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На основу члана 35. став 1. тачка 3а. Закона о ванредним ситруацијама 

(''Службени гласник РС'',бр.111/09 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 28.  01.   2014. године 

донела је: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

 

 

 

Члан 1. 

 

УСВАЈА се Годишњи План рада штаба за ванредне ситуације општине 

Жагубица за 2014.годину у целини. 

 

 

 Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Жагубица''. 

 

 

 

 Члан 3. 

 

 Одлуку доставити:Општинском штабу за ванредне ситуације, Општинскoj 

управи општине Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви Скупштине 

општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 020 – 90 / 14 – 01  

 

Ж а г у б и ц а 

 

        П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                      Небојша Илић 
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            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 21. 01. 

2014. године,  донео је:  

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАНА РАДА 
 ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

1. Упознавање чланова Штаба са усвојеним годишњим Планом рада штаба   за 

ванредне ситуације општине Жагубица за 2014. годину.  

 

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 

Сарађује: представник ПОЈ МУП-а – Сектора за ВС - Одељења за ванредне ситуације у 

Пожаревцу, надлежна организациона јединица Општинске управе,  Време извршења: I 

квартал 2014.године   

 

2. Анализа  достигнутог нивоа организованости, оспособљености и опремљености 

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: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица,  

Сарађује: Општинска управа, представник ПОЈ МУП-а – Сектора за ВС - Одељења за 

ванредне ситуације у Пожаревцу, руководиоци државних органа, предузећа и других 

субјеката у општини 

Време извршења: I квартал 2014.године  

 

3. Анализа успостављеног нивоа сарадње са министарствима и надлежним 

институцијама у спровођењу превентивних и оперативних мера и активности за 

извршавање задатака заштите и спасавања људи и  материјалних добара у 

ванредним ситуацијама. 

 

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица,  

Сарађује: Општинска управа, руководиоци државних органа, представник ПОЈ МУП-а 

– Сектора за ВС - Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу 

Време извршења: I квартал 2014.године  

 

4. Разматрање стања противградне заштите на територији општине Жагубица и 

реализације  извршених припрема за предстојећу противградну сезону 15.04-

15.10.2014. 

         

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 

Сарађује: Одељење за ванредне ситуације Пожаревац - радарски центар Петровац 

Рок: :  I квартал 2014  . године 
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5.  Разматрање  информације о постојећем стању и извршених превентивних и 

оперативних мера заштите од поплава за 2014. годину   на водама другог реда  на 

територији општине Жагубица.  

 

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: I квартал 2014. године 

 

6.  Разматрање  стања постојећих  и потенцијалних клизишта и њихов утицај  на 

угроженост људи, животиња, материјалних добара, земљишта и 

инфраструктурних, грађевинских, стамбених и других објеката на територији 

Општине Жагубица. 
 

Носилац задатка: Стручно-оперативни тим за заштиту од клизишта 

Сарађује: ОШ ЗА ВС, општинска управа, савети МЗ, руководиоци државних органа, 

комуналних, грађевинских  и водопривредних предузећа 

Време извршења: I квартал 2014. године 

 

7. Анализа оспособљености стручно-оперативних тимова за извршавање 

специфичних задатака заштите и спасавања. 

 

Носилац задатка: Начелник штаба 

Сарађује: чланови ОШ ЗА ВС, стручно-оперативни тимови 

Рок: II квартал 2014. године 

 

8. Предузимање неопходних мера из надлежности ОШ ЗА ВС у циљу обезбеђења 

потребног склонишног простора за становништво Општине Жагубица. 

  

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 

Сарађује: Општинска управа, савети МЗ, руководиоци државних органа, предузећа и 

других субјеката у општини 

Рок: II квартал 2014. године 

 

 

9. Разматрање и усвајање Анализе стања организације и спровођења 

превентивних и оперативних мера заштите од пожара у 2014. години на 

територији Општине Жагубица са посебним освртом на шумске пожаре и пожаре 

на отвореном простору.         
 

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 

Сарађује: Подручна ватрогасно спасилачка јединица, Руководиоци надлежних 

државних органа, служби и предузећа који се могу ангажовати на заштити од пожара 

Рок: II квартал 2014. године 

 

10. Разматрање информације о стању система за јавно узбуњивање на територији 

Општине Жагубица и доношење препорука за унапређивање истог. 

  

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 

Сарађује:  СО-е, Општинско веће, надлежни органи и службе општине 

МУП – Сектор за ванредне ситуације – Одељење за ВС у Пожаревцу 
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Рок: III квартал 2014. године 

 

11. Разматрање опремљености и обучености оспособљених правних лица од 

значаја за заштиту и спасавање.  

 

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 

Сарађује: оспособљена правна  лица од значаја за заштиту и спасавање, надлежна 

организациона јединица Општинске управе, представник Одељења за ванредне 

ситуације у Пожаревцу 

Рок: III квартал 2014. године 

 

12. Разматрање Извештаја о  спроведеним превентивним  и оперативним мерама 

заштите стрних усева од пожара на територији општине Жагубица.  

 

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 

Сарађује: Општинска управа, савети МЗ, Подручна ватрогасно спасилачка јединица 

Рок: III квартал 2014. године 

 

13. Разматрање и усвајање Анализе достигнутог нивоа организованости и 

оспособљености субјеката и снага заштите и спасавања из надлежности локалне 

самоуправе.   

 

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 

Сарађује: Оспособљена правна  лица од значаја за заштиту и спасавање, Општинска 

управа, представник ПОЈ МУП-а – Сектора за ВС - Одељења за ванредне ситуације у 

Пожаревцу 

Рок: III квартал 2014. године 

 

14. Разматрање и давање мишљења на предлог Процене угрожености општине 

Жагубица.  

