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На основу члана 38. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр.129/
07 ), члана 114. став 3. Статута општине Жагубица ( „Службени гласник“ општине Жагубица бр.6/08
) и члана 24. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица ( „Службени гласник“
општине Жагубица бр.1/10 ), Председник Скупштине општине Жагубица, доноси:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
Расписују се избори за чланове Савета месних заједница на подручју општине Жагубица, и то:
Савет месне заједнице „Врело“ за подручје несељеног места Жагубица, Савет месне заједнице „Суви
До“ за подручје насељеног места Суви До, Савет месне заједнице „Милатовац“ за подручје насељеног
места Милатовац, Савет месне заједнице „Вуковац“ за подручје насељеног места Вуковац, Савет месне
заједнице „Будућност“ за подручје насељеног места Јошаница, Савет месне заједнице „Пионир“ за
подручје насељеног места Изварица, Савет месне заједнице „Млава“ за подручје насељеног места
Рибаре, Савет месне заједнице „Победа“ за подручје насељеног места Осаница, Савет месне
заједнице „Горњак“ за подручја насељених места Крепољин и Брезница, Савет месне заједнице „Бигар“
за подручје насељеног места Сиге, Савет месне заједнице „Милановац“ за подручје насељеног места
Милановац, Савет месне заједнице „Крупаја“ за подручје насељеног места Крупаја и Савет месне
заједнице „Будућност“ за подручја насељених места Близнак и Медвеђица.
Избори за чланове Савета месних заједница на подручју општине Жагубица из става 1. овог
члана, одржаће се дана 29. децембра 2013. године.
Члан 2.
Избори из члана 1. ове Одлуке одржаће се у складу са Законом о локалним изборима, Статутом
општине Жагубица, Одлуком о месним заједницама на територији општине Жагубица и другим
изборним прописима.
Члан 3.
Рокови за спровођење и вршење изборних радњи за избор чланова Савета месних заједница на
подручју општине Жагубица из члана 1. ове Одлуке, почињу да теку одмах, то јест даном доношења ове
Одлуке.
Члан 4.
Овлашћује се Општинска изборна комисија за избор одборника Скупштине општине Жагубица
да спроведе изборе и да одмах по ступању на снагу ове Одлуке предузме све потребне мере за њихово
спровођење одређивањем рокова појединих изборних радњи, именовање бирачких одбора,
обавештавање грађана и политичких партија о спровођењу избора и друге потребне активности.
Члан 5.
Бирачке одборе за спровођење избора за чланове Савета месних заједница чине председник и
два члана одбора који имају заменике.
Проширени састав бирачких одбора чине представници подносиоца предлога кандидата који за
то испуњавају услове а трошкови проширеног састава Изборне комисије и бирачких одбора падају на
терет предлагача.
Члан 6.
Избори за чланове Савета месних заједница из члана 1. ове Одлуке одржаће се на бирачким
местима утврђеним за избор одборника Скупштине општине Жагубица.
Члан 7.
Одлуку доставити Месним заједницама на подручју општине Жагубица из члана 1. ,
Општинској изборној комисији за избор одборника Скупштине општине Жагубица, Начелнику
општинске управе, општинским одборима политичких партија регистрованих на подручју општине и
Архиви.
Члан 8.
Одлуку објавити на огласним таблама Месних заједница из члана 1. и Општине, као и на
Телевизији „Хомоље“, Радио „Хомољу“ и другим средствима јавног информисања.
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Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику“
општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број: И 01 – 020 – 1227/13
Датум:08. 11. 2013.године
Жагубица.
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'' , бр,
48/94 и 11/98),члана 32. став 1. тачка 7. и члана 70. став 1. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС,бр:
129/07) 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 08. 11. 2013.године донела је следећу:
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
Расписује се Референдум на делу територије општине Жагубица и то за:
1.Месну заједницу ''Селиште'' Селиште
2.Месну заједницу ''Врело'' Жагубица;
3.Месну заједницу ''Суви До'' Суви До;
4.Месну заједницу ''Милатовац'' Милатовац
5.Месну заједницу ''Горњак'' Крепољин;
6.Месну заједницу ''Бигар'' Сиге и
7.Месну заједницу ''Крупаја'' Крупаја,а ради доношења Одлуке о завођењу самодоприноса на делу територије
општине Жагубица коју обухватају напред побројане Месне заједнице.
Референдум на овом делу територије општине Жагубица одржаће се дана 29. 12. 2013.године у времену од
7,00 до 20,00 часова.
Члан 2.
Резултати Референдума из члана 1. ове Одлуке утврђују се за сваку Месну заједницу посебно,а према
утврђеном броју уписаних гласача,броју изашлих на референдум и броју гласалих ЗА или ПРОТИВ односно ДА
или Не у конкретној месној заједници.
Члан 3.
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Референдум ће се сповести у складу са Законом о референдуму и народној иницијативи (Службени
гласник РС,бр:48/94 и 11/98), Законом о локалним изборима, Статутом општине Жагубица и овом Одлуком.

Члан 4.
Право изјашњавања на референдуму имају грађани који у складу са прописима о изборима имају бирачко
право и пребивалиште на територији општине Жагубица.
На референдуму право изјашњавања имају и грађани који немају пребивалиште на територији општине
Жагубица, али имају бирачко право и непокретну имовину у власништву на територији општине Жагубица.

Члан 5.
Функцију Комисије за спровођење референдума обављаће Општинска изборна комисија за избор
одборника Скупштине општине Жагубица, а функцију гласачких одбора обављаће бирачки одбори за избор чланова
савета месне заједнице који се одржавају у исто време када и Референдум.
Изјашњавање на Референдуму ће се обављати на гласачким местима утврђеним за изборе чланова Савета
месних заједница.
Члан 6.
Обавезује се Општинска изборна комисија за избор одборника Скупштине општине Жагубица да одмах
по ступању на снагу ове Одлуке припреми неопходан материјал за спровођење референдума, попише обавезне
обрасце за спровођење истог и предузме све мере како би исти био законито спроведен.
Комисија из става 1. овог члана се обавезује да по спроведеном изјашњавању на Референдуму утврди и
прогалси укупне резултате референдума у складу са чланом 2. ове Одлуке.
Члан 7.
Одлуку доставити Општинској изборној комисији, председнику општине Жагубица, Општинској управи
општине Жагубица и архиви.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у

''Службеном гласнику општине

Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1240 / 13 – 01
Жагубица
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Небојша Илић

