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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'',129/2007), члана 40. Статута
општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/11 и 14/2014),и члана 7
и 8 Пословника Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.7/2008 и
3/2010),
Скупштина општине Жагубица на својој 12 седници,сазваној по хитном поступку, одржаној
дана 01. Фебруара 2016. године, донела је:
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВOГ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Жагубица и то:
1.Шћопуловић Жељку из Лазнице са изборне листе Уједињени региони Србије др. Драги
Дамњановић
Мандат из става 1. овог члана почиње да тече даном потврђивања тј. од 01. 02. 2016. године и
траје до престанка мандата Скупштине општине,осим уколико исти не престане 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.
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 48. часова од дана
доношења ове Одлуке.
Члан 4.
Одлуку о потврђивању мандата доставити одборнику Скупштине општине Жагубица из члана
1. Ове Одлуке и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020- 112/2016
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Николић
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(''Службени гласник РС'',бр.68/2015),тачке 7. бр.31 из Табеларног приказа Одлуке Владе Републике
Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,систему
јавних служби,систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015.годину
(''Службени гласник РС'', бр.101/2015) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник
општине Жагубица'', бр.6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 01. 02. 2016. године,донела је:
О Д Л У К У
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2015 ГОДИНУ
I.Систем локалне самоуправе општине Жагубица, чине органи локалне самоуправе општине
Жагубица,јавне службе,јавна предузећа,правна лица основана од стране тих предузећа, привредна
друштва и друге организације које у систему имају обавезу пријављивања података о запосленима у
Регистар,односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета локалне самоуправе.
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II.Овом Одлуком у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе општине Жагубица,утврђује се максималан број запослених на неодређено време у
организационим облицима за 2015.годину и то:
Органи локалне самоуправе

73

Јавна предузећа:
ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица
ЈП Туристичка организација општине Жагубица

10
5

Установе,јавне службе и други организациони облици у области образовања,културе и др.:
Предшколска установа ''Полетарац'' Жагубица
КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица
Центар за социјални рад за општине Петровац на Млави и
Жагубицу – Одељење у Жагубици
Укупно

26
10
2
126

III.Организациони облици из система локалне самоуправе општине Жагубица, из поглавља II ове
Одлуке, чији је број запослених на неодређено време већи од максималног броја запослених, утврђеног
овом Одлуком,у обавези су да смање,односно спроведу рационализацију запослених на одређено време
најмање до утврђеног максималног броја за свој организациони облик,у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке, односно до 29. фебруара 2016.године.
Организациони облици из система локалне самоуправе општине Жагубица, из поглавља II ове
Одлуке, чији је број запослених на неодређено време мањи од максималног броја запослених, утврђеног
овом Одлуком,може повећати број запослених највише до максимално одређеног броја,под условом да
је претходно донео акт о систематизацији радних места усклађен са овом Одлуком о максималном броју
запослених у 2015.години.
Организациони облик у коме постоји могућност за повећањем броја запослених на неодређено
време у 2015.години повећање броја запослених врши у складу са прописима којима се уређује буџетски
систем, и у складу са чланом 12. став 1 и 3. Закона.
IV.Обавезују се организациони облици у систему локалне самоуправе општине Жагубица да донесу
интерне акте о организацији и систематизацији радних места усклађене са овом Одлуком у року од
30.дана од дана ступања на снагу Одлуке,уз претходно прибављање сагласности Општинског већа
општине Жагубица на предлог акта.
V.Сваки организациони облик у циљу успешног и ефикасног обављања послова,може да смањи,односно
спроведе рационализацију броја запослених и у већем обиму од броја утврђеног у поглављу II ове
Одлуке.
VI.Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-110/2016
01. 02. 2016.године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Николић
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На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12) и члана 40.
Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 01. 02. 2016. године, донела је:
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком расписује се и спроводи јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа
Дирекција за изградњу и развој општине 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 ЈП Дирекција за изградњу и
развој општине Жагубица прописани су у Закону о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'',бр. 119/12) и
Статуту ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица бр.353.
Члан 5.
Рок за достављање пријава на конкурс је 15. дана од дана објављивања истог у ''Службеном
гласнику Републике Србије''.
Члан 6.
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа Дирекција за
изградњу и развој општине 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-01-020-115/16
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Николић
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. 6/2008, 4/2009,3/2011
и 14/2014),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 01. 02. 2016. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА ЖАГУБИЦА ЗА 2016 ГОДИНУ.ПЛАНА
АКЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2014 – 2018 ГОДИНА И КАЛЕНДАРА АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ
Члан 1.
УСВАЈА се План рада Црвеног крста Жагубица за 2016.годину,План акције Црвеног крста
Жагубица за период 2014 – 2018 година и календар најзначајнијих активности Црвеног крста Жагубица
у 2016. години у целини.
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План рада Црвеног крста Жагубица за 2016.годину саставни је део овог Решења и састоји се из:
1.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА И
ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА
2.УВОД
3.ЗДРАВСТВЕНО ПРОМОТИВНА ДЕЛАТНОСТ–МОТИВАЦИЈА ДОБРОВОЉНИХ
ДАВАОЦА КРВИ (Општи циљ,Опис проблема,Оперативни циљеви,Опис послова организације
Црвеног крста Жагубица,Ризици и очекивани резултати).
4.ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА И ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ (Општи циљ,Опис проблема,Оперативни циљеви,Циљне групе,Корисници,
Активности,Снаге и иновација,очекивани ефекти програма/пројекта- излазни резултати).
5.ПРВА ПОМОЋ (Циљ,приоритети за 2016.годину,школска деца и млади,Организације и
појединци који су законски обавезни да поседују знања из прве помоћи,Волонтери Црвеног крста и
екипе Црвеног крста за прву помоћ и деловање у несрећама,Развој људских ресурса у области прве
помоћи и Промоција прве помоћи.).
6.КОНТРОЛА ТУБЕРКУЛОЗЕ (Општи циљ,опис проблема,Оперативни циљеви,Опис
послова организације Црвеног крста,Опис послова сарадника из НВО.)
7.СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ (Активности,Програм помоћи породичним пакетима хранеи
хигијене за социјално најугроженије породице у најудаљенијим сеоским срединама,Циљ,
Индикатори,Очекивани резултати,Активности у оквиру Месеца солидарности,Циљ,Опоравак социјално
угрожене деце,Очекивани резултати,Програм бриге о старијима,Опис проблема,Циљ програма.).
8.ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА (Специфични циљеви програма)
9.ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА ЦРВЕНОГ КРСТА ЖАГУБИЦА (Општи
и специфични циљеви програма,Циљна група)
10.ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЦРВЕНОГ КРСТА ЖАГУБИЦА (Општи циљ и
специфични циљеви).
11.СЛУЖБА ТРАЖЕЊА
12.МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА
13.ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У СРБИЈИ (Општи циљ)
14.СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ (Оперативни циљеви,Одржавање
позитивног имиџа о Црвеном крсту Жагубица,Циљне групе и очекивани резултати).