 

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица,  

Сарађује: Надлежна организациона јединица Општинске управе, представник ПОЈ 

МУП-а – Сектора за ВС - Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу, руководиоци 

државних органа, предузећа и других субјеката у општини 

Рок: III квартал 2014. године 

 

15. Основна обука, оспособљавање и стручно усавршавање припадника Штаба за 

ВС општине Жагубица. 

 

Носилац задатка: МУП - Национални и регионални тренинг центри 

Сарађује:  ОШ ЗА ВС 

Рок: III квартал 2014. године 

 

16. Разматрање и давање мишљења на предлог Плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама. 

 

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица,  

Сарађује: Надлежна организациона јединица Општинске управе, представник ПОЈ 

МУП-а – Сектора за ВС - Одељења за ванредне ситуације у Пожаревцу, руководиоци 

државних органа, предузећа и других субјеката у општини 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

 

 30. јануар 2014                                        Жагубица                             Број 3   страна 7 

Рок: IV квартал 2014.године  

 

17. Праћење стања опремљености и обучености јединица цивилне заштите опште 

намене за територију општине Жагубица. 

 

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 

Сарађује: Општинско веће, надлежни органи и службе општине  

Рок: IV квартал 2014.године  

 

18.  Разматрање  и усвајање Извештаја о спремности  зимске службе за зимску 

сезону 2014/2015 године, организације и спровођења превентивних и оперативних 

мера заштите од већих снежних падавина са посебним освртом на  најугроженија 

подручја општине и  домаћинства која у току зиме бораве ван насеља.  

 

Носилац задатка: Стручно-оперативни тим за заштиту од већих снежних падавина 

Сарађује: ОШ ЗА ВС, општинска управа, савети МЗ, Дом здравља, руководиоци 

државних органа, комуналних, грађевинских  и водопривредних предузећа 

Рок: IV квартал 2014.године  

 

 

 

19. Разматрање степена остварене сарадње са штабовима за ванредне ситуације 

суседних општина.  

 

Носилац задатка: Командант ОШ ЗА ВС, начелник Штаба 

Сарађује: Чланови ОШ ЗА ВС 

Рок: IV квартал 2014.године  

 

20. Разматрање Извештаја о планирању, прикупљању и расподели средстава из 

буџета локалне самоуправе, планираних за спровођење мера и активности 

(задатака) у ванредним ситуацијама.  

 

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 

Сарађује: Општинско веће, надлежни органи и службе општине 

Рок: IV квартал 2014.године  

 

21. Разматрање Извештаја о раду за 2014. годину Штаба   за ванредне ситуације 

општине Жагубица и достављање истог Скупштини Општине. 

 

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 

Сарађује: Општинско веће, надлежна организациона јединица Општинске управе, 

представник ПОЈ МУП-а – Сектора за ВС - Одељења за ванредне ситуације у 

Пожаревцу,  

Рок: IV квартал 2014.године  

 

22.  Израда предлога  годишњег Плана рада за 2015. годину и достављање истог 

Скупштини Општине на усвајање. 

  

Носилац задатка: Штаб за ванредне ситуације општине Жагубица 
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Сарађује: Општинско веће, надлежна организациона јединица Општинске управе, 

представник ПОЈ МУП-а – Сектора за ВС - Одељења за ванредне ситуације у 

Пожаревцу,  

Рок: IV квартал 2014.године  

Жагубица 

  

 
                                                                                                  К О М А Н Д А Н Т 

                                                                           ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ                 

                                                                                                                ЖАГУБИЦА 

                                                                                        Сафет Павловић 

 
На основу члана 15. став 1. тачка 4., члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. став 6. Закона о 

ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/09,92/11 и 93/12),члана 10. Уредбе о саставу 

и начину штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'' бр. 98/2010) 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 28. 01.  2014. године,  донела 

је:    

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

 

I 
 Образује се Штаб за ванредне ситуације на територији  општине  Жагубица (у даљем тексту: 

Штаб), као оперативно стручно тело за координацију и и руковођење заштитом и спасавањем у 

ванредним ситуацијама. 

           Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и 20 чланова. 

 

           У Штаб се именују: 

за команданта: 

- Сафет Павловић, председник општине Жагубица, по положају; 

 

за заменика команданта: 

- Љубиша Јовкић, заменик председника општине Жагубица; 

 

за начелника: 

      - Славољуб Цојкић, представник Сектора за ванредне ситуације-Одељења за ванредне ситуације у 

Пожаревцу;  

 

за секретара: 

      -  Смедеревка Буцкић, самостални стручни сарадник за послове планирања одбране и послове везане 

за ванредне ситуације; 

 

за чланове: 

 

1. Животије Илић, начелник Општинске управе Жагубица, 

2. Радиша Милошевић, Начелник одељења за привреду и економски развој, 

3. Младомир Милојковић, референт за послове урбанизма,просторног планирања,заштите 

животне средине и стабено комуналне пслове у Општинској управи, 

4. Др Слободан Огњановић,  директора Дома здравља Жагубица, 

5. Др Евица Милић, ветеринар – представник Ветеринарске станице Жагубица, 

6. Владан Мошић, директора ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица, 

7. Срђан Којадиновић,  директор ЈКП “Белосавац” Жагубица, 

8. Саша Огњановић, директор РМУ “Јасеновац” Крепољин, 

9. Дејан Николић, секретар Црвеног крста Жагубица, 

10. Саша Туфегџић, командир Полицијске станице Жагубица, 

11. Радиша Симеоновић, командир Подручне ватрогасно спасилачке јединице Жагубица, 
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12. Драги Стошић, референт војне обавезе у Жагубици,  

13. Станојло Стојковић, шеф Електродистрибуције Жагубица, 

14. Сузана Рајковић, шеф Шумске управе Жагубица, 

15. Биљана Перкић, шеф Секције ПЗП Зајечар у Жагубици, 

16. Миодраг Ракић, представник Телеком-а у Жагубици, 

17. Јовица Стојановић, менаџер Асоцијације за развој општине Жагубица, 

18. Мирослав Мирковић, ВД директора КПЦ Жагубица, 

19. Горан Милинковић, председставник актива директора школа и 

20. Мартина Лукић, директор Туристичке организације општине Жагубица. 

