кандидат не ступи на рад у року који је
одредила Скупштина општине Жагубица, као ни сви наредни именовани кандидати са листе за
именовање.
VI. Стручне и административно – техничке послове за потребе Комисије обављаће
Општинска управа општине Жагубица.
VII. Комисија ће користити печат Скупштине општине Жагубица.
VIII. Ово Решење ступа на снагу 8 - ог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Жагубица''.
IX. Решење доставити: Именованим,ЈКП ''Белосавац'' Жагубица, Општинском већу,
Општинској управи и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1595/2018
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
Образложење
Правни основ за доношење Решења о образовању и именовању председника и чланова
Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Жагубица (у
даљем тексту:Решење) садржан је у одредбама члана 119. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.8/12).
Разлог за доношење овог Решења садржан је у реализацији законске обавезе из Закона
о јавним предузећима да Скупштина општине именује Комисију за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Жагубица.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА
На основу члана 37-39. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',15/2016), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',129/07) и члана 40.
став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.
6/2008, 4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017),
Скупштина општине Жагубица,на седници одржаној дана 19. 10. 2018.године, донела
је и објављује:
О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БЕЛОСАВАЦ'' ЖАГУБИЦА

1.Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће ''Белосавац''
Жагубица
Седиште предузећа је у Жагубици улица Хомољска бр.62, 12320 Жагубица
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ПИБ: 101378719
Матични број:07221061
Претежна шифра делатности је 36.00 Сакупљање,пречишћавање и дистрибуција воде
2.Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа
општина Жагубица.

''Белосавац'' Жагубица,чији је оснивач

3.Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова
прописаних Законом о раду (''Службени гласник РС'',бр.24/2005,61/2005 и 54/2009),испуњавају
и следеће посебне услове:
-да има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, као и стечено високо
образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне
студије) електротехничког, машинског, грађевинског или економског смера.
-да је пунолетан и пословно способан;
-да је држављанин Републике Србије;
-да има најмање 5. година радног искуства;
-да је стручњак у области из које је делатност од општег интереса за чије је обављање
основано ово јавно предузеће;
-да поседује стручне,организационе и друге способности неопходне за успешно
организовање и обављање функције;
-да није члан органа политичке странке,односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6. месеци
или за кажњиво дело против привреде,правног саобраћаја и службене дужности које га чини
неподобним за обављање послова директора
-да да му није изречена мера безбедности забрана обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа.
4.Мандат и место рада:
Директор се именује на мандатни период од 4. године и заснива радни однос на
одређено време. Место рада је у Жагубици на адреси јавног предузећа
5.У изборном поступку,усменим разговором пред Комисијом,проверава се код сих кандидата
који испуњавају услове:стручна оспособљеност за обављање функције,поседовање знања из
области које су од значаја за обављање функције директора овог јавног предузећа и
поседовање стручних, организационих способности и вештина неопходних за успешно
обављање функције директора.
6.Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 30. дана од дана
објављивања овог Огласа о јавном конкурсу у ''Службеном гласнику Републике Србије'',
дневним новимама које излазе на територији целе Републике и интернет страници ЈЛС.
Неблаговремене,непотпуне и неразумљиве неће се узимати у разматрање тј. биће
закључком Комисије одбачене.
7.Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора су:
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- Жељко Илић дипл.правник из Вуковца тел.бр.062/8098307,
- Радиша Милошевић,дипл. економиста из Сувог Дола тел.бр.062/8098305
8.Пријаве на конкурс се подносе Комисији за спровођење конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа ''Белосавац'' Жагубица,а на адресу:
Општинска управа општине Жагубица
-за Комисију за спровођење конкурсаул.Трг ослобођења број 1. 12320 Жагубица
или преко писарнице Општинске управе општине Жагубица.
9.Уз пријаву кандидати подносе:
-радну биографију уз посебан осврт на функције које је кандидат до сада обављао и
постигнуте резултате на њима,као и сопствени концепт – програм развоја и повећања добити
ЈКП ''Белосавац'' Жагубица у наредном периоду
-извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија;
-уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
-доказ о општој здравстеној способности (лекарску потврду – уверење);
-доказ о стручној спреми;
-доказ о радном искуству;
-радна књижица;
-доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6.
