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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09,
24/11 и 121/12) и члана 40. Статута општине Жагубица(„Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 6/08,4/09
и 3/11), а по прибављеној сагласности Министарства грађевинарства и урбанизма РС бр.350-0100541/2013-05 од 05. јула 2013.године,
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној 07. 08. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Плана генералне регулације ''Жагубица''
Члан 1.
Доноси се План генералне регулације ''Жагубица'', за насеље Жагубица седиште јединице
локалне самоуправе (у даљем тексту План), који чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Циљ доношења Плана је утврђивање и разрада генералних урбанистичких решења заснованих
на дугорочној стратегији и концепцији уређења простора и изградњи објеката.
Планом се дефинишу правила уређења и грађења на јавном и осталом грађевинском земљишту,
дефинишу се саобраћајнице и инфраструктура, дефинишу се и спроводе мере заштите животне средине.
Члан 3.
Основ за израду Плана је Просторни план општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'', бр. 2/11). Инвеститор и подносилац захтева за израду Плана је Општина Жагубица.
План је израђен од стране ''Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац.
План представља основ за издавање урбанистичких аката.
Члан 4.
Граница Плана обухвата подручје у катастарској општини Жагубица и малим делом обухвата
подручје у катастарској општини Мали камен. Укупна површина обухвата плана је 401,10 ha.
Граница Плана генералне регулације почиње на северозападу од тромеђе к.п.бр. 4460, 4361 и
8881 (државни пут II реда број 129), наставља десним смером северним ободом к.п.бр. 4460 у дужини од
око 90 метара, ломи се и наставља појасом ширине око 80 метара уз државни пут II реда број 129 у
дужини од 555 метара (по граничним тачкама G1, G2 и G3), ломи се и наставља ободима к.п.бр. 4431,
4433, 4432, 4430/2, 4430, 4393, 4392, 4391, 4390, 4389/1, 4389/2, 4388, 4387/1, пресеца к.п.бр. 8880, 4121,
па иде право на североисточну међну линију к.п.бр. 4121, даље наставља ободима к.п.бр. 4121, 8879,
ломи се, пресеца к.п.бр. 8879 и онда иде ободима к.п.бр. 4004, 4003/1, пресеца пут и наставља
планираном регулацијом саобраћајнице око 60 метара, ломи се и наставља по заштитном појасу
обилазнице 465 метара, ломи се и наставља по ободу к.п.бр. 8913 (поток Жабар),пресеца га и наставља
по ободима к.п.бр. 3962/2, 3962/3, 3962/4, 3929, 3932, 3933/1, 3933/2, пресеца к.п.бр. 8664, па онда иде
ободима к.п.бр. 3918, 3919, пресеца пут Жагубица-Бор и наставља по ободима к.п.бр. 3899/2, 3901/2,
3902/2, 3895, 3894/2, 3894/1, пресеца к.п.бр. 8866(до граничне тачке G4), па даље иде ободима к.п.бр.
3886/7, 3886/6, 3886/7, пресеца к.п.бр. 8877, затим наставља ободима к.п.бр. 3778/1, 3779/1, пресеца
поток Мала река и наставља по ободима к.п.бр. 3784, ломи се прати планирану регулацију
саобраћајнице 23 метра и наставља по ободу к.п.бр. 8867 око 35 метара, ломи се, пресеца је и иде
ободима к.п.бр. 5523/3, 5523/1, 8867, 5515, 5513, 5533, пресеца к.п.бр. 5533 идући до граничне тачке G5
и наставља ободима к.п.бр. 5501, 5500/1, 5500/2, 5498/2, 5497/1, 5667, 5665, 5564/3, 5564/2, 5664/1, 5563,
5562, 5563, пресеца к.п.бр. 8889, 3568/1, даље прати планирану регулацију саобраћајнице око 92 метра,