 

II 
 Штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне 

задатке заштите и спасавања. 

 

III. 

   Штаб обавља следеће послове: 

- предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације ; 

- руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите спасавања у 

ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

- разматра и даје мишљење на предлог  Процене угрожености и предлог Плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама; 

- прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 

- наређује употребу снага заштите и спасавања, средтсава помоћи и других средстава која се 

користе у ванредним ситуацијама; 

- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и 

предузетим мерама; 

-  разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, 

оспособљених правних лица; 

- сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 

- извештава окружни и републички Штаб за ванредне ситуације и надлежну службу о стању, 

спровођењу мера и извршавању задатака заштите и спасавања: 

- сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним 

ситуацијама; 

- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 

- доноси наредбе, закључке и препоруке; 

- именује менаџера заштите и заменика менаџера 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 потребе општине; 

- обавља и друге послове у складу са законом. 

 

IV. 

   Послови из тачке III овог решења  финансирају се из буџетских средстава у складу са законом. 

 

V. 

 Стручне и организационе послове за Штаб обављаће: Одељење за привреду и еконосмки развој 

у сарадњи са представником МУП-а – сектор за ванредне ситуације, одељења за ванредне ситуације у 

Пожаревцу. 

       VI. 

   Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи решење број 020 – 995-12-01 од 31. 08. 2012. 

године. 

         VII. 

   Решење доставити лицима из тачке I овог решења и архиви. 

 

       

            VIII. 

   Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Жагубица''. 

 

 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 
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Број:I-01-020-79/14  

 

Ж а г у б и ц а  

          П Р Е Д С Е Д Н И К  

                                                                                                                                   Небојша Илић 

На основу члана 28, 29, 30, 31. и 32. Закона о легализацији објеката ("Сл. гласник РС" бр. 95/13), 

члана 6. и 7. Закона о финасирању локалне самоуправе (Сл. Гл. РС бр. 72/09),  и члана 40. став 1. тачка 

3.,14 и 15. Статута Општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),  

Скупштина Општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 28. 01. 2014. године донела је: 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ  ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се мерила за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинскког 

земљишта (у даљем тексту накнада), услови  под којима се може остварити право за умањење накнаде, 

као и услови и начин плаћања накнаде у поступку легализације објеката или делова објекта изграђених 

без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, који се спроводи на основу Закона о 

легализацији ("Сл. гласник РС" бр. 95/13)  на подручју Општине Жагубица. 

 

Члан 2. 

 

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта по овој одлуци плаћа инвеститор - власник 

објекта изграђеног без грађевинске дозволе у поступку легализације. 

 

Члан 3. 

 

Висина накнаде утврђује се према зонама и наменама објекта. Основ за утврђивање граница 

зона је степен комуналне опремљености грађевинског земљишта. 

 

Члан 4. 

 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата трошкове припремања и опремања грађевинског 

земљишта и то: 

- припремање грађевинског земљишта обухвата трошкове за истражне радове и израду геодетских и 

других подлога, планске и пројектне документације, решавање имовинско-правних послова, 

расељавање, рушење објекта који су зато планом предвиђени, санирање терена, израду програма 

уређивања грађевинског земљишта и друге радове; 

- опремање грађевинског земљишта обухвата трошкове за изградњу објеката комуналне инфраструктуре 

и уређење јавних површина које се односе на: водоснабдевање, канализацију, електроенергетску мрежу, 

ТТ инсталације, саобраћајне површине, слободне и зелене површине са пратећим садржајима, изградња 

паркинга и пешачких површина и друге радове. 

 

Члан 5. 

Накнада се обрачунава по зонама, које су утврђене у зависности од степена комуналне 

опремљености и то: 

-ЗОНА I  

-ЗОНА II 

-ЗОНА III 

-ЗОНА IV 

-ЗОНА V 

 

Зона I - обухвата подручје дефинисано као зона I у Плану генералне регулације насеља Жагубица. 

 

Зона II – представља подручје обухваћено Планом генералне регулације насеља Жагубица, а које није 

сврстано у зону I.  

 

ЗОНА III – обухвата насеља Лазница, Крепољин, Суви До и Осаница, у границама насеља дефинисаним 

ППО, односно ПГР. 
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ЗОНА IV - обухвата насеља Селиште, Милатовац, Вуковац, Јошаница, Изварица, Рибаре, Сиге, 

Милановац, Крупаја, Близнак, Медвеђица и Брезница, у границама насеља дефинисаним ППО. 

  

ЗОНА V - обухвата  друго грађевинско земљиште ван граница насеља,  које није обухваћено  

претходним зонама. 

 

Члан 6. 

Према намени објекти су подељени у следеће категорије:  

1. Пољопривредни производни објекти: објекти за узгој животиња, биља,  (фарме, штале, 

стакленици, рибњаци, печуркаре, силоси, складишта и сл.), објекти за прераду пољопривредних 

производа (млекаре, сушаре, кланице, хладњаче и сл .).  

2. Индустријски објекти: индустријске хале, погони за индустријску производњу и прераду и др. 