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора;
-писана изјава ,оверене од стране Општинске управе,да лице које конкурише није члан
органа политичке странке,односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке.
Оглас о јавном конкурсу објавити у ''Службеном гласнику РС'', најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на територији целе Републике и на интернет
страници општине Жагубица.
Скупштина општине Жагубица
На основу члана 46. став 1. тачка 8. и став 6. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'' бр.129/2007,34/2010-ОУС и 54/2011),члана 40. Статута општине Жагубица (''
Службени гласник“ општине Жагубица, бр. 6/2008, 4/2009, 3/2011, 14/2014, 14/2015 и 12/2017)
и члана 171. став 1. тачка 8. и став 6. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица
(''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 8/2012),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 19. 10. 2018. године,
донела је следећу
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДОБРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА ЗБОГ СМРТИ
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Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборнику Скупштине општине Жагубица
Павковић Бралету из Крепољина због смрти.
Мандат одборника из става 1. овог члана престаје даном смрти тј. 15. августа
2018.године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Одлуку
доставити:Општинском
одбору
Српске
напредне
странке
Жагубица,Општинској изборној комисији,Архиви Скупштине општине Жагубица и објавити
на огласној табли Општинске управе општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1592 / 18 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 48. став 1.,5. и 6. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' бр.
129/2007, 34/2010-ОУС и 54/2011), члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник
општине Жагубица'', бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017) и члана 8. Пословника
о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 8/12)
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 19. 10. 2018. године
донела је следеће:
РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Жагубица
Члан 1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Жагубица:
МАРКОВИЋ ЉИЉАНИ из Жагубице са листе Српске напредне странке.
Мандат из става 1. овог члана почиње да тече даном потврђивања тј. од 19. 10. 2018.
године и траје до престанка мандата Скупштине општине,осим уколико исти не престане пре
истека времена у складу са Законом,Статутом општине и Пословником о раду Скупштине
општине.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
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Члан 3.
Одлуку доставити именованоj,Општинском одбору Српске напредне странке и архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I - 01– 020 – 1593/ 18
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС",бр:88/2017) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/2008,4/2009,3/2011, 14/2014,14/2015 и 12/2017),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 19. 10. 2018. године,
донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВИМА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МОША ПИЈАДЕ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Утврђује се ПРЕСТАНАК функције члановима Школског одбора Основне школе
''Моша Пијаде'' Жагубица,због истека мандатног периода на који су именовани и то:
Из реда родитеља:
1. Топлици Радосављевић,предузетнику из Рибара;
2. Лидији Трифуновић,раднику из Жагубице и
3. Веселини Стојићевић,раднику из Изварице.
Из реда запослених:
1. Драгици Михајловић,наставнику разредне наставе из Жагубице;
2. Дијана Јоксимовић,наставнику разредне наставе из Крупаје и
3. Марији Величковић, професору историје из Бора.
Из реда Савета родитеља:
1. Периши Перић,раднику из Милатовца;
2. Радојици Поповић,раднику из Сувог Дола и
3. Нели Бунић,домаћици из Сувог Дола.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престају да важе:Решење о именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Моша Пијаде'' Жагубица бр.I-01-020-1162/2014, Решење о
именовању члана школског одбора Основне школе ''Моша Пиајде'' Жагубица бр.I-01-020969/15,Решење бр. I-01-020-1597/16 и Решење бр. I-01-020-1739/17
Члан 4.
Решење доставити: именованим, Основној школи ''Моша Пијаде'' Жагубица и Архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
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Број: I-01-020-1596/18
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС",бр:88/2017) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/2008,4/2009,3/2011, 14/2014,14/2015 и 12/2017),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 19. 10. 2018. године,а
на предлог Наставничког већа,Савета родитеља и Комисије за кадровска, административна и
друга питања,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МОША
ПИЈАДЕ" ЖАГУБИЦА
Члан 1.
За чланове школског одбора Основне школе ''Моша Пијаде'' Жагубица, ИМЕНУЈУ се
на мандатни период од четири године и то:
Испред локалне самоуправе:
4. Топлица Радосављевић,приватни предузетник из Рибара;
5. Севдалина Стојановић,радник, из Милатовца и
6. Јелена Величковић,приватни предузетник, из Жагубице.