ломи се ка северозападу и наставља ободима к.п.бр. 5579, 5581, ломи се и иде од тромеђе к.п.бр. 5581,
5582 и 5580 право на тромеђу к.п.бр. 5587/2, 5585 и 5586, притом пресецајући к.п.бр. 5582, 5585.
Граница Плана даље иде по ободима к.п.бр. 5586, 5587/7, 5587/4, 5587/5, 5587/6, 5589, 5593,
5604 (пут), 5618 (пут), па 43 метра прати планирану регулацију саобраћајнице, ломи се и наставља по
ободима к.п.бр. 5604 (пут), 5618 (до граничне тачке G6), 5619 (пут), даље прати планирану регулацију
саобраћајнице 50 метара, ломи се и наставља по ободима к.п.бр. 5680, 5681, 5684, 5686/2, па источним
ободом к.п.бр. 5699/3 у дужини од 410 метара (до граничних тачака G7 и G8), ломи се пресеца је у
дужини 215 метара право ка југозападу на северну међу к.п.бр. 8920 (река Тисница) до граничне тачке
G9, пресеца реку право на полигонску тачку 6968 и наставља да прати њен јужни обод у дужини од 286
метара до полигонске тачке 6967, мало се ломи и наставља право на запад у дужини од 405 метара,
право на јужну међу реке Тиснице (до граничне тачке G9а) коју прати у дужини од 720 метара (до
граничне тачке G10), ломи се ка југозападу, пресеца к.п.бр. 5416 у дужини од 48 метара(до граничне
тачке G11) и иде право на источни обод к.п.бр. 5404, па наставља ободом к.п.бр. 5422, ломи се пресеца
пут и наставља јужним ободом планиране регулације саобраћајнице 100 метара, па по јужном ободу
пута 41 метар, ломи се и опет наставља јужним ободом планиране регулације саобраћајнице 440 метара,
93 метра по јужном ободу пута, па иде 10 метара јужним ободом планиране регулације саобраћајнице,
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онда иде 36 метара по јужном ободу пута, затим наставља јужним ободом планиране регулације
саобраћајнице 64 метра, опет иде јужним ободом пута 31 метар, па наставља јужним ободом планиране
регулације саобраћајнице 37 метара, прелази у К.О. Мали Камен и наставља по јужном ободу к.п.бр.
473, 472, даље иде по источном и јужном ободу к.п.бр. 389/2 до тромеђе к.п.бр. 389/2, 479 и 388.
Граница Плана од поменуте тромеђе иде право ка тромеђи к.п.бр. 388, 456 и 458, од које
наставља по ободима к.п.бр. 458, 459, 460, пресеца к.п.бр. 444 (до граничне тачке G12) и наставља
његовим западним ободом, ломи се и наставља 25 метара по планираној регулацији саобраћајнице, онда
по јужном ободу к.п.бр. 8887(пут) 14 метара, наставља по планираној регулацији саобраћајнице 152
метра, затим наставља по граници између катастарских општина Жагубица и Мали Камен тј. по јужном
ободу к.п.бр. 8887(пут), ломи се пресеца га и наставља западним ободом к.п.бр. 5340, 5354, па наставља
по јужном ободу реке Млаве 403 метра, ломи се и наставља по западном ободу к.п.бр. 8913 (поток
Жабар), даље иде по ободу к.п.бр. 8953, ломи се, пресеца к.п.бр. 8950(до граничне тачке G13) и
наставља њеним западним ободом до пута к.п.бр. 8884 који пресеца, иде 5 метара западним ободом
к.п.бр. 4500 до граничне тачке G14, ломи се и наставља ка северозападу по појасу ширине око 80 метара
уз државни пут II реда број 129 у дужини од 634 метара (по граничним тачкама G14, G15, G16, G17, G18
I G19), ломи се и наставља по западном ободу к.п.бр. 4517, долази до тромеђе к.п.бр. 4517, 4518 и 8881
(државни пут II реда број 129), од које иде право на почетну тромеђу где се граница и затвара.
бр тачке