3. Пословни објекти: административни, комерцијални, услужни - канцеларије, финансијске 

институције, трговине, маркети, ресторани, кафане, кафићи и сл., салони, атељеи, објекти за 

забавне игре и игре на срећу и др.  

4. Објекти у функцији развоја туризма: визиторски центри, хотели, мотели, бунгалови, етно 

насеља, традиционални објекти, народна баштина,  воденице и сл. 

5. Стамбени објекти: Индивидуални стамбени објекти и објекти колективног становања, станови у 

оквиру стамбено-пословних објекта и сл. Ова група објеката дели се према површини на објекте 

до 100 м2 – група 5.1 и објекте преко 100 м2 – 5.2. 

6. Јавни објекти и објекти у функцији друштвеног стандарда: ( школе, дечје установе, установе 

социјалне заштите, здравствене установе, болнице, објекти за бањско лечење, објекти културе, 

објекти спорта, верски објекти и др.) 

7. Помоћни објекти у функцији становања, пољопривреде, јавног коришћења, помоћни путни 

објекти, помоћни објекти за заштиту од природних непогода, заштиту  и праћење стања 

животне средине и сл.  

8. Линијски инфраструктурни објекти - Инсталације водовода, канализације, надземних и 

подземних електро водова, ПТТ инсталације, топловоди, гасоводи, путеви и друге линијске 

надземне и подземне инсталације 

9. Остали линијски објекти - Ограде и зидови око објеката, потпорни зидови. 

10. Објекти за производњу и пренос електричне енергије. У ову групу сврстани су следећи објекти: 

Трафостанице, бензиске станице, резервоари течних и гасовитих материјала, релеји, мерни 

стубови, објекти МХЕ, ветрогенератори, соларни колектори и др. 

11. Остали објекти инфраструктуре: резервоари за воду, каптаже, прекидне коморе, црпне станице, 

мостови и сл. 

 

Члан 7. 

За објекте од 1. до 7. висина накнаде се обрачунава по м2 бруто развијене грађевинске површине 

изграђеног објеката. 

 За објекте под 8. и 9. висна накнаде се обрачунава по метру дужном изграђеног објекта. 

 За објекте под 10. и 11. висина накнаде обрачунава се процентуално од инвестиционе вредности 

објекта. 

 

ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ  НАКНАДЕ 

Ред. 

бр. 

 

 

Намена објекта 

 

ЗОНА 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта  (дин/м²) 

1. Пољопривредно-производни објекти - 115 60 45 30 

2. Остали привредно производни и 

индустријски објекти 

- 145 115 100 85 
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3. Пословни објекти 430 290 215 115 70 

4. Објекти у функцији развоја туризма 215 170 85 70 55 

5. Стамбени објекти 5.1 до 100 м² 215 145 115 85 70 

5.2 преко 100 

м² 

290 215 145 115 85 

6. Јавни објекти и објекти у функцији 

друштвеног стандарда 

170 145 115 85 70 

7. Помоћни објекти 115 70 60 45 15 

 

Накнда за урађивање грађевинског земљишта  (дин/м) 

8. Линијски инфраструктурни објекти 30 25 20 15 10 

9. Остали линијски објекти 40 30 25 20 15 

 

Објекти за које се накнада обрачунава процентуално од инвестиционе вредности објеката (%) 

10. Објекти за производњу и пренос 

енергије-трафостанице, бензинске 

станице, релеји, резервоари течних и 

гасовитих материјала, мерни стубови и 

др. 

1 1 1 1 1 

11. Остали објекти инфраструктуре 1 1 1 1 1 

 

Члан 8. 

Накнада за објекте који нису наведени у члану 6. ове Одлуке, утврђује се према накнади за 

објекат најсличније намене. 

 

Члан 9. 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта може се извршити једнократном уплатом или се 

може платити на једнаке месечне рате на период који не може бити дужи од 20 година.  Накнада за 

уређење грађевинског земљишта плаћа се на основу Уговора који инвеститор - власник објекта 

изграђеног без грађевинске дозволе, у поступку легализације, склапа са ЈП Дирекцијом за изградњу и 

развој општине Жагубица. 

 Уговором из претходног става ближе се одређују висина накнаде, начин плаћања и др. 

   

Члан 10. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта не уговара се и не наплаћује се за изграђене 

објекте финансиране и суфинансиране средствима Општине Жагубица, ЈП Дирекције за изградњу и 

развој општине Жагубица,  ЈКП "Белосавац" Жагубица, Месних заједница, Републичких органа и 

институција, верских организација  и других донаторских, хуманитарних и сличних институција. 

 

Члан 11. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта не уговара се и не наплаћује се изграђене јавне 

објекте у функцији друштвеног стандарда. 

                                                      

Члан 12. 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта може се умањити  власнику бесправно 

изграђеног породичног стамбеног објекта или стана у стамбеној згради, који је изградњом или 

куповином трајно решио своје стамбено питање и ако он или чланови његовог породичног домаћинства 

немају другу непокретност за становање. Породичним домаћинством у смислу става 1. овог члана 

сматрају се лица која са власником објекта изграђеног без грађевинске дозволе, односно одобрења за 

изградњу живе у заједничком домаћинству (брачни друг или лице које са власником објекта живи у 
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ванбрачној заједници, деца рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад и друга лица која је 

власник објекта или његов брачни друг дужан да по закону издржава а која са њим станују у истом 

стану, односно породичној стамбеној згради). 

Накнада из претходног става умањујњ се по 10% за сваког члана домаћинства, максимално 40%. 

 Доказ за остваривање права на умањење накнаде из претходног става је Потврда надлежне 

институције. 