Из реда запослених:
4. Радивоје Рашић,наставник физичког васпитања из Жагубице;
5. Звонко Сарафинов,наставник техничког образовања из Жагубице и
6. Живота Мишић, наставник разредне наставе из Јошанице.
Из реда Савета родитеља:
4. Санела Алексић,домаћицаиз Милатовца;
5. Милена Марковић,радник из Жагубице и
6. Драгана Милосављевић,радниик 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 престају да важе Решења Скупштине општине
Жагубица бр. I-01-020-1162/14, I-01-020-969/15, I-01-020-1597/16 и I-01-020-1739/17.
Члан 4.
Решење доставити: именованим, Основној школи ‘’Моша Пијаде’’ Жагубица и Архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 01 – 020 – 1597 / 2018
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
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На основу члана 117.став 3. тачка 4. и став 5.Закона о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС",бр:88/2017 и 27/2018 др.закон) и члана 40. Статута
општине Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/2008,4/2009,3/2011,
14/2014,14/2015 и 12/2017),а на предлог Савета родитеља Средње техничке школе у Жагубици,
Скупштина општине Жагубица на својој
године,донела је:

седници одржаној дана 19. 10. 2018.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана школског одбора Средње техничке школе у
Жагубици,изабран испред Савета родитеља Средње техничке школе у Жагубици ,због
престанка основа по ком је изабран - завршетак Школе - престанак похађања и то:
Из реда родитеља:
1.Траиловић Јовица,дипл.инжењер грађевинарства из Вуковца.
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 Скупштине општине
Жагубица бр. I-01-020-468/18 од 08. 03. 2018. године и то члан 1. став 1. Одељак I тачка 3.
Члан 4.
Решење доставити: именованoм, Средњој техничкој школи Жагубица, Савету
родитеља Школе и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 01 - 020 – 1599/ 18
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 116. став 5.,6.,13. и 15.Закона о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС",бр:88/2017 и 27/2018 др.закон) и члана 40. став 1. тачка 10.
Статута
општине
Жагубица
("Службени
гласник
општине
Жагубица"
,бр:6/2008,4/2009,3/2011,14/2014, 14/2015 и 12/2017),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 19. 10. 2018. године,а
на предлог ,Савета родитеља средње тхничке школедонела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
ЖАГУБИЦА
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Члан 1.
За члана Школског одбора средње Техничке школе Жагубица ИМЕНУЈУ СЕ на
мандатни период до истека мандата овог сазива Школског одбора или престанка мандата по
било ком другом основу, и то:
Из реда родитеља ученика:
1.Силвана Перић,радник из Сувог Дола.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова
Школског одбора Средње техниче школе Жагубица бр.I-01-020-468/18,од 08. 03. 2018.године и
то члан 1. став1. одељак I тачла 3..
Члан 4.
Решење доставити: именованој,Средњој техничкој школи
Скупштине општине.

Жагубица и Архиви

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1600/18
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. Став 1. Тачка 5. И члана 42. Закона о
ванредним ситуацијам ( „Службени гласник РС“, бр. 111/09,92/11 и 93/12) , чл.10,11. И 18
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ( „ Службени гласник РС“ бр.
98/10), и члана 40. Статута општине Жагубица ( „Службени гласник општине Жагубица“, бр
6/2008,4/2009,3/2011,14/2014,14/2015и 12/2017),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 19. 10. 2018 године донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
I
Образије се Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Жагубица.