На основу члана 53. став 4. и члана 55. став 1. тачка 2. и става 5. става 6. става 8. Закона о
водама (''Службени гласник Републике Србије'', број 30/2010), Одлуке о одређивању граница водних
подручја (''Службени гласник Републике Србије'', број 75/2010), Одлуке о утврђивању пописа вода I
реда (''Службени гласник Републике Србије'' бр.83/2010), Уредбе о утврђивању општег плана за одбрану
од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник Републике Србије“ бр. 23/2012),
Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2013. годину („Службени гласник
Републике Србије“, број 8/2013), и члана 15 Статута Општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'' бр.6/2008,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној 08. 11. 2013. године донела је:
ОД Л У К У
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2013.годину
Члан 1.
Усваја се оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине
Жагубица, за 2013. годину, који је саставни део ове одлуке.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном гласнику општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-020-1243/2013-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
Oбразложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 45. став 2.,члану 53. став 4. и члану
55. став 5. Закона о водама (''Сл. гласник РС'', број 30/10), члану 20. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 129/07),члану 15. став 1. тачка 20. и члану 40. став 1. тачка 31.
Статута општине Жагубица, (''Службени гласник општине Жагубица'', бр.6/08,4/09 и 3/11),којим је
прописано да Скупштина општине, у складу са законом,организује заштиту од елементарних и других
већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање
њихових последица, чланом 118. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени
гласник општине Жагубица'', бр.8/12), којим је прописано да Скупштина општине у вршењу послова из
своје надлежности доноси: одлуке, пословник, решења, закључке,препоруке, планове, програме и друге
акте у складу са законом, Статутом и овим Пословником.
Разлог за доношење ове Одлуке је усвајање Оперативног плана одбране од поплава за воде II на
територији општине Жагубица за 2013. годину , којим се омогућује ефикасна одбрана од бујичних
токова.
Оперативни план који се усваја овом Одлуком конципиран је на следећи начин:
-увод,
-хидрографске,рељефне и климатске карактеристике општине Жагубица, а затим у 6 (шест) поглавља:
- поглавље број I садржи хидрографију подручја – изграђени заштитни систем за одбрану од поплава,
- поглавље број II садржи активности у одбрани од поплава,руковођење одбраном,субјекте спровођења
одбране од бујичних поплава и других пратећих појава штетног дејства вода за подручје општине
Жагубица,
- поглавље број III садржи степен угрожености подручја општине Жагубица,критеријуме за проглашење
одбране и организацију одбране од бујичних поплава и других пратећих појава штетног дејства вода за
подручје општине Жагубица ,
- поглављем број IV утврђује се људство,механизација,опрема и материјал за спровођење одбране од
бујичних поплава и других пратећих појава штетног дејства вода за подручје општине Жагубица,
- поглављем број V утврђује се систем веза у спровођењу одбране од бујичних поплава и других
пратећих појава штетног дејства вода за подручје општине Жагубица,
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- поглавље број VI односи се посебне одредбе у спровођењу одбране од бујичних поплава и других
пратећих појава штетног дејства вода за подручје општине Жагубица.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Р'С'', број 129/07), члана
40. Статута општине Жагубица (''Службени. гласник општине Жагубица'', бр. 06/08,4/09 и 3/11), члана
35. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица (''Службени гласник
општине Жагубица'', број 1/2010) и члана 2. Одлуке о измени и допуни Одлуке о месним заједницама на
територији општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубиц'', бр. 11/2012),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 11. 2013. године доноси:
ОДЛУКУ
о распуштању Савета месне заједнице „Jeдинство“ из Лазнице

Члан 1.
На основу иницијативе грађана месне заједнице „Jeдинство“ из Лазнице, предлога Председника
општине Жагубица и предлога ¼ одборника СО Жагубица, РАСПУШТА СЕ Савет месне
заједнице „Jeдинство“ из Лазнице пре истека мандата на које је изабран.
Члан 2.
Распуштањем Савета месне заједнице „Jeдинство“ из Лазнице престаје мандат свим његовим
члановима даном ступања на снагу ове Одлуке, а пре истека мандатног периода на који су изабрани.
Члан 3.
Функцију Савета месне заједнице „Jeдинство“ из Лазнице вршиће повереник Љубиша
Микуљевић из Лазнице, који ће вршити координацију између месне заједнице „Jeдинство“ из Лазнице
чији је Савет распуштен и Скупштине општине Жагубица и извршних органа Општине.
Члан 4.
Обавезује се Председник Скупштине општине Жагубица да у складу са Одлуком о месним
заједницама на територији општине Жагубица у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог решења
распише изборе за чланове Савета месне заједнице „Jeдинство“ из Лазнице.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 6.
Одлуку доставити:Председнику општине Жагубица, Месној заједници „Jeдинство“ из
Лазнице,именованом и архиви Скупштине општине Жагубица
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1241/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/
2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и на
основу члана 40. став 1. тачка 8. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица''
бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 11. 2013. године, утврдила
је
ОДЛУКУ
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Милатовац'' из Милатовца
Члан 1.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Милатовац'' из
Милатовца личним изјашњавањем грађана путем референдума.
Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од
01. 01. 2014 до 31. 12. 2018. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 1.000.000,00 динара (словима:
једанмилиондинара).
Планирани приход из става 1. овог члана чини део укупних средстава која ће се формирати и
кроз друге видове учешћа у обезбеђењу средстава (учешће ЈП ''Дирекција за изградњу и развој'' општине
Жагубица, учешћа грађана, приватних инвеститора и друго).
Приходи из става 1. и 2. овог члана утврдиће се финансијским планом за сваку годину у
периоду за који се уводи самодопринос.
Члан 4.
Средства самодоприноса заједно са средствима из члана 3. става 2 ове Одлуке, користиће се у
складу са утврђеним ставовима Месне заједнице ''Милатовац'' из Милатовца на бази програма
самодоприноса на подручју месне заједнице ''Милатовац'' из Милатовца.
Члан 5.
Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који
ће МЗ ''Милатовац'' из Милатовца поднети по усвајању референдума.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани-физичка лица која имају изборно право и пребивалиште
на подручју ове месне заједнице и то:
-која остварују примања која се према одредбама Закона о порезу на доходак грађана сматрају
зарадом, приходи по основу дивиденде и друге приходе учешћем у добити, укључујући и све облике
прихода који се на основу одредаба закона којим се уређује порез на добит предузећа сматрају
дивидендом, као и приходи по основу Уговора о делу;
- која остварују приходе обављањем самосталне делатности према одредбама Закона о порезу
на доходак грађана;
- која су као власници, имаоци права коришћења или плодоуживаоци земљишта уписани у
катастру земљишта и имају статус пореског обвезника на приходе од пољопривреде и шумарства према
одредбама Закона о порезу на доходак грађана.
Обвезници самодоприноса су и грађана-физичка лица која немају изборно право и
пребивалиште на подручју ове месне заједнице, ако на овом подручју имају непокретну имовину, пошто
се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те имовине.
Пензионери нису обвезници самодоприноса, али на основу посебне писане изјаве могу
добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству.
Члан 7.
Самодопринос извршавају грађани на начин и на основице за утврђивање самодоприноса, како
је то прописано чланом 20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''
бр. 62/06) и то по следећим стопама:
-2 % од нето плата и зарада запослених у радном односу у земљи и иностранству, а ако није
могуће утврдити основицу за обрачун самодоприноса за зараде запослених у иностранству, као
основицу рачунати троструки износ просечне зараде у општини Жагубица;
2% од плата и примања који имају карактер зараде грађана (самостално обављање занатских и
других делатности и сл.);
5% на приходе грађана, који друштвене обавезе плаћају у годишњем паушалном износу;
-3% за грађане који обавезе плаћају према оствареној заради, у проценту од сваког појединачно
оствареног прихода;
-10% на приход од пољопривредне делатности.
У случају добровољног уплаћивања самодоприноса од стране пензионера сагласно одредбама
става 3. претходног члана, основу самодоприноса чине пензије остварене у земљи и иностранству.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину, који су законом изузети од
опорезивања.
Члан 8.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
У погледу ослобађања од обавезе плаћања самодоприноса и олакшица примењују се одредбе
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
- од плата исплатилац зарада;
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе и прописима који важе за порезе грађана.
Обрачун и наплату добровољног самодоприноса из пензија врши исплатилац тих примања
приликом њиховог обрачуна.
Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу који се уводи за
подручје месне заједнице ''Милатовац'' из Милатовца, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Милатовац''
из Милатовца и строго су наменског карактера.
Члан 11.
О средствима самодоприноса води се посебна аналитичка евиденција у складу са законом, а
исту ће водити служба која води књиговодствене послове за месну заједницу.
Члан 12.
За праћење наплате и реализације самодоприноса, управљање и надзор грађана у наменском
коришћењу над тим средствима и доношење наредби за извршење финансијског плана самодоприноса,
Савет месне заједнице ''Милатовац'' из Милатовца образоваће посебну Комисију за спровођење
самодоприноса и ближе уредити њена права и обавезе.
Члан 13.
У случају да се оствари приход од самодоприноса већи од утврђеног укупног износа из члана 3.
став 1. ове Одлуке, грађани ће на Збору грађана одлучити за које намене ће та средства утрошити, а у
складу са чланом 5. ове Одлуке.
Члан 14.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују
одредбе Закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и прописи којим се
уређује порез на доходак грађана.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1236/ 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/
2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и на
основу члана 40. став 1. тачка 8. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица''
бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 11. 2013. године, утврдила
је
ОДЛУКУ
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Селиште'' из Селишта
Члан 1.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Селиште'' из Селишта
личним изјашњавањем грађана путем референдума.
Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од
01. 01. 2014 до 31. 12. 2018. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 725.000.00 динара (словима:
седамстотинадвадесетпетхиљададинара).
Планирани приход из става 1. овог члана чини део укупних средстава која ће се формирати и
кроз друге видове учешћа у обезбеђењу средстава (учешће ЈП ''Дирекција за изградњу и развој'' општине
Жагубица, учешћа грађана, приватних инвеститора и друго).
Приходи из става 1. и 2. овог члана утврдиће се финансијским планом за сваку годину у
периоду за који се уводи самодопринос.
Члан 4.
Средства самодоприноса заједно са средствима из члана 3. става 2 ове Одлуке, користиће се у
складу са утврђеним ставовима Месне заједнице ''Селиште'' из Селишта на бази програма
самодоприноса на подручју месне заједнице ''Селиште'' из Селишта.
Члан 5.
Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који
ће МЗ ''Селиште'' из Селишта поднети по усвајању референдума.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани-физичка лица која имају изборно право и пребивалиште
на подручју ове месне заједнице и то:
-која остварују примања која се према одредбама Закона о порезу на доходак грађана сматрају
зарадом, приходи по основу дивиденде и друге приходе учешћем у добити, укључујући и све облике
прихода који се на основу одредаба закона којим се уређује порез на добит предузећа сматрају
дивидендом, као и приходи по основу Уговора о делу;
- која остварују приходе обављањем самосталне делатности према одредбама Закона о порезу
на доходак грађана;
- која су као власници, имаоци права коришћења или плодоуживаоци земљишта уписани у
катастру земљишта и имају статус пореског обвезника на приходе од пољопривреде и шумарства према
одредбама Закона о порезу на доходак грађана.
Обвезници самодоприноса су и грађана-физичка лица која немају изборно право и
пребивалиште на подручју ове месне заједнице, ако на овом подручју имају непокретну имовину, пошто
се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те имовине.
Пензионери нису обвезници самодоприноса, али на основу посебне писане изјаве могу
добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству.
Члан 7.
Самодопринос извршавају грађани на начин и на основице за утврђивање самодоприноса, како
је то прописано чланом 20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''
бр. 62/06) и то по следећим стопама:
-2 % од нето плата и зарада запослених у радном односу у земљи и иностранству, а ако није
могуће утврдити основицу за обрачун самодоприноса за зараде запослених у иностранству, као
основицу рачунати троструки износ просечне зараде у општини Жагубица;
2% од плата и примања који имају карактер зараде грађана (самостално обављање занатских и
других делатности и сл.);
5% на приходе грађана, који друштвене обавезе плаћају у годишњем паушалном износу;
-3% за грађане који обавезе плаћају према оствареној заради, у проценту од сваког појединачно
оствареног прихода;
-10% на приход од пољопривредне делатности.
У случају добровољног уплаћивања самодоприноса од стране пензионера сагласно одредбама
става 3. претходног члана, основу самодоприноса чине пензије остварене у земљи и иностранству.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину, који су законом изузети од
опорезивања.
Члан 8.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
У погледу ослобађања од обавезе плаћања самодоприноса и олакшица примењују се одредбе
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
- од плата исплатилац зарада;
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе и прописима који важе за порезе грађана.
Обрачун и наплату добровољног самодоприноса из пензија врши исплатилац тих примања
приликом њиховог обрачуна.

Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу који се уводи за
подручје месне заједнице ''Селиште'' из Селишта, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Селиште'' из
Селишта и строго су наменског карактера.
Члан 11.
О средствима самодоприноса води се посебна аналитичка евиденција у складу са законом, а
исту ће водити служба која води књиговодствене послове за месну заједницу.
Члан 12.
За праћење наплате и реализације самодоприноса, управљање и надзор грађана у наменском
коришћењу над тим средствима и доношење наредби за извршење финансијског плана самодоприноса,
Савет месне заједнице ''Селиште'' из Селишта образоваће посебну Комисију за спровођење
самодоприноса и ближе уредити њена права и обавезе.
Члан 13.
У случају да се оствари приход од самодоприноса већи од утврђеног укупног износа из члана 3.
став 1. ове Одлуке, грађани ће на Збору грађана одлучити за које намене ће та средства утрошити, а у
складу са чланом 5. ове Одлуке.
Члан 14.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују
одредбе Закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и прописи којим се
уређује порез на доходак грађана.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1233 / 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/
2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и на
основу члана 40. став 1. тачка 8. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица''
бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 11. 2013. године, утврдила
је
ОДЛУКУ
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Бигар'' из Сига
Члан 1.

12. новембар 2013

Жагубица
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Бигар'' из Сига
личним изјашњавањем грађана путем референдума.
Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од
01. 01. 2014 до 31. 12. 2018. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 1.960.000,00 динара (словима:
једанмилиондеветстотинашесдесетхиљададинара).
Планирани приход из става 1. овог члана чини део укупних средстава која ће се формирати и
кроз друге видове учешћа у обезбеђењу средстава (учешће ЈП ''Дирекција за изградњу и развој'' општине
Жагубица, учешћа грађана, приватних инвеститора и друго).
Приходи из става 1. и 2. овог члана утврдиће се финансијским планом за сваку годину у
периоду за који се уводи самодопринос.
Члан 4.
Средства самодоприноса заједно са средствима из члана 3. става 2 ове Одлуке, користиће се у
складу са утврђеним ставовима Месне заједнице ''Бигар'' из Сига на бази програма самодоприноса на
подручју месне заједнице ''Бигар'' из Сига.
Члан 5.
Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који
ће МЗ ''Бигар'' из Сига поднети по усвајању референдума.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани-физичка лица која имају изборно право и пребивалиште
на подручју ове месне заједнице и то:
-која остварују примања која се према одредбама Закона о порезу на доходак грађана сматрају
зарадом, приходи по основу дивиденде и друге приходе учешћем у добити, укључујући и све облике
прихода који се на основу одредаба закона којим се уређује порез на добит предузећа сматрају
дивидендом, као и приходи по основу Уговора о делу;
- која остварују приходе обављањем самосталне делатности према одредбама Закона о порезу
на доходак грађана;
- која су као власници, имаоци права коришћења или плодоуживаоци земљишта уписани у
катастру земљишта и имају статус пореског обвезника на приходе од пољопривреде и шумарства према
одредбама Закона о порезу на доходак грађана.
Обвезници самодоприноса су и грађана-физичка лица која немају изборно право и
пребивалиште на подручју ове месне заједнице, ако на овом подручју имају непокретну имовину, пошто
се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те имовине.
Пензионери нису обвезници самодоприноса, али на основу посебне писане изјаве могу
добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству.
Члан 7.
Самодопринос извршавају грађани на начин и на основице за утврђивање самодоприноса, како
је то прописано чланом 20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''
бр. 62/06) и то по следећим стопама:
-2 % од нето плата и зарада запослених у радном односу у земљи и иностранству, а ако није
могуће утврдити основицу за обрачун самодоприноса за зараде запослених у иностранству, као
основицу рачунати троструки износ просечне зараде у општини Жагубица;
2% од плата и примања који имају карактер зараде грађана (самостално обављање занатских и
других делатности и сл.);
5% на приходе грађана, који друштвене обавезе плаћају у годишњем паушалном износу;
-3% за грађане који обавезе плаћају према оствареној заради, у проценту од сваког појединачно
оствареног прихода;
-10% на приход од пољопривредне делатности.
У случају добровољног уплаћивања самодоприноса од стране пензионера сагласно одредбама
става 3. претходног члана, основу самодоприноса чине пензије остварене у земљи и иностранству.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину, који су законом изузети од
опорезивања.
Члан 8.