Y

X

G1

7561718.77

4896263.21

G2

7561735.06

4896195.60

G3

7562123.73

4895906.59

G4

7564091.65

4895946.76

G5

7564696.47

4895653.70

G6

7564778.76

4895167.75

G7

7565034.45

4894608.86

G8

7565040.70

4894590.92

G9

7564834.52

4894530.09

G9a

7564160.55

4894638.87

G10

7563754.61

4894587.96

G11

7563711.80

4894566.69

G12

7562970.99

4894376.55

G13

7561938.25

4895566.56

G14

7562044.50

4895738.96

G15

7561896.30

4895847.12

G16

7561667.81

4896017.19

G17

7561602.05

4896069.25

G18

7561574.63

4896101.21

G19

7561562.77

4896138.58

Подручје у обухвату Плана генералне регулације чини грађевинскo подручје, у оквиру кога је
земљиште јавне намене: планирано земљиште, планиране саобраћајнице, инфраструктура и површине
под јавним објектима а преостали део грађевинског подручја чини земљиште остале намене и остало
земљиште.
Грађевинско подручје заузима површину од 261,6 ha, око 65% површине плана.
Изван грађевинског подручја границом Плана је обухваћено остало земљиште: пољопривредно, шумско
и водно земљиште.
Грађевинско подручје се састоји из три енклаве.
Граница грађевинског подручја прве енклаве почиње поклапајући се са границом Плана
генералне регулације и то креће на северозападу од тромеђе к.п.бр. 4360, 4361 и 8881 (државни пут II
реда број 129), даље наставља десним смером, све до потока Жабар, пресеца га и наставља по његовом
источном ободу к.п.бр. 8913 необухватајући га, долази до границе Плана и опет наставља да је прати до
потока Мала река, где се ломи пресецајући је и наставља по заштитном појасу обилазнице око 160
метара, ломи се и опет наставља да прати границу Плана у дужини од 386 метара, па иде по источном
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ободу пута 117 метара, ломи се право ка истоку и наставља ободом к.п.бр. 5513 све до границе Плана
коју прати 32 метра и наставља пресецајући к.п.бр. 5533(пут), 5501, ломи се и наставља по ободима
к.п.бр. 5501, 5502, 5503, ломи се ка северозападу и наставља по планираној регулацији саобраћајнице 59
метара ломи се и наставља по ободима к.п.бр. 5505, 5507 , па 48 метара прати планирану регулацију
саобраћајнице, ломи се и наставља по ободима к.п.бр. 5485/4, 5485/2, 5485/3, 5485/1, 5486/1, 5486/2,
5487, 5488, 5489, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495/1, па 128 метара прати планирану регулацију
саобраћајнице, ломи се ка северу право ка граници Плана, прати је све до тромеђе к.п.бр. 5589, 5590 и
5593/1, одакле наставља по ободима к.п.бр. 5594/2, 5595, 5596/2, 5596/1, 5598, 5599, 5602, 5603, пресеца
к.п.бр. 5604 и наставља по граници Плана 43 метра, ломи се пресеца пут и наставља његовом
планираном регулацијом око 130 метара, ломи се ка југозападу на међу између к.п.бр. 5477/1 и 5477/2 ,
иде право на запад притом пресецајући поток Мала Река, иде њеним западним ободом 38 метара, ломи
се и наставља по ободу к.п.бр. 471/2 11 метара, ломи се, наставља ка југозападу 88 метара до источне
међне линије к.п.бр. 475, мало се ломи и наставља 68 метара до тромеђе к.п.бр. 477/2, 477/3 и 477/4, па
иде југоисточним ободом к.п.бр. 477/3, ломи се и иде 94 метра право на четворомеђу к.п.бр. 483/2, 482,
478 и 479, затим наставља по ободима к.п.бр. 482, 481, пресеца к.п.бр 484 и наставља њеним јужним
ободом, па прати парцелу реке Тиснице 46 метара, ломи се и наставља ободима к.п.бр. 504, 512, па
прати планирану регулацију саобраћајнице, па по ободу к.п.бр. 4440, 524/2, 4440, 21 метар прати
планирану регулацију саобраћајнице, па по ободу к.п.бр. 4440, 5451, 5450, 5447/1, 5446/2, 5446/3, 5446/1,
5443, 5444, 5434, 5432, са јужног обода к.п.бр. 5432 иде 50 метара право на источну међу к.п.бр. 852,
ломи се и наставља по ободима к.п.бр. 852, 854, 857, до тромеђе к.п.бр. 857, 858 и 5631, ломи се на
југозападну међу к.п.бр. 859 у дужини 26 метара, ломи се и наставља по ободу к.п.бр. 859 36 метара,
опет се ломи пресеца реку и наставља ка југозападу 47 метара до северног обода к.п.бр. 5404, па
наставља да га прати, онда иде по ободима к.п.бр. 5388, 5382/2, 5381, 5382/1, 5394, 5398, 5399, па 137
метара по регулацији реке, онда прати њен обод око 60 метара ломи се оштро ка југу иде 22 метра, ломи
се и наставља по ободу к.п.бр. 5373, пресеца је и наставља по ободима к.п.бр. 5370, 5369, ломи се право
ка југу и иде 57 метара до планиране регулације саобраћајнице, коју пресеца и наставља пратећи
границу Плана 926 метара, ломи се и наставља по ободима к.п.бр. 5346, 5349, 5351, 5352/2, 5353, 8919/1
(јаз), ломи се и наставља по западном, па по јужном ободу к.п.бр. 5307 па је пресеца право ка тромеђи
к.п.бр. 5307, 5302 и 5303, наставља ободом к.п.бр. 5307 и онда прати планирану регулацију
саобраћајнице, па планирану регулацију реке Млаве, онда наставља ободима к.п.бр. 5220, 5221, 5222/2,
5222/1, 61, 62, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 59, 75/2, 75/3, 75/6, 55, 56, 57/1, 4986/2, ломи се, па иде обухватајући
планирану регулацију саобраћајнице, онда наставља ободима к.п.бр. 4984, 4982, 4981/2, 5006/2, 5005,
5004, 5009, 5013, ломи се ,пресеца к.п.бр. 5014 и онда наставља западним ободом к.п.бр. 5014, па онда
прати парцелу регионалног пута, па иде ободима к.п.бр. 5022, 5023/2, 8952, па наставља пратећи
границу Плана све до почетне тромеђе.
Из прве енклаве се изузимају следеће к.п.бр. 3994, 3993, 3992, 3991/1(део), 3984 (део),