У општински штаб се именују:
Командант штаба по положају
Сафет Павловић из Крепољина, председник општине
Заменик команданта
Предраг Ивковић из Крепољина,заменик председника општине
Начелник штаба
Радиша Симеоновић из Жагубице,командир ватрогасне јединице
Секретар штаба-саветник
Драгана Милосављевић из Крепољина ,саветник на пословима ванредних ситуација
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Чланови:
1.Смедеревка Буцкић из Жагубице, начелник општинске управе
2. Радиша Милошевић из Сувог Дола, руководилац одељења за привреду и економски
развој
3. Младомир Милојковић из Милатовца, послови урбанизма
4. Весна Стојиловић из Јошанице- директор Дома здравља Жагубица
5. Евица Милић из Жагубице- доктор ветерине, "Хомоље вет" ДОО Жагубица
6. Јовча Миловановић - в.д. директора ЈП за планирање и управљање пројектима
општине Жагубица
7. Срђан Којадиновић из Крепољина- в.д.директор ЈКП „ Белосавац“ Жагубица
8. Саша Огњановић из Крепољина- директор РМУ Јасеновац Крепољин
9. Дејан Николић из Вуковца- секретар Црвеног крста Жагубица
10.Саша Туфегџић из Сувог Дола- начелник полицијске станице
11. Миодраг Миладиновић- поручник, Команда за развој Тимочке бригаде, Зајечар
12.Данијел Петровић из Крепољина- шеф пословнице електодистрибуције у Жагубици
13.Стојадин Шћопуловић из Лазнице- шеф шумске управе у Жагубици
14.Биљана Перкић из Изварице - пословођа у Жагубици -Штрабак ДОО Београд, огранак
ПЗП Зајечар
15.Горан Лукић из Жагубице- радник ПТТ-а Жагубица
16.Јовица Стојановић из Милатовца- асоцијација за развој општине Жагубица
17.Драган Зарић из Жагубице- директор КПЦ Јован Шербановић Жагубица
18.Горан Милинковић из Крепољина- директор ОШ Јован Шербановић Крепољин
19.Владан Лазић из Жагубице- директор туристичке организације Жагубица
II
Општински штаб, по потрби, посебним актом образује помоћне стручно-оперативне
тимове за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања.
III
Општински штаб обавља следеће послове:
-руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите у
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака
-руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите
-разматра и даје мишљење на предлог процена угрожености и предлог плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине Жагубица
-прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање
-наређује употребу снага заштите и спасавања , средстава помоћи и других средстава која се
користе у ванредним ситуацијама
-стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима
и другим предузетим мерама
- разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених,
оспособљених правних лица,
– подноси Скупштини општине на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи
извештај о раду,
– сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних јединица локалне
самоуправе,
– процењује угроженост од настанка ванредне ситуације,
– доноси наредбе, закључке и препоруке,
– именује повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима,
– разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији
општине
– ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне
самоуправе
– стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима, опасностима и
предузетим мерама за смањење ризика од катастрофе,
– обавља и друге послове у складу са законом.
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IV
Финансијска средства за превентивно деловање и реаговање штаба обезбедиће се
буџетом општине, као и надлежних министарства и донатора.
V
Стручне и административне послове за општински штаб обављаће општинска управа.
VI
Мандат чланова општинског Штаба за ванредне ситуације општине Жагубица траје 4
(четири) године.
VII
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику
Општине Жагубица.
VIII
Даном ступања на снагу овог решења престају да важе решења број: I-020-1592/201601 од 23.12.2016.године, I-020-278/2017-01 од 01.02.2017.године и I-020-1601/2017-01 од
20.11.2017.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1598/2018
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члан 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр.129/07)
члана 15. Закона о ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) а у
складу са чланом 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица''
бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014.14/2015 и 12/2017), на предлог општинског штаба за ванредне
ситуације и предлог Општинског већа општине Жагубица,
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 19. 10. 2018. године, донела
је:
ЗАКЉУЧАК
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ
И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
1.У циљу заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и
животне средине на територији општине Жагубица у категорији оспособљених и опремљених
правних лица од значаја за заштиту и спасавање одређује се:
1.1. Дом здравља у Жагубици, ул.Николе Пашића број 22, Жагубица, за извршавање
мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
-прва и права медицинска помоћ,
-радиолошка,хемијска и биолошка заштита,
-збрињавање,
-асанација.
1.2. ВС "Хомоље-Вет" Д.О.О Жагубица, ул.Хомољска бб, Жагубица, за извршавање
мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
-асанација,
-очување добара битних за опстанак(противепидемиолошка заштита животиња и
прва ветеринарска помоћ).
1.3. ЈКП " Белосавац" Жагубица,ул.Хомољска 62,Жагубица, за извршавање мера и
задатака цивилне заштите у следећим областима:
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-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом,
-радиолошка,хемијска и биолошка заштита,
-збрињавање,
-асанација.