 

Члан 13. 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта може се умањити  власнику бесправно 

изграђеног породичног стамбеног објекта или стана у стамбеној згради, ако је власник породичног 

стамбеног објекта инвалид, самохрани родитељ или корисник социјалне помоћи, на следећи начин:  

 За инвалиде сразмерно степену инвалидитета, а максимално 40%; 

 За кориснике социјалне помоћи сразмерно степену социјалне угрожености, а максимално до 

40%. 

 За самохране родитеље 20% за једно дете, 40% за двоје и више детета. 

 Доказ за остваривање права на умањење накнаде из претходног става је Потврда надлежне 

институције. 

Члан 14. 

 Накнада за уређивање грађевинског земљишта може се умањити  власнику бесправно 

изграђеног објекта сразмерно степену комуналне неопремљености грађевинског земљишта на коме се 

објекат налази на следећи начин: 

 10% умањења уколико грађевинска парцела није опремљена инсталацијама јавног водовода; 

 10% умањења уколико грађевинска парцела није опремљена инсталацијама јавне фекалне 

канализације; 

 10% умањења уколико грађевинска парцела нема приступ на савремену асфалтну 

саобраћајницу; 

 5 % умањења уколико грађевинска парцела није опремљена електтоинсталацијама (НН мрежа); 

 5 % умањења уколико грађевинска парцела није опремљена ПТТ инсталацијама. 

 Сматра се да је грађевинска парцела опремљена одговарајућим инсталацијама уколико исте 

пролазе у непосредној близини парцеле и уколико постоје техничке могућности за прикључење на исте, 

без обзира да ли је прикључак стварно изведен. 

 Максимални износ умањења из става 1. овог члана износи: 

 за зону I -  0%; 

 за зону II  -  10%; 

 за зону III  -  20%; 

 за зону IV  -  30%; 

 за зону V  -  40%; 

 

Члан 15. 

 Право на умањење накнаде имају и власници бесправно изграђеног објекта и у случају ако су 

сопственим средствима или средствима месног самодоприноса извршили комунално опремање 

грађевинског земљишта на коме се објекат налази, сразмерно уложеним средствима, о чему су дужни да 

поднесу одговарајуће доказе. Максимални износ умањења из претходног става износи 40%. 

Члан 16. 

  Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе Одлука СО Жагубица, број I-020-12198/09-

01 од 04.12.2009. године. 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Жагубица". 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-78/14 

Ж а г у б и ц а  

П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                         Небојша Илић 

 

На основу члана 6. и члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службену гласник РС“ број 

47/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и члана 40 

став 1. тачка 3. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“ број 6/08,4/09 и 

3/11), 
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  Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 28. 01. 2014. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

 

 У одлуци о локалним комуналним таксама („Службени гласник општине Жагубица“ број 

5/2013) у тарифном броју 1 став Ц редни број 4 замењује се редним бројевима 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4ђ.   

 

 „За већ постављене, као и за постављање нових електричних стубова високог и ниског напона, 

по једном стубу, по једном објекту трансформаторских станица, једном телефонском стубу и ормарићу, 

једном стубу кабловске телевизије и других сличних објеката“. 

 Такса се утврђује на годишњем нивоу и то према табели: 

 

Ред.број Објекат Износ 

 

4а За електрични стуб високог и ниског напона 1.800,00 

4б Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 

10/04 кV 

60.000,00 

4в Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 

135/10, 4кV 

360.000,00 

4г Телефонски стуб 1.800,00 

4д За ормариће телеком MCAH 54.000,00 

4ђ За стуб кабловске телевизије 1.800,00 

 

Члан 2 

 Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Жагубица“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I -01-020-76/14    

Ж а г у б и ц а 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

                   Небојша Илић 

 

На основу Одлуке Уставног суда од 06.12.2012, члана 6. и 7. Закона о финасирању локалне 

самоуправе (Сл. Гл. РС бр. 72/09),  и члана 40. став 1 тачка 15. Статута Општине Жагубица (''Службени 

гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),  

 

Скупштина Општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 28. 01. 2014 године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА   

 

Члан 1. 

У Одлуци о утврђивању висинне накнаде за уређење грађевинског земљишта на територији 

општине Жагубица број I-020-1218/09-01 од 04. 12. 2009. године престаје да важи члан 15. 

 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Жагубица". 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-77/14 

Ж а г у б и ц а  
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    П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                            Небојша Илић 

                                                                                                                                      

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком Уставног суда број_______ од 06.12.2012. године, престале су да важе одредбе Закона 

о планирању и изградњи које се тичу легализације објеката изграђених без грађевинске дозволе. 

Законом о легализацији број 95/13 од 31.10.2013. године ближе су прописана правила у поступку 

легализације, као и обавеза локалне самоуправе да у року од три месеца донесе посебни акт о мерилима 

и критеријумима за  утврђивање висинне накнаде за уређење грађевинског земљишта на територији 

општине Жагубица у поступку легализације. 

 

 

 

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

бр.119/12,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07 и 

члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 28. 01. 2014. године,донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2014.ГОДИНУ 

 

 

I. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа Туристичка организација 

општине Жагубица за 2014.годину,усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Туристичка организација 

општине Жагубица  дана 23. 12. 2013.године под бр.249 у целини. 

 

II 

 Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм пословања ЈП 

Туристичка организација општине Жагубица за 2014.годину. 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

IV 

 Решење доставити:ЈП Туристичка организација општине Жагубица,оснивачу Јавног предузећа 

и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Број:I-01-020-81/14 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

             Небојша Илић 

 

 

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

бр.119/12,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07 и 

члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 28. 01. 2014. године,донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈE ЗА 

ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА 2014.ГОДИНУ 
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I. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу и 

развој општине Жагубица за радну 2014.годину,усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Дирекције за 

изградњу и развој општине Жагубица  дана 14. 01. 2014.године, у целини. 