3985(део),3990, 3988, 3987, 3962/2 (део), 3962/3 (део), 3962/4 (део), 3961 (део), 3960/3, 3960/2, 3960/1,
3959, 3958, 3957, 3956 (део), 3955 (део), 3954, 3953, 3952, 3951 (део), 3950/1, 3949, 3930 (део), 3931, 3932
(део), 3933/1 (део), 3933/8, 3933/7, 3934, 3918 (део), 3917 (део), 3915, 3914, 3939/1, 3947/1, 3947/2, 3947/3,
3948, 3945/9, 3945/2, 3945/5, 3945/6, 3945/8, 3946/1, 3946/2, 3946/3, 3942, 3942, 4953, 4954, 4967/2, 4955,
4956, 4957, 4958, 4959, 4961, 4962/1, 4962/2, 4966, 4965/1, 4965/2, 4964/1, 4964/2, 4964/3, 4963, 3886/12,
3886/13, 3886/14, 3886/15, 3886/20, 3886/21, 3886/22, 3886/23, 3886/24, 3780, 3781, 3782, 3783, 3844/1,
3844/2, 3843, 3823, 3824, 3821/3, 3820/2 (део), 3820/3, 3821/2 (део), 3822/2 (део), 3779/2 (део), 3825,
3828/1, 3828/2, 3828/3, 3831, 3834, 3835, 3845/1, 3845/2, 3842, 3841, 3840, 3837, 3849, 3850, 3852/4,
3852/3, 3852/2, 3852/1, 3853, 3854/2, 3856/1, 3856/2, 3859 (део), 3860(део), 3861 (део), 3867 (део), 3868
(део), 3866 (део), 3865 (део), 3864/2 (део), 3864/1 (део), 3863 (део), 3862 (део), 3858/1 (део), 3858/2 (део),
3858/3 (део), 3857, 8914 (део)
Граница грађевинског подручја друге енклаве обухвата следеће к.п.бр. 5470, 5416 (део), 5699/1,
5604 (део), 5641(део), 5699/2, 5699/3 (део), 5684, 5683, 5682, 5681, 8920 (део).
Граница грађевинског подручја треће енклаве обухвата следеће к.п.бр. 5420, 5421, 5422, део
пута и део планиране регулације саобраћајнице.
Члан 5.
План садржи текстуални и графички део.
Текстуални део чине: Полазне основе, Плански део, Смернице за спровођење Плана,
Прелазне и завршне одредбе и Документациони део Плана.
Графички део чине: Катастарско-топографски план са границом плана – прилог 1; План намене
површина – прилог 2; Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом – прилог 3; План регулације
површина јавних намена – прилог 4.1.; План регулације површина јавних намена са аналитичкогеодетским елементима – прилог 4.2. (а-д); Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине –
прилог 5; Урбанистичка регулација са грађевинским линијама – прилог 6; План мреже и објеката
комуналне инфраструктуре – прилог 7; Спровођење Плана – прилог 8..
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Члан 6.
Саставни део Плана чини Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, израђен
од стране ''Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац..
Члан 7.
План се објављује у "Службеном гласнику општине Жагубица". Плански документ се у целости
објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жагубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-888/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08 и 4/09),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 07. 08. 2013. године донела је:
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О ФОРМИРАЊУ РЕГИОНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Члан 1.
УСВАЈА се Споразум о формирању региона за управљање отпадом на територији
Браничевског управног округа у целини.
Текст Споразума чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Одлуку доставити: Браничевском управном округу,Општинскoм већу општине Жагубица,
председнику општине Жагубица и Архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број: I – 020 – 887 / 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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На основу члана 46. став 1. и члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09….........24/11) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник
општине Жагубица“, бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 07. 08. 2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
подручја Минихидроелектране ''Горњак'' на реци Млава у КО Крепољин и КО Горњак на територији
општине Жагубица
Члан 1.
У Одлуци о изради Плана детаљне регулације ''Горњак'' за подручје Минихидроелектране на
реци Млава у КО Крепољин и КО Горњак бр. I-01-020-699/13 од 24. 06. 2013.године (''Сл гласник
општине Жагубица'', бр. 7/13) члан 1. мења се и гласи:
''Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја Минихидроелектране ''Горњак'' на
реци Млава у КО Крепољин и КО Горњак на територији општине Жагубица (у даљем тексту План).
Израда Плана предвиђена је програмом инвеститора Плана ''GORAG HYDRO'' д.о.о. са седиштем у
Жагубици. Изради Плана се приступа на основу Просторног плана општине Жагубица („Сл. гласник
општине Жагубица“, бр. 2/11)''.
Члан 2.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
''Финасирање Плана обезбеђено је преко наручиоца Плана ''GORAG HYDRO'' д.о.о. Жагубица.
Начин финасирања се уређује уговором између инвеститора и обрађивача Плана''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Општине Жагубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-889/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 67. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број
6/2008...3/2011) и члана 12. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање
потреба у области спорта из буџета општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број
8/2013),
Општинско веће општине Жагубица, на 7. седници, одржаној дана 29.07.2013. године, донело је:
ОДЛУКУ
О образовању Комисије за спорт
Члан 1.
Образује се Комисија за спорт у саставу:
1.
2.
3.