1.4. ZRIT "MATEX COP" Рибаре, Рибаре, за извршавање мера и задатака цивилне
заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
.
1.5. ЈП Ресавица-рудник мрког угња "Јасеновац" Крепољин, ул.Маршала Тита,
Крепољин, за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
1.6.Радња за искоришћавање шума,трговине и транспорт "Цапић " Жагубица, ул.
Милоша Обилића 19а, Жагубица, за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим
областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
1.7. Д.О.О. " Бигар промет" Сиге, Сиге за извршавање мера и задатака цивилне
заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
1.8. Д.О.О. " Грал2010" Сиге, Сиге, за извршавање мера и задатака цивилне заштите
у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
1.9. Д.О.О. " Лагор" Лазница, Лазница, за извршавање мера и задатака цивилне
заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
1.10. Д.О.О "Лав" Крепољин, Крепољин, за извршавање мера и задатака цивилне
заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
1.11. Д.О.О. "Мики конструкције " Сиге, Сиге, за извршавање мера и задатака
цивилне заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
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1.12. PGRU "SIPRO COOP" Медвеђица, Медвеђица, за извршавање мера и задатака
цивилне заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
1.13. UR "RADMILKS" Крепољин, Крепољин, за извршавање мера и задатака
цивилне заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
1.14. АД "Мермер" Жагубица, Косанчић Ивана бб,Жагубица,за извршавање мера и
задатака цивилне заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
1.15. ЈП "Србија шуме"-шумска управа Жагубица, ул. Хомољска бр.36, Жагубица
за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
-заштита од шумских пожара
1.16. СР " Нацило" Вуковац, Вуковац, за извршавање мера и задатака цивилне
заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
1.17. Црвени крст Жагубица, ул. Хомољска бб, Жагубица, за извршавање мера и
задатака цивилне заштите у следећим областима:
- прва и права медицинска помоћ
-збрињавање
-асанација
1.18. Центар за социјални рад-одељење Жагубица, ул.Хомољска бб,Жагубица, за
извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
-збрињавање
1.19. Предузеће за угоститељство и туризам ДОО " Врело" Жагубица, ул. Врелска
бб, Жагубица за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
-збрињавање
-заштита и спасавање од поплава
1.20. Елекртотимок Зајечар-пословница погона Жагубица,ул. Кнеза Михајла бр.5,
Жагубица, регулише режим напајања(искључењ, укључење) електричне мреже на територији
или деловима територије општине у складу са карактерисикама ванредне ситуације и
потребама за заштиту и спасавање,врши потребне елекрто радове за потребе заштите и
спасавања у складу са захтевима општинског штаба за ванредне ситуације Жагубица.
1.21. Д.О.О. " Радио Хомоље " Жагубица, ул. Хомољска бб, Жагубица, за
информисање становништва о предузетим мерама и извршеним задацима у области заштите и
спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији
општине Жагубица.
1.22. ЈП за планирање и управљање пројектима, Хомољска бб,Жагубица за
извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
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-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
1.23. "Дрен" ДОО, Јована Шербановића бб, Жагубица за извршавање мера и задатака
цивилне заштите у следећим областима:
-заштита и спасавање од шимских пожара
-асанација.
1.24. "Амбалажерка" -производња дрвене амбалаже, Влашка бб, Осаница, за
извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:
-заштита и спасавање од шимских пожара
-асанација.
1.25. "SUDEX" DOO, Хомољска бб, Жагубица за извршавање мера и задатака цивилне
заштите у следећим областима:
-заштита и спасавање од шимских пожара
-асанација.
1.26. АП "МАРКОВИЋ" Крепољин, Крепољин за извршавање мера и задатака
цивилне заштите у следећим областима:
-заштита и спасавање од поплава
-заштита и спасавање од шимских пожара
-асанација.
2. У случају потребе у циљу заштите и спасавања становништва, материјалних и
културних добара и животне средине на територији општине Жагубица у категорији
оспособљених и опремљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање ангажоваће се и
са територија других општина:
2.1. D.O.O. "RUKI COP" Сладаја, Сладаја за извршавање мера и задатака цивилне
заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
2.2. D.O.O. "JOVIĆ-PROIZVODNJA" Шетоње, Шетоње за извршавање мера и
задатака цивилне заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
2.3. "SELAK TRANS BB" Велико Лаоле, Велико Лаоле за извршавање мера и
задатака цивилне заштите у следећим областима:
-заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
-заштита и спасавање од поплава
-асанација.