12. новембар 2013

Жагубица
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
У погледу ослобађања од обавезе плаћања самодоприноса и олакшица примењују се одредбе
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
- од плата исплатилац зарада;
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе и прописима који важе за порезе грађана.
Обрачун и наплату добровољног самодоприноса из пензија врши исплатилац тих примања
приликом њиховог обрачуна.

Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу који се уводи за
подручје месне заједнице ''Бигар'' из Сига, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Бигар'' Сиге и строго
су наменског карактера.
Члан 11.
О средствима самодоприноса води се посебна аналитичка евиденција у складу са законом, а
исту ће водити служба која води књиговодствене послове за месну заједницу.
Члан 12.
За праћење наплате и реализације самодоприноса, управљање и надзор грађана у наменском
коришћењу над тим средствима и доношење наредби за извршење финансијског плана самодоприноса,
Савет месне заједнице ''Бигар'' из Сига образоваће посебну Комисију за спровођење самодоприноса и
ближе уредити њена права и обавезе.
Члан 13.
У случају да се оствари приход од самодоприноса већи од утврђеног укупног износа из члана 3.
став 1. ове Одлуке, грађани ће на Збору грађана одлучити за које намене ће та средства утрошити, а у
складу са чланом 5. ове Одлуке.
Члан 14.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују
одредбе Закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и прописи којим се
уређује порез на доходак грађана.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1238 / 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/
2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и на
основу члана 40. став 1. тачка 8. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица''
бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 11. 2013. године, утврдила
је
ОДЛУКУ
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Суви До'' из Сувог Дола
Члан 1.

12. новембар 2013

Жагубица
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Суви До'' из Сувог
Дола личним изјашњавањем грађана путем референдума.
Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од
01. 01. 2014 до 31. 12. 2018. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 3.270.000,00 динара (словима:
тримилионадвестотинеседамдесетхиљададинара).
Планирани приход из става 1. овог члана чини део укупних средстава која ће се формирати и
кроз друге видове учешћа у обезбеђењу средстава (учешће ЈП ''Дирекција за изградњу и развој'' општине
Жагубица, учешћа грађана, приватних инвеститора и друго).
Приходи из става 1. и 2. овог члана утврдиће се финансијским планом за сваку годину у
периоду за који се уводи самодопринос.
Члан 4.
Средства самодоприноса заједно са средствима из члана 3. става 2 ове Одлуке, користиће се у
складу са утврђеним ставовима Месне заједнице ''Суви До'' из Сувог Дола на бази програма
самодоприноса на подручју месне заједнице ''Суви До'' из Сувог Дола.
Члан 5.
Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који
ће МЗ ''Суви До'' из Сувог Дола поднети по усвајању референдума.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани-физичка лица која имају изборно право и пребивалиште
на подручју ове месне заједнице и то:
-која остварују примања која се према одредбама Закона о порезу на доходак грађана сматрају
зарадом, приходи по основу дивиденде и друге приходе учешћем у добити, укључујући и све облике
прихода који се на основу одредаба закона којим се уређује порез на добит предузећа сматрају
дивидендом, као и приходи по основу Уговора о делу;
- која остварују приходе обављањем самосталне делатности према одредбама Закона о порезу
на доходак грађана;
- која су као власници, имаоци права коришћења или плодоуживаоци земљишта уписани у
катастру земљишта и имају статус пореског обвезника на приходе од пољопривреде и шумарства према
одредбама Закона о порезу на доходак грађана.
Обвезници самодоприноса су и грађана-физичка лица која немају изборно право и
пребивалиште на подручју ове месне заједнице, ако на овом подручју имају непокретну имовину, пошто
се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те имовине.
Пензионери нису обвезници самодоприноса, али на основу посебне писане изјаве могу
добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству.
Члан 7.
Самодопринос извршавају грађани на начин и на основице за утврђивање самодоприноса, како
је то прописано чланом 20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''
бр. 62/06) и то по следећим стопама:
-2 % од нето плата и зарада запослених у радном односу у земљи и иностранству, а ако није
могуће утврдити основицу за обрачун самодоприноса за зараде запослених у иностранству, као
основицу рачунати троструки износ просечне зараде у општини Жагубица;
2% од плата и примања који имају карактер зараде грађана (самостално обављање занатских и
других делатности и сл.);
5% на приходе грађана, који друштвене обавезе плаћају у годишњем паушалном износу;
-3% за грађане који обавезе плаћају према оствареној заради, у проценту од сваког појединачно
оствареног прихода;
-10% на приход од пољопривредне делатности.
У случају добровољног уплаћивања самодоприноса од стране пензионера сагласно одредбама
става 3. претходног члана, основу самодоприноса чине пензије остварене у земљи и иностранству.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину, који су законом изузети од
опорезивања.
Члан 8.

12. новембар 2013

Жагубица
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
У погледу ослобађања од обавезе плаћања самодоприноса и олакшица примењују се одредбе
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
- од плата исплатилац зарада;
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе и прописима који важе за порезе грађана.
Обрачун и наплату добровољног самодоприноса из пензија врши исплатилац тих примања
приликом њиховог обрачуна.

Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу који се уводи за
подручје месне заједнице ''Суви До'' из Сувог Дола, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Суви До'' и
строго су наменског карактера.
Члан 11.
О средствима самодоприноса води се посебна аналитичка евиденција у складу са законом, а
исту ће водити служба која води књиговодствене послове за месну заједницу.
Члан 12.
За праћење наплате и реализације самодоприноса, управљање и надзор грађана у наменском
коришћењу над тим средствима и доношење наредби за извршење финансијског плана самодоприноса,
Савет месне заједнице ''Суви До'' из Сувог Дола образоваће посебну Комисију за спровођење
самодоприноса и ближе уредити њена права и обавезе.
Члан 13.
У случају да се оствари приход од самодоприноса већи од утврђеног укупног износа из члана 3.
став 1. ове Одлуке, грађани ће на Збору грађана одлучити за које намене ће та средства утрошити, а у
складу са чланом 5. ове Одлуке.
Члан 14.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују
одредбе Закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и прописи којим се
уређује порез на доходак грађана.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1235 / 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/
2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и на
основу члана 40. став 1. тачка 8. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица''
бр. 6/08 и 4/09),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 11. 2013. године, утврдила
је
ОДЛУКУ
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Врело'' из Жагубице
Члан 1.