 

II 

 Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм пословања ЈП 

Дирекције за изградњу и развој општине  Жагубица за радну 2014.годину. 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

IV 

 Решење доставити:ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица,оснивачу Јавног 

предузећа и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I-01-020-83/14 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

             Небојша Илић 

 

 

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

бр.119/12,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07 и 

члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/11), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 28. 01. 2014. године,донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ''  

ЖАГУБИЦА ЗА РАДНУ 2014.ГОДИНУ 

 

 

I. 

 Даје се САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Белосавац'' 

Жагубица за радну 2014.годину,усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП ''Белосавац'' Жагубица  дана 

15. 01. 2014.године под бр.20/1 у целини. 

II 

 Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм пословања ЈКП 

''Белосавац'' Жагубица за радну 2014.годину. 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

IV 

 Решење доставити:ЈКП ''Белосавац'' Жагубица,оснивачу Јавног предузећа и Архиви Скупштине 

општине Жагубица. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I-01-020-80/14 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

             Небојша Илић 

 

На основу члана члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' 

РС бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 28. 01. 2014. године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
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О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПУ ''ПОЛЕТАРАЦ''  ЖАГУБИЦА ЗА 

2013.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица за радну 2012/2013. 

годину у целини. 

 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ПУ ''Полетарац'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви 

Скупштине општине. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 84/ 14    

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Небојша Илић 

 

На основу члана члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' 

РС бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана  28. 01. 2014. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ''  ЖАГУБИЦА ЗА 

2013.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Културно – просветног центра ''Јован Шербановић'' 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: КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

Број: I – 01 -  020 – 88/ 14    

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                         Небојша Илић 

 

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 

РС'',бр.119/2012),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'',бр.129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/08 ,4/09 и 3/11), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 28. 01. 2014. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈП  ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ се сагласност на  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈП Туристичка организација општине 

Жагубица,усвојене Одлуком Надзорног одбора ЈП Туристичка организација општине Жагубица бр.201 

од 18. 09. 2013.године 

 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 
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 Закључак доставити: ЈП Туристичка организација општине Жагубица,Надзорном одбору ЈП 

Туристичка организација општине Жагубица и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

Број: I – 01 -  020 – 82/ 14  

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                        Небојша Илић 

 

 На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 

општег интереса (''Сл. гласник РС'',бр.25/00,25/02 и 107/05) а у вези члана 7. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',бр.72/09,52/11 и 55/13),члана 12. Закона о 

јавним службама (''Службени гласник РС'',бр.42/91,71/94.....83/2005),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине 

Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08 ,4/09 и 3/11), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана  28. 01. 2014. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ  ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ се сагласност на  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Предшколске установе ''Полетарац'' 

Жагубица,усвојене Одлуком Управног одбора ПУ ''Полетарац'' Жагубица бр.488 од 31. 12. 2013.године 

 

 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ПУ ''Полетарац Жагубица,Управном одбору ПУ ''Полетарац'' и Архиви 

Скупштине општине. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 87/ 14  

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                        Небојша Илић 

                    
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 

општег интереса (''Сл. гласник РС'',бр.25/00,25/02 и 107/05),члана 12. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'',бр.42/91,71/94.....83/2005),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица 

(''Службени гласник општине Жагубица'', бр. 6/08 ,4/09 и 3/11), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 28. 01. 2014. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА КУЛТУРНО – 

ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ се сагласност на  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Културно – просветног центра  ''Јован 

Шербановић'' Жагубица,усвојене Одлуком Управног одбора КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица 

бр.13/2014  од 27. 01. 2014.године 

 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: КПЦ  ''Јован Шербановић'' Жагубица,Управном одбору КПЦ ''Јован 

Шербановић'' и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

Број: I – 01 -  020 – 92/ 14  
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Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                         Небојша Илић 

На основу члана члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 

129/07) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 28. 01. 2014. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПУ 

''ПОЛЕТАРАЦ''  ЖАГУБИЦА ЗА РАДНУ 2013/2014.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се САГЛАСНОСТ на Анекс Годишњег плана рада Предшколске установе ''Полетарац'' 

Жагубица за радну 2013/2014. годину,усвојен од Управног одбора ПУ ''Полетарац'' Жагубица 16. 12. 

2013.године под бројема476,  у целини. 

 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ПУ ''Полетарац'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви 

Скупштине општине. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 86/ 14    

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Небојша Илић 

 

 На основу члана члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' 

РС бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 28. 01. 2014. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КПЦ ''ЈОВАН 

ШЕРБАНОВИЋ''  ЖАГУБИЦА ЗА 2014.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Даје се САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Културно – просветног центра ''Јован 

Шербановић'' Жагубица за 2014. годину, у целини. 

 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику'' 

општине Жагубица. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 89/ 14    

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                        Небојша Илић 

 

На основу члана члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' 

РС бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 28. 01. 2014. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ ''ПОЛЕТАРАЦ''  

ЖАГУБИЦА ЗА РАДНУ 2013/2014.ГОДИНУ 
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Члан 1. 

Даје се САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица 

за радну 2013/2014. годину,усвојен од Управног одбора ПУ ''Полетарац'' Жагубица 18. 09. 2013.године 

под бројем 370,  у целини. 

 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ПУ ''Полетарац'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви 

Скупштине општине. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 85/ 14    

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                        Небојша Илић 

 

 На основу члана  30. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању 

(''Службени гласник РС'',бр.18/10),члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр. 