и

унапређење

15ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ
План акције Црвеног крста Жагубица за период 2014 – 2018 госина саставни је део овог Решења
и састоји се из:
1.Увод (Мисија Црвеног крста)
2.Промоција и омасовљење добровољног давалаштва крви
3.Прва помоћ и реалистички приказ повреда,стања и обољења
4.Здравствено превентивна делатност
5.Подмладак и омладина
6.Социјална делатност
7.Припрема и деловање у несрећама
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8.Дифузија (Визија,Мисија и општи циљеви)
9.Организација и развој
10.Служба тражења
Календар најзначајнијих активности Црвеног крста Жагубица у 2016.години саставни је део
овог Решења.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити:Општинскoј управи општине Жагубица, председнику општине Жагубица и
Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I –01- 020 – 109/ 16
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Николић
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. 6/2008, 4/2009,3/2011
и 14/2014),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 01. 02. 2016. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У
ОПШТИНИ ЖАГУБИЦА за период 2016 – 2018 године
Члан 1.
УСВАЈА се акциони План за спровођење Програма развоја спорта у општини Жагубица за
период 2016 – 2018.година у целини.
Акциони План за спровођење Програма развоја спорта општине Жагубица за период 2016 –
2018.годину саставни је део овог Решења и састоји се из:
1.ПРИОРИТЕТ 1

(7.1. Развој спорта деце и омладине,укључујући и школски спорт).

2.ПРИОРИТЕТ 2
(7.2. Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и
унапређење спортске рекреације).
3.ПРИОРИТЕТ 3

(7.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре)

4.ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ

(Општи и посебни циљеви наведених приоритета 7.1., 7.2. и

7.4.).
5.СКРАЋЕНИЦЕ
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити:Општинскoј управи општине Жагубица, председнику општине Жагубица и
Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I –01- 020 – 114 / 16
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Николић
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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. 6/2008, 4/2009,3/2011
и 14/2014),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 01. 02. 2016. године донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА ПЕРИОД 2016 –
2018 ГОДИНА
Члан 1.
УСВАЈА се Програм развоја спорта општине Жагубица за период 2016 – 2018.година у целини.
Програм развоја спорта општине Жагубица за период 2016 – 2018.годину саставни је део овог
Решења и састоји се из:
1.УВОД (1.1. Уводна реч председника,1.2. Спорт:Значај и улога у савременом друштву,
1.3.Спорт- Дефиниције појмова,1.4.Историја спорта у Жагубици,1.5.Закон о спорту,1.6. Стратегија
развоја спорта и 1.7. Стратешки план одрживог развоја општине 2015 – 2024.).
2.ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2016 – 2018.
Године (2.Институционални механизам спорта у општини Жагубица,3.Зашто Програм развоја
спорта?,4.Процес израде Програма развоја спорта,5.Општи циљ Програма развоја спорта у
Жагубици,6.Демографски подаци и 7.Становништво).
8.ОПШТИ ПОДАЦИ О СПОРТУ У ЖАГУБИЦИ (9.Спортски клубови и савези,10. Клубови
и савези општине Жагубица,11.Финансирање спорта и спортских клубова у општини
Жагубица,12Здравствена заштита спортиста,13.Учешће жена у спорту,14.Спорт на селу,15. Спрт и
туризам,16.Школски спорт 16.1. Развој школског спорта,17.Спорт за све 17.1. Спорт за особе са
инвалидитетом, 17.2.Кораци развоја и унапређења спорта за све и 18. Спортска инфрастуктура).
19.ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА
20.МЕХАНИЗМИ
ЖАГУБИЦА

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМА

РАЗВОЈА

СПОРТА

ОПШТИНЕ

21.ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 2016 – 2018 (приоритети,
циљеви,мере,активности,показатељи,извори верификације..... Табеле).
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити:Општинскoј управи општине Жагубица, председнику општине Жагубица и
Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I –01- 020 – 113/ 16
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Николић

2. фебруар 2016

Жагубица

Број 2 страна 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОСНИВАЧ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год.
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

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