12. новембар 2013
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Врело'' из Жагубице
личним изјашњавањем грађана путем референдума.
Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од
01. 01. 2014 до 31. 12. 2018. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 10.800.000,00 динара (словима:
десетмилионаосамстотинахиљададинара).
Планирани приход из става 1. овог члана чини део укупних средстава која ће се формирати и
кроз друге видове учешћа у обезбеђењу средстава (учешће ЈП ''Дирекција за изградњу и развој'' општине
Жагубица, учешћа грађана, приватних инвеститора и друго).
Приходи из става 1. и 2. овог члана утврдиће се финансијским планом за сваку годину у
периоду за који се уводи самодопринос.
Члан 4.
Средства самодоприноса заједно са средствима из члана 3. става 2 ове Одлуке, користиће се у
складу са утврђеним ставовима Месне заједнице ''Врело'' из Жагубице на бази програма самодоприноса
на подручју месне заједнице ''Врело'' из Жагубице.
Члан 5.
Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који
ће МЗ ''Врело'' из Жагубице поднети по усвајању референдума.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани-физичка лица која имају изборно право и пребивалиште
на подручју ове месне заједнице и то:
-која остварују примања која се према одредбама Закона о порезу на доходак грађана сматрају
зарадом, приходи по основу дивиденде и друге приходе учешћем у добити, укључујући и све облике
прихода који се на основу одредаба закона којим се уређује порез на добит предузећа сматрају
дивидендом, као и приходи по основу Уговора о делу;
- која остварују приходе обављањем самосталне делатности према одредбама Закона о порезу
на доходак грађана;
- која су као власници, имаоци права коришћења или плодоуживаоци земљишта уписани у
катастру земљишта и имају статус пореског обвезника на приходе од пољопривреде и шумарства према
одредбама Закона о порезу на доходак грађана.
Обвезници самодоприноса су и грађана-физичка лица која немају изборно право и
пребивалиште на подручју ове месне заједнице, ако на овом подручју имају непокретну имовину, пошто
се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те имовине.
Пензионери нису обвезници самодоприноса, али на основу посебне писане изјаве могу
добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству.
Члан 7.
Самодопринос извршавају грађани на начин и на основице за утврђивање самодоприноса, како
је то прописано чланом 20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''
бр. 62/06) и то по следећим стопама:
-2 % од нето плата и зарада запослених у радном односу у земљи и иностранству, а ако није
могуће утврдити основицу за обрачун самодоприноса за зараде запослених у иностранству, као
основицу рачунати троструки износ просечне зараде у општини Жагубица;
2% од плата и примања који имају карактер зараде грађана (самостално обављање занатских и
других делатности и сл.);
5% на приходе грађана, који друштвене обавезе плаћају у годишњем паушалном износу;
-3% за грађане који обавезе плаћају према оствареној заради, у проценту од сваког појединачно
оствареног прихода;
-10% на приход од пољопривредне делатности.
У случају добровољног уплаћивања самодоприноса од стране пензионера сагласно одредбама
става 3. претходног члана, основу самодоприноса чине пензије остварене у земљи и иностранству.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину, који су законом изузети од
опорезивања.
Члан 8.

12. новембар 2013
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
У погледу ослобађања од обавезе плаћања самодоприноса и олакшица примењују се одредбе
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
- од плата исплатилац зарада;
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе и прописима који важе за порезе грађана.
Обрачун и наплату добровољног самодоприноса из пензија врши исплатилац тих примања
приликом њиховог обрачуна.

Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу који се уводи за
подручје месне заједнице ''Врело'' из Жагубице, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Врело'' Жагубица
и строго су наменског карактера.
Члан 11.
О средствима самодоприноса води се посебна аналитичка евиденција у складу са законом, а
исту ће водити служба која води књиговодствене послове за месну заједницу.
Члан 12.
За праћење наплате и реализације самодоприноса, управљање и надзор грађана у наменском
коришћењу над тим средствима и доношење наредби за извршење финансијског плана самодоприноса,
Савет месне заједнице ''Врело'' из Жагубице образоваће посебну Комисију за спровођење
самодоприноса и ближе уредити њена права и обавезе.
Члан 13.
У случају да се оствари приход од самодоприноса већи од утврђеног укупног износа из члана 3.
став 1. ове Одлуке, грађани ће на Збору грађана одлучити за које намене ће та средства утрошити, а у
складу са чланом 5. ове Одлуке.
Члан 14.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују
одредбе Закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и прописи којим се
уређује порез на доходак грађана.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1234/ 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/
2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и на
основу члана 40. став 1. тачка 8. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица''
бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 11. 2013. године, утврдила
је
ОДЛУКУ
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Горњак'' из Крепољина
Члан 1.

12. новембар 2013
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Горњак'' из
Крепољина личним изјашњавањем грађана путем референдума.
Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од
01. 01. 2014. до 31. 12 2018. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 7.560.000,00 динара (словима:
седаммилионапетстотинашесдесетхиљададинара).
Планирани приход из става 1. овог члана чини део укупних средстава која ће се формирати и
кроз друге видове учешћа у обезбеђењу средстава (учешће ЈП ''Дирекција за изградњу и развој'' општине
Жагубица, учешћа грађана, приватних инвеститора и друго).
Приходи из става 1. и 2. овог члана утврдиће се финансијским планом за сваку годину у
периоду за који се уводи самодопринос.
Члан 4.
Средства самодоприноса заједно са средствима из члана 3. става 2 ове Одлуке, користиће се у
складу са утврђеним ставовима Месне заједнице ''Горњак'' из Крепољина на бази програма
самодоприноса на подручју месне заједнице ''Горњак'' из Крепољина.
Члан 5.
Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који
ће МЗ ''Горњак'' из Крепољина поднети по усвајању референдума.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани-физичка лица која имају изборно право и пребивалиште
на подручју ове месне заједнице и то:
-која остварују примања која се према одредбама Закона о порезу на доходак грађана сматрају
зарадом, приходи по основу дивиденде и друге приходе учешћем у добити, укључујући и све облике
прихода који се на основу одредаба закона којим се уређује порез на добит предузећа сматрају
дивидендом, као и приходи по основу Уговора о делу;
- која остварују приходе обављањем самосталне делатности према одредбама Закона о порезу
на доходак грађана;
- која су као власници, имаоци права коришћења или плодоуживаоци земљишта уписани у
катастру земљишта и имају статус пореског обвезника на приходе од пољопривреде и шумарства према
одредбама Закона о порезу на доходак грађана.
Обвезници самодоприноса су и грађана-физичка лица која немају изборно право и
пребивалиште на подручју ове месне заједнице, ако на овом подручју имају непокретну имовину, пошто
се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те имовине.
Пензионери нису обвезници самодоприноса, али на основу посебне писане изјаве могу
добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству.
Члан 7.
Самодопринос извршавају грађани на начин и на основице за утврђивање самодоприноса, како
је то прописано чланом 20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''
бр. 62/06) и то по следећим стопама:
-2 % од нето плата и зарада запослених у радном односу у земљи и иностранству, а ако није
могуће утврдити основицу за обрачун самодоприноса за зараде запослених у иностранству, као
основицу рачунати троструки износ просечне зараде у општини Жагубица;
2% од плата и примања који имају карактер зараде грађана (самостално обављање занатских и
других делатности и сл.);
5% на приходе грађана, који друштвене обавезе плаћају у годишњем паушалном износу;
-3% за грађане који обавезе плаћају према оствареној заради, у проценту од сваког појединачно
оствареног прихода;
-10% на приход од пољопривредне делатности.
У случају добровољног уплаћивања самодоприноса од стране пензионера сагласно одредбама
става 3. претходног члана, основу самодоприноса чине пензије остварене у земљи и иностранству.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину, који су законом изузети од
опорезивања.
Члан 8.

12. новембар 2013
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
У погледу ослобађања од обавезе плаћања самодоприноса и олакшица примењују се одредбе
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
- од плата исплатилац зарада;
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе и прописима који важе за порезе грађана.
Обрачун и наплату добровољног самодоприноса из пензија врши исплатилац тих примања
приликом њиховог обрачуна.

Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу који се уводи за
подручје месне заједнице ''Горњак'' из Крепољина, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Горњак''
Крепољин и строго су наменског карактера.
Члан 11.
О средствима самодоприноса води се посебна аналитичка евиденција у складу са законом, а
исту ће водити служба која води књиговодствене послове за месну заједницу.
Члан 12.
За праћење наплате и реализације самодоприноса, управљање и надзор грађана у наменском
коришћењу над тим средствима и доношење наредби за извршење финансијског плана самодоприноса,
Савет месне заједнице ''Горњак'' из Крепољина образоваће посебну Комисију за спровођење
самодоприноса и ближе уредити њена права и обавезе.

Члан 13.
У случају да се оствари приход од самодоприноса већи од утврђеног укупног износа из члана 3.
став 1. ове Одлуке, грађани ће на Збору грађана одлучити за које намене ће та средства утрошити, а у
складу са чланом 5. ове Одлуке.
Члан 14.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују
одредбе Закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и прописи којим се
уређује порез на доходак грађана.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1237 / 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/
2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и на
основу члана 40. став 1. тачка 8. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица''
бр. 6/08, 4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 11. 2013. године, утврдила
је
ОДЛУКУ
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Крупаја'' из Крупаје

12. новембар 2013
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Члан 1.
Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Крупаја'' из Крупаје
личним изјашњавањем грађана путем референдума.
Члан 2.
Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од
01. 01. 2014 до 31. 12. 2018. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 1.505.000,00 динара (словима:
једанмилионпетстотинапетхиљададинара).
Планирани приход из става 1. овог члана чини део укупних средстава која ће се формирати и
кроз друге видове учешћа у обезбеђењу средстава (учешће ЈП ''Дирекција за изградњу и развој'' општине
Жагубица, учешћа грађана, приватних инвеститора и друго).
Приходи из става 1. и 2. овог члана утврдиће се финансијским планом за сваку годину у
периоду за који се уводи самодопринос.
Члан 4.
Средства самодоприноса заједно са средствима из члана 3. става 2 ове Одлуке, користиће се у
складу са утврђеним ставовима Месне заједнице ''Крупаја'' из Крупаје на бази програма самодоприноса
на подручју месне заједнице ''Крупаја'' из Крупаје.
Члан 5.
Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који
ће МЗ ''Крупаја'' из Крупаје поднети по усвајању референдума.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани-физичка лица која имају изборно право и пребивалиште
на подручју ове месне заједнице и то:
-која остварују примања која се према одредбама Закона о порезу на доходак грађана сматрају
зарадом, приходи по основу дивиденде и друге приходе учешћем у добити, укључујући и све облике
прихода који се на основу одредаба закона којим се уређује порез на добит предузећа сматрају
дивидендом, као и приходи по основу Уговора о делу;
- која остварују приходе обављањем самосталне делатности према одредбама Закона о порезу
на доходак грађана;
- која су као власници, имаоци права коришћења или плодоуживаоци земљишта уписани у
катастру земљишта и имају статус пореског обвезника на приходе од пољопривреде и шумарства према
одредбама Закона о порезу на доходак грађана.
Обвезници самодоприноса су и грађана-физичка лица која немају изборно право и
пребивалиште на подручју ове месне заједнице, ако на овом подручју имају непокретну имовину, пошто
се средствима самодоприноса побољшавају услови коришћења те имовине.
Пензионери нису обвезници самодоприноса, али на основу посебне писане изјаве могу
добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству.
Члан 7.
Самодопринос извршавају грађани на начин и на основице за утврђивање самодоприноса, како
је то прописано чланом 20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''
бр. 62/06) и то по следећим стопама:
-2 % од нето плата и зарада запослених у радном односу у земљи и иностранству, а ако није
могуће утврдити основицу за обрачун самодоприноса за зараде запослених у иностранству, као
основицу рачунати троструки износ просечне зараде у општини Жагубица;
2% од плата и примања који имају карактер зараде грађана (самостално обављање занатских и
других делатности и сл.);
5% на приходе грађана, који друштвене обавезе плаћају у годишњем паушалном износу;
-3% за грађане који обавезе плаћају према оствареној заради, у проценту од сваког појединачно
оствареног прихода;
-10% на приход од пољопривредне делатности.
У случају добровољног уплаћивања самодоприноса од стране пензионера сагласно одредбама
става 3. претходног члана, основу самодоприноса чине пензије остварене у земљи и иностранству.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину, који су законом изузети од
опорезивања.

12. новембар 2013

Жагубица

Број 12 страна 20

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Члан 8.
У погледу ослобађања од обавезе плаћања самодоприноса и олакшица примењују се одредбе
закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса врше:
- од плата исплатилац зарада;
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе и прописима који важе за порезе грађана.
Обрачун и наплату добровољног самодоприноса из пензија врши исплатилац тих примања
приликом њиховог обрачуна.

Члан 10.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу који се уводи за
подручје месне заједнице ''Крупаја'' из Крупаје, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Крупаја'' Крупаја
и строго су наменског карактера.
Члан 11.
О средствима самодоприноса води се посебна аналитичка евиденција у складу са законом, а
исту ће водити служба која води књиговодствене послове за месну заједницу.
Члан 12.
За праћење наплате и реализације самодоприноса, управљање и надзор грађана у наменском
коришћењу над тим средствима и доношење наредби за извршење финансијског плана самодоприноса,
Савет месне заједнице ''Крупаја'' из Крупаје образоваће посебну Комисију за спровођење самодоприноса
и ближе уредити њена права и обавезе.
Члан 13.
У случају да се оствари приход од самодоприноса већи од утврђеног укупног износа из члана 3.
став 1. ове Одлуке, грађани ће на Збору грађана одлучити за које намене ће та средства утрошити, а у
складу са чланом 5. ове Одлуке.
Члан 14.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују
одредбе Закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација, као и прописи којим се
уређује порез на доходак грађана.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 –1239/ 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 20. став 1. тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/
2007), члана 40. Статута Општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.6/08,4/09 и 3/
11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној 08.11.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА У
ПЕРИОДУ ОД 2014. ДО 2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се План капиталних инвестиција Општине Жагубица

за период од 2014-2018.

године.
Члан 2.
План капиталних инвестиција представља петогодишњи план за инвестирање из Буџета
Општине Жагубица у инфраструктуру, привреду, јавне објекте и опрему. Овим Планом обухваћени су
пројекти од општег значаја минималне вредности пројекта 50.000. евра.
Члан 3.
План капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних инвестиција
у локланом буџету. План је обезбеђивање усаглашености Стратегије развоја Општине Жагубица
са реалним финансијским могућностима.
Члан 4.
Саставни део ове од Одлуке је План Капиталних инвестиција дат као табеларни приказ
приоритета пројеката .
Члан 5.
План капиталних инвестиција је повезан са просторним урбанистичким плановима.
Општина Жагубица улаже у комуналну инфраструктуру како би пружила основне услуге својим
грађанима и задржала и привукла домаће и стране инвеститоре.
Члан 6.
Системски приступ планирању капиталних инвестиција ће омогућити Општини
Жагубица боље искоришћавање капацитета локалног буџета и омогућити бољи приступ спољним
изворима финансирања (Европска унија- предприступним фондовима, средствима из Националног
инвестиционог плана и другим донаторским средствима).
Члан 7.
Прва година реализације и финансирања програма капиталних инвестиција сматра се
годишњим капиталним буџетом. Годишњи капитални буџет се сваке године одређује као исечак
из вишегодишњег капиталног програма који се односи на капиталну годину.
Члан 8.
Израда свеобухватног инвестиционог плана ће омогућити развој нових и побољшање
постојећих услуга грађанима и омогућити спровођење главних Стратегија развоја Општине
Жагубица.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука број I-01-020-1407/12 од 17.12.2012.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1232/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојиша Иилић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 40.
Статута општине Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 06/08) и члана 2. Одлуке о измени
и допуни одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица („Сл. гласник општине
Жагубица“, бр. 11/2012), а на предлог председника општине Жагубица,
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 11. 2013. године донела је:
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РЕШЕЊЕ
о именовању повереника за месну заједницу „Јединство“ из Лазнице
чији је Савет распуштен