127/09) 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 28. 01. 2014 године, 

донела је: 

 

З  А  К Љ  У  Ч   А  К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПУ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА НА МАЊИ ОДНОСНО ВЕЋИ 

БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ ПО ВАСПИТНИМ ГРУПАМА 

 

I. 

 Даје се САГЛАСНОСТ Предшколској установи ''Полетарац'' Жагубица да може да 

утврди мањи односно највише 20% већи број деце од броја који се уписујеу васпитну групу, ако не 

постоји могућност формирања васпитних група у складу са чланом 30 став 3 Закона о предшколском 

васпитању и образовању, а на основу критеријума и мерила прописаних у Правилнику о критеријумима 

за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу. 

 

 

II. 

 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном 

гласнику општине Жагубица''. 

III. 

 Закључак доставити:Предшколској установи ''Полетарац'' Жагубица,председнику 

општине, Општинској управи и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-93/14 

Ж а г у б и ц а 

 

        П Р Е Д С Е Д Н И К 

               Небојша Илић 

 

 Ha основу чл. 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финасирање програма од јавног интереса која реализују удружења («Службени гласник РС», 

бр.8/2012) чл.38. Закона о удружењима ("Сл.гл.РС бр.51/09,99/11),чл.56. и 58. Закона о буџетском 

систему ("Сл.гл.РС" бр.54/2009,73/2010,… 93/2012))  и члана 67. Статута општине Жагубица 

(„Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/2008…3/11) и Одлуке о буџету општине Жагубица за 
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2014.годину („Службени гласник општине Жагубица“, бр. 17/2013),  Општинско веће  општине  

Жагубица  на 20.седници, одржаној дана 21.01.2014.године, донело је:  

 

ПРАВИЛНИК 

О  НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА  

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Члан1. 

Овим Правилником ближе се прописује начин, поступак и критеријуми за остваривање права за 

доделу средстава за подстицање програма од јавног интереса и финансирање програма која реализују 

удружења грађана и друге организације цивилног друштва из буџета општине Жагубица. 

Члан.2. 

Средства за подстицање програма и недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

значаја која реализују удружење грађана  и организације цивилног друштва додељују се на основу 

јавног конкуса путем јавног позива. Јавни конкурс се расписује јавним позивом за сваку календарску 

годину, a јавни позив се објављује: на званичној интернет презентацији општине Жагубица, у локалним 

медијима, и на огласним таблама Месних канцеларија на територији општине Жагубица. Рок за 

подношење пријава  на конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања. 

 

Члан 3. 

Одлуку о расписивању конкурса, доноси председник општине, а конкурсни поступак спроводи 

Комисија за спровођење поступка избора програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета 

општине Жагубица. 

 Одлуком о расписивању конкурса, дефинише се: предмет јавног конкурса, област за коју се конкурс 

расписује, износ средстава и рок у коме је комисија дужна да распише конкурс . 

Одлуку о избору програма доноси председник општине на предлог Комисије. 

Комисију именује председник општине посебним решењем, a чине je председник и два члана. 

Члан 4. 

 Текст конкурса садржи: предмет јавног конкурса, област и износ средстава за који се расписује 

конкурс, право учешћа на јавном конкурсу, рок реализације програма, основне критеријуме и 

приоритете за избор програма,  обавезна конкурсна документација коју треба доставити, начин 

подношење пријаве, рок за подношење пријаве и рок за одлучивање о избору програма и додели 

средстава, напомена да се програми који су финасирани у предходној години из општинског буџета а 

нису реализовани неће финасирати, број програма, који може да поднесе удружење, као и напомену да  

непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Текст конкурса садржи и контакт 

податке особе, којој се заинтересована лица могу обратити за сва питања у вези са конкурсом. 

 

Члан 5. 

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења грађана  и друге ОЦД са програмима од јавног 

интереса у следећим областима: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите 

избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисање 

људских и мањинских права, подстицање образовања, науке , културе, заштите животне средине, 

пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговање 

међудржавне сарадње,  заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарни и остали програми у 

којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе. 

 

 Члан 6. 

Основни критеријуми за доделу средстава удружењима из буџета за програме од јавног интереса 

су. 
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   - да удружење има статус правног лица,  да je  основано у складу са Законом о 

удружењима и уписано у регистар удружења код Агенције за привредне регистре или у регистар  

надлежног министраства ; 

 -да je седиште удружења на територији општине Жагубица и да се програм реализије 

на територији општине Жагубица; 

 - има позитиван финасијски резултат у предходној години; 

 -да удружење има усвојен свој годишњи план рада  за годину у којој конкурише који 

обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја; 

 - да су оснивачким актом удружења дефинисани циљеви и задаци из  области 

наведених у члану 5 овог правилника; 

 - законитост и ефикасност коришћења средстава односно испуњеност уговорних 

обавеза за буџетска средства која су раније додељена удружењима за финасирање програма. 

  

Члан 7. 

Приоритет за доделу средстава имаће удружења која 

          -    имају већи број чланова удружења; 

- располажу одговарајућим капацитетима за реализацију програма; 

- своје програме раде и усмеравају ка већем броју корисника; 

- обезбеђено суфинасирање програма из других извора или  сопствено учешће; 

       -  одрживост реализованих програма удружења у предходне две године; 

- могу да обезбеде резултате уз најмањи утрошак средстава из буџета и допринесу 

значајним променама  након реализације програма; 

- своје програме усмеравају на документима усвојени на локалном нивоу; 

- удружења која имају прецизно приказан наративни буџет пројекта који објашњава 

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; 

- раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћ лицима у 

специфичним животним ситуацијама. 

 

Члан 8. 