Драгана Милосављевић, дипломирани економиста, председник комисије;
Десанка Цојкић, правно-биротехнички техничар, члан комисије и
Биљана Милојковић, економски техничар, члан комисије.

Члан 2.
Задатак комисије је да, у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава
за финансирање потреба у области спорта из средстава буџета општине Жагубица, спроведе комплетан
поступак избора програма из области спорта за доделу средстава из буџета општине Жагубица.
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О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и сачињава предлог Одлуке о
избору програма који се финансирају из буџета општине, који доставља председнику општине и
Општинском већу на коначно одлучивање.
Одлука Општинског већа о избору програма који ће се финансирати доставља се свим
учесницима који су изабрани на конкурсу и са истима се закључује уговор о финансирању.
Члан 3.
Мандат члановима комисије траје 4 године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине
Жагубица.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II-01-02-850/13
Датум: 29.07.2013. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Сафет Павловић дипл.екон.
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) и
члана 20. Одлуке о Општинској управи општине Жагубица (,, Службени гласник општине Жагубица'',
бр. 7/2008),
Општинско веће општине Жагубица је на 7. седници одржаној дана 29.07.2013.године ,
донело:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Жагубица
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Жагубица, бр.III-01-110-857/13 од 29.07.2013.године, у целини.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
III
Решење доставити: начелнику Општинске управе општине Жагубица и архиви Општинског
већа.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦЕ

Број: II-01 –02-856 / 13
29.07.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл.екон.
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ОСНИВАЧ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год.
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

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