Члан 1.
Овим Решењем именује се повереник који ће вршити координацију између месне
заједнице „Јединство“ из Лазнице чији је Савет распуштен и Скупштине општине Жагубица и извршних
органа Општине Жагубица.
Члан 2.
За повереника месне заједнице „Јединство“ из Лазнице чији је Савет распуштен именује се
Љубиша Микуљевић из Лазнице.
Члан 3.
Повереник из члана 2. овога Решења врши послове Савета месне заједнице ''Јединство'' из
Лазнице до избора новог сазива Савета ове месне заједнице.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 5.
Решење доставити:МЗ, именованом и архиви Скупштине општине Жагубица
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1242/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 54. став 2. и чл.55. став 3 тачка 4, Закона о основама система образовања
и васпитања("Службени гласник РС",бр:72/2009,52/11 и 55/13) 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 08. 11. 2013. године,донела је:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ"
ЛАЗНИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА се дужности члана школског одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' из
Лазнице,испред запослених због престанка основа по ком је именована и то:
1. Марија Николајевић,учитељица из Лазнице;
.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица".
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Школског
одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница бр. I-020-568/10-01 од 21. јуна 2010.године и то
члан 1. став 1. подгрупа II тачка 2.
Члан 4.
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Решење доставити: именованоj, Основној школи ''Јован Шербановић'' Лазница и Архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број:I-01-020-1247/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 54. став 2. и члану 55. Закона о
основама система образовања и васпитања("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11). Наиме због
одласка у пензију именованој је престао основ по ком је именована у Школски одбор па је Наставничко
веће као овлашћени предлагач покренуло иницијативу – поднело захтев Скупштини за разрешење овог
члана,а са наведених разлога.

На основу члана 54. став 2. и члана 55. Закона о основама система образовања и
васпитања("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) 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 08. 11. 2013. године,донела је:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ"
ЛАЗНИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА се дужности члана школског одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' из
Лазнице,испред локалне самоуправе и то:
1. Љубиша Царановић из Лазнице;
.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица".
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Школског
одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница бр.I-01-020-699/12 од 03. јула 2012.године и то
члан 1. став 1. тачка 1.
Члан 4.
Решење доставити: именованом, Основној школи ''Јован Шербановић'' Лазница и Архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број: I-01-020-1249/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
Образложење

12. новембар 2013

Жагубица

Број 12 страна 24

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 54. став 2. и члану 55. Закона о
основама система образовања и васпитања("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11).

На основу члана 14. и члана 15. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" бр.129/
2007), члана 32. Закона о локалној самоуправи ('' Службени гласник РС'', бр.129/2007), 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 08. 11. 2013. године, донела је
следеће:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Љубиша Царановић из Лазнице – дужности члана Општинске изборне
комисије за избор одборника Скупштине општине Жагубица.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о образовању и именовању
Комисије за избор одборника Скупштине општине Жагубица бр.I–020-604/2012-01 од 07. 06.
2012.године и то члан 3 став 1. тачка 8
Члан 4.
Решење доставити: именованом, Општинској изборној комисији и архиви Скупштине општине
Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01.020-1245/13
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
Образложење

Правни основ за доношење овог решења је члан 14. и члан 15. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'' број 129/07).
Закон утврђује надлежност одборничких група као овлашћених предлагача у поступку
именовања и разрешења сталног састава изборне комисије јединице локалне самоуправе, као и у
погледу заступљености одборничких група у сталном саставу изборне комисије.
У складу са напред наведеним одборничка група СПС поднела је захтев за разрешење
именованог па је одлучено као у диспозитиву Решења – чл.1.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду
у року од 24 часа од доношења решења Скупштине општине Жагубица.

На основу члана 54. став 2. и члана 55. Закона о основама система образовања и
васпитања("Службени гласник РС",бр:72/2009,52/11 и 55/13) 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 08. 11. 2013. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ'' ЛАЗНИЦА
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Члан 1.
Предраг Јевтић наставник српског језика из Лазнице ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског
одбора Основне школе “Јован Шербановић“ Лазница испред запослених.
Именовани из става 1. овог члана именује се на мандатни период до истека мандата овог сазива
Школског одбора,осим уколико у складу са Законом не буде разрешен ове дужности пре истека мандата.
.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.

Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Школског
одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница бр.I-020-568/12 - 01 од 21. јуна 2010.године и то
члан 1. став 1. подгрупа II тачка 2.

Члан 4.
Решење доставити: именованом, Школском одбору Основне школе ''Јован Шербановић'' из
Лазнице и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1248/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 54. став 2. и члана 55. Закона о основама система образовања и
васпитања("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) 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 08. 11. 2013. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ'' ЛАЗНИЦА

Члан 1.
Раде Кушлић из Лазнице ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе ''Јован
Шербановић'' Лазница испред оснивача - локалне самоуправе.
Именовани из става 1. овог члана именује се на мандатни период до истека мандата овог сазива
Школског одбора,осим уколико у складу са Законом не буде разрешен ове дужности пре истека мандата.
.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.

Члан 3.
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Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Школског
одбора Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница бр.I-01-020-699/12 од 03. јула 2012.године и то
члан 1. став 1. тачка 1.

Члан 4.
Решење доставити: именованом, Школском одбору Основне школе ''Јован Шербановић'' из
Лазнице и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1250/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 14. и члана 15. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" бр.129/
2007), члана 32. Закона о локалној самоуправи ('' Службени гласник РС'', бр.129/2007) 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 08. 11. 2013. године, донела је
следеће:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Предраг (Радомир) Лупшић из Крепољина – за члана Општинске изборне
комисије за избор одборника Скупштине општине Жагубица
.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о образовању и именовању
Комисије за избор одборника Скупштине општине Жагубица бр.I–020-604/2012-01 од 07. 06.
2012.године и то члан 3 став 1. тачка 8
Члан 4.
Решење доставити: именованом, Општинској изборној комисији и архиви Скупштине општине
Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1246/13
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
Образложење

Правни основ за доношење овог решења је члан 14. и члан 15. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'' број 129/07).
Закон утврђује надлежност одборничких група као овлашћених предлагача у поступку
именовања сталног састава изборне комисије јединице локалне самоуправе, као и у погледу
заступљености одборничких група у сталном саставу изборне комисије.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у
року од 24 часа од доношења решења Скупштине општине Жагубица.
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На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.6/08),а у вези члана 12b Закона о начину и условима признавања права и враћању
земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и
конфискацијом због неизмирених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа (''Службени
гласник РС'',бр.18/91,20/92 и 42/98)
Скупштина општине на својој седници одржаној дана 08. 11. 2013.године, донела је следећи:

ПРАВИЛНИК
O ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА РЕГУЛИСАЊЕ
МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА НАСТАЛИХ ПОВОДОМ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА НЕДОСТАЈУЋЕ
ЗЕМЉИШТЕ ИЗ ПЗФ-а УТВРЂЕНЕ СУДСКИМ ОДЛУКАМА