Уз образац пријаве на јавни позив, која садржи опште податке о подносиоцу пријаве и податке о 

програму, удружења подносе програм који садржи: 

- основне податке о предлагачу програма; 

- назив програма - пројекта; 

- прецизирање на коју се област програм односи; 

- укупна средства потребна за реализацију програма, износ тражених средстава од локалне 

самоуправе, обезбеђено суфинасирање програма из других извора   или  сопствено учешће; 

- период реализације програма ; 

- податке о локацијама где ће се одвијати прогрмске активности; 

-  опис програма; 

- опис проблема,  са којима се циљна група суочава и потребе циљне групе, које произилазе из тих 

проблема; 

- податке о корисницима пројекта; 

- општи и посебни циљеви пројекта; 

-  програмске активности; 

- податке о очекиваним резултатима пројекта и циљевима који се постижу: обим задовољавања 

јавног интреса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи; 
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- могућности наставка промрамских активности-одрживост пројекта; 

- податке о капацитетима за управљање и реализацију програма; 

- податке о томе да ли је програм усмерен на документима, који су усвојени на локалном нивоу; 

 

Члан 9. 

Обавезна конкурсна документација за пријаву на јавни конкурс, коју удружења подносе, садржи: 

- пријава на конкурс-образац бр.1 

- програм – образац бр.2; 

- буџет програма- образац бр.3  

- наративни буџет-образац бр.4; 

- изјава  подносица пријаве образац бр.5; 

- доказ о упису у регистар удружења; 

- одлуку удружења о усвајању програма рада за текућу годину; 

- Одлука о избору заступника удружења; 

-  Статут удружења; 

- завршни рачун за предходну годину (биланс стања и биланс успеха)  

- извештај односно податке о степену реализације пројекта и  утрошеним средствима добијених из 

буџета општине Жагубица за реализацију програма удружења за предходну годину ; 

Давалац средстава, може конкурсом  тражити и допунску документацију за одређену област у складу са 

законским одредбама, које регулиши ту област. 

 

Члан 10. 

Комплетна документација за јавни позив доставља се у затвореној коверти на чијој полеђини се 

наводе подаци о подносиоцу пријаве. Пријава се предаје на писарници Општинске управе са назнаком: 

Општинска управа Жагубица-Комисији за спровођење јавног конкурса за избор програма удружења 

грађана која се финансирају из буџета општине Жагубица.Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 

објављивања јавног позива. 

Непотпуне неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

Члан 11. 

О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и сачињава листу вредновања и 

рангирања пријављених програма, у року од 10 (десет) дана од дана истека рока за подношење пријава. 

Листа вредновања и рангирања програма, објављује се на званичној интернет страници општине 

Жагубица и огласним таблама. Рок за подношење приговора је три дана од дана објављивање листе. Рок 

за одлучивање по приговору је 3 (три) дана од дана пријема приговора. По приговору одлучује 

комисија.Коначну листу, комисија доставља председнику општине, који доноси  Одлуку о избору 

програма удружења грађана који се финансирају из буџета општине у року од 3 (три)  дана од 

утврђивања листе. 

       Одлука садржи : листу свих програма којима ће бити додељена средства на основу спроведеног 

конкурса, назив удружења која су поднела пријаве,као и износ средстава, који ће бити додељен сваком 

програму. Одлука треба да садржи и укупан износ средстава који ће бити додељен на основу 

спроведеног конкурс, намену и начин преноса средстава удружењима грађана . Одлука о избору 

програма  удружења грађана доставља се учесницима који су изабрани на конкурсу. 

Члан 12. 

По пријему Одлуке о избору програма, удружења закључују уговор са председником општине 

Жагубица, којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: 

предмет програма, рок у коме се програм реализује, износ средстава и начин пренос средстава. 
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Уговором се такође утврђују обавезе подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга права 

и обавезе уговорних страна 

чл.13. 

Уколико се утврди ненаменско трошење средстава од стране удружења или да постоје друге 

незаконитости и неправилности, предсдник општине доноси Одлуку о раскиду уговора. Раскидом 

уговора удружење је у обавези да врати целокупан износ додељених средстава са законском затезном 

каматом од дана трансфера средстава. Уколико се раскине уговор, то удружење не може наредне  

године учествовати по јавном позиву  за доделу средстава за  финасирање програма  од јавог интереса  

која реализују удружења грађана а финасирају се  из буџета општине Жагубица. 

 

Члан 14. 

Удружења која су добила средства из буџета за реализацију програма , морају најмање једном 

годишње да чине доступним јавности извештај о свом раду и исти достављају даваоцу средстава.  

Члан 15. 

Корисници средстава из ове Одлуке дужни су да квартално достављају  извештаје о реализацији 

програма Одељењу за финансије и буџет  Општинске управе Општине Жагубица, a завршни наративни 

и финансијски извештај најкасније до 15.марта текуће године за предходну годину.  

Давалац средстава има право да тражи увид у реализацију програма као и у начини и динамику 

трошења средстава и ван термина предвиђених за редовно извештавање. Удружење је дужно да даваоцу 

средстава то омогући. 

 

Члан 16. 

Надзор над извршавањем уговором пренетих средстава по овом Правилнику врши Одељење за 

финансије и буџет  Општинске управе Општине Жагубица. 

 

Члан 17. 

Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу 

средстава из буџета општине Жагубица, ступа на снагу даном доношења и биће  објављен  у Службеном 

гласнику општине Жагубица. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину, поступку и 

критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Жагубица, 

број: II -01-401-748/13 од 04.7.2013.године.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

Број: II-01-401-52/14 

Дана: 21.01.2014.године 

                     ПРЕДСЕДНИК 

                              САФЕТ ПАВЛОВИЋ 
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