3. Стручни радници у радном односу код наведених правних лица могу бити
распоређени у саставе оперативно-стручних тимова при општинском штабу за ванредне
ситуације општине Жагубица.
Решење о распоређивању стручних лица у оперативно-стручне тимове доноси
командант општинског штаба за ванредне ситуације општине Жагубица.
4. Наведена правна лица поступају и извршавају задатке у области заштите и
спасавања у складу са Законом о ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр. 111/2009, 92/2011 и
93/2012) и наредбама, закључцима и препорукама општинског штаба за ванредне ситуације
општине Жагубица.
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5 Приватни предузетници предвиђени Планом заштите и спасавања
становништва,материјалних и културних добара и зивотне средине и власници или корисници
материјално-техничких средстава и опреме неопходних за заштиту и спасавање извршавају
задатке у области заштите и спасавања стављајући материјално-техничка средства и опрему са
људством на располагање општинском штабу за ванредне ситуације општине Жагубица.
6. Материјани трошкови, настали поводом ангажовања материјално-техничких
средстава у ванредним ситуацијама по Одлуци или наређењима општинског штаба за ванредне
ситуације општине Жагубица, надокнађује се у складу са законом.
7. Закључак проследити општинском већу општине Жагубица ради разматрања и
предлагања истог Скупштини општине Жагубица ради доношења Закључка о оспособљеним
правним лицима од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Жагубица.
8. Ступањем на снагу овог Закључка престаје да важи Закључак број I-020-1035/11-01
од 02.11.2011.године.
9. Закључак скупа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен у ''Службеном
гласнику општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1601/2018
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 –
др.закон ) и на основу члана 40. Статута општине Жагубица ( „Службени гласник општине
Жагубица“ бр. 06/08, 04/09,3/2011,14/2014 и 14/2015),
Скупштина општине Жагубица,на својој седници одржаној дана 19. 19. 2018. године,
донела је:
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА
НА ТЕРИТОРИЈИ РАДАРСКОГ ЦЕНТРА ''ПЕТРОВАЦ'' ЗА ПЕРИОД 15. 04. - 15. 07.
2018.ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Извештај о функционисању система одбране од града на територији
Радарског центра ''Петровац'' за период 15. 04. - 15. 07. 2018.године у целини.
Члан 2.
Извештај из члана 1. овог Закључка поднет је од стране Републичког
хидрометеоролошког завода Србије - Радарски центар ''Петровац'' и чини саставни део
Закључка састоји се из следећих делова:
1.УВОД
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Табела 1.Основни подаци о раду система одбране од града у 2018.години
2.ОБЛАСТ НАДЛЕЖНОСТИ РАДАРСКОГ ЦЕНТРА ''ПЕТРОВАЦ''
3.ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА ВРЕМЕНСКЕ СИТУАЦИЈЕ
4.ПРЕГЛЕД ДЕЈСТАВА
5.ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДЕЈСТАВА
-дејство од 13. 06. 2018.године
6.ПРЕГЛЕД ШТЕТА ОД ГРАДА
7.ЗАКЉУЧЦИ
Табела 2. Територија надлежности Радарског центра ''Петровац'' и стање
активности лансирних станица у 2018.години.
Табела 3.Календар дејстава на територији РЦ ''Петровац'' у периоду 15.
априла - 15.јула 2018.гофине.
Табела 4.Преглед дејстава по општинама на територији Радарскогцентра
''Петровац'' у периоду 15 априла - 15. јула 2018.године
Табела 5. Преглед штета од града на територији Радарског центра
''Петровац'' у периоду 15. априла - 15. јула 2018.године
Члан 3.
Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 4.
Закључак доставити:председнику општине Жагубица,Радарском центру ''Петровац''
Одељењу за привреду и економски развој Општинске управе општине Жагубица и архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1602/2018
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Оливера Пауљескић
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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, сamoстални саветник за послове правне помоћи
телефон: 012/ 7643-153 е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com
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