1.Овим Правилником врши се допуна Правилника о критеријумима и мерилима за регулисање
међусобних односа насталих поводом новчане накнаде за недостајуће земљиште из ПЗФ-а утврђене
судским одлукама бр. I -020-372/10-01 од 26. 04. 2010. године,тако што се у тачки 3. став 2. алинеја 1.
тако што се после текста алинеје 1 „да се поверилац одрекне 30% од висине опредељеног потраживања
ставља зарез и додаје текст „ осим за потраживања која су доспела“.
У осталом делу Правилник о критеријумима и мерилима за регулисање међусобних односа
насталих поводом новчане накнаде за недостајуће земљиште из ПЗФ-а утврђене судским одлукама бр. I
-020-372/10-01 од 26. 04. 2010. године, остаје неизмењен.
2. Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
3. Правилник доставити председнику општине, Комисији за пријем, разматрање и утврђивање
предлога за закључење вансудског поравнања и архиви Скупштине општине Жагубица .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1244/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу чл. 46.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.129/2007),
чл.67.Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/08 и 3/11), чл.1.
Правилника о додели признања општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр.3/
2011), чланова 4, 11 и 12. Одлуке о признањима општине Жагубица („Службени гласник општине
Жагубица“, бр.3/2011) и на основу Предлога Комисије за кадровска, административна и друга питања и
доделу признања и одликовања, бр. II – 01-020-1078/13 од 18.09.2013.године,
Општинско веће општине Жагубица, на 13.седници, 23.09.2013.године, донело је :
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Поводом Дана општине Жагубица, додељују се признања општине Жагубица и то:
ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, ДОДЕЉУЈУ СЕ :
1. Академику Светомиру Арсићу „Басари“, вајару из Београда , као знак
признања за изузетне резултате и допринос у стварању и афирмацији културних и уметничких
вредности општине Жагубица на сликарским и вајарским колонијама.
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2. Руднику мрког угља „Јасеновац“ Крепољин, за допринос у привредном
развоју општине, постигнуте резултате у производњи угља, запошљавању грађана општине Жагубица и
успешну сарадњу са Општином Жагубица.
3.
Горану Перићу, саобраћајном полицајцу из Изварице, постхумно за изузетне резултате у
области безбедности саобраћаја, успешну сарадњу са грађанима и локалном самоуправом.
4.
Небојши Илићу из Рибара, адвокату из Жагубице, за допринос у успостављању
друштвене толеранције и за допринос и резултате у области развоја демократије у општини Жагубица.
Члан 2.
ДИПЛОМЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ДОДЕЉУЈУ СЕ:
1. Ани Урошевић, ученици Основне школе „Јован Шербановић“ из Крепољина, за освојено
2.место на републичком такмичењу из историје у Нишу 2013.године и афримацију општине
Жагубица у области образовања.
2. Барбари Ивковић, професору историје из Крепољина, за допринос, резултате и афирмацију
општине Жагубица у области образовања.
3. Јанку Лалићу, академском вајару и сликару из Лазнице, за допринос у области културе и
уметности и резултате у организовању културних садржаја у општини Жагубица.
4. Добрили Филиповић, наставнику у пензији из Жагубице, за изузетан допринос у области
неговања и очувања етно вредности и културног наслеђа и афирмације општине Жагубица.
5. Драгиши Перкићу, спортском раднику из Изварице, за остварене резултате у организацији
спортских такмичења и допринос развоју спорта посебно посебно фудбала.
6. Милану Мартиновићу, пољопривредном произвођачу из Осанице, за остварене резултате у
области сточарско-говедарске производње.

Члан 3.
Признања општине Жагубица добитницима, уручиће председник општине Жагубица Сафет
Павловић на свечаној седници Скупштине општине Жагубица 25.септембра 2013.године.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Жагубица“.
Члан 5.
Одлуку доставити: добитницима признања општине Жагубица, Скупштини општине Жагубица,
Комисији за кадровска, административна и друга питања и доделу признања и одликовања и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: II – 01-17-1091/13
23.9.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Сафет Павловић
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) а у
складу са чланом 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ('' Службени гласник РС'', бр.116/2008)
чланом 67. Статута општине Жагубица ( Службени гласник општине Жагубица, бр.6/2008...3/11) и члана
65. став 3. Пословника Општинског већа (,,Службени гласник општине Жагубиц'', бр.7/2012)
Општинско веће општине Жагубица је на седници, одржаној дана 01.11.2013.године , на основу
захтева Ј.П. Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица, донело:
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о поверавању послова везаних за зимско одржавање локалних путева и улица на територији
општине Жагубица за 2013/2014
годину

Члан 1.
Поверавају се сви послови везани за зимско одржавање локалних путева и улица на територији
општине Жагубица, Ј.К.П. ''Белосавац'' са седиштем у Жагубици, по Плану зимске службе за одржавање
локалних путева и улица на територији општине Жагубица за 2013/2014 Ј.П. Дирекције за изградњу и
развој општине Жагубица, бр. 419 од 11.10.2012.године, а по важећем ценовнику ЈП Путеви Србије, за
период 15.12.2012.године до 15.03.2013.године.

Члан 2.
За одржавање путних праваца и улица под асфалтом и туцаником Р 129- Брезница – Петлић,
улице у насељу Крепољин, путни правац Р 131 Рудник „ Јасеновац“- Медвеђица – Близнак, Сиге,
Милановац, Крупаја, Р – 129- Раскрсница – Рибаре доња мала, због ширине коловоза и безбедности биће
поверено извођачима који поседују специјализоване тракторе чистаче за ову врсту послова.

Члан 3.
Обавезује се Јавно предузеће Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица – Жагубица да
закључи уговор са Јавним комуналним предузећем ,, Белосавац'' Жагубица као у ставу 1. Одлуке.

Члан 4.
Средства за зимско одржавање путева и улица предвиђена су финансијским планом Ј.П.
Дирекције за изградњу и развој општине Жагубице.
Члан 5.
Одлуку доставити: Ј.П.Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, Ј.К.П. '' Белосавац''
Жагубица и архиви Општинског већа.

Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ,, Службеном гласнику општине
Жагубица''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број:II-01-344-1211/13
Датум:01.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл. екон

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
бр.129/07), чл. 61. став 1. тачка 2. Статута Општине Жагубица(«Службени гласник општине Жагубица»,
бр. 6/2008…3/11) и чл.6. Одлуке о стипендирању ученика, студената и студената постдипломских
студија са подручја општине Жагубица, бр. I - 020-789/08-01 («Службени гласник општине Жагубица»,
бр.7/2008),
Општинско веће општине Жагубица на 15. седници одржаној дана 14.10.2013.године, доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
Члан 1.
Расписисује се конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа, студентима и
студентима постдипломских студија са подручја општине Жагубица за школску 2013/2014.годину.

12. новембар 2013
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Члан 2.
Конкурсом утврдити :

•
•
•
•

-Услове конкурса;
-Потребна документа;
-Рок за подношење пријава и достављање докумената
-Рок објављивања резултата конкурса.

Члан 3.
Разматрање поднетих пријава на конкурс и утврђивање ранг листе учесника
конкурса утврђује Комисија за доделу стипендија општине Жагубица, коју именује Општинско веће.
Члан 4.
Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Жагубица и у листу «Реч
народа».
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине
Жагубица.
Број: II-01-67-1127/13
ОШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Љубиша Јовкић

Република Србија
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:II-01-95-1212/13
Дана: 01.11.2013.године
Жагубица
На основу члана 6.7а.Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, број 26/01,80/02,135/
04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11 и 47/13), чл. 36 Закона о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину („Сл.гласник РС“, бр. 47/13) а у вези са чланом 6. Став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06) и чланa 67. Статута општине Жагубица („Општински
службени гласник“ број 8/2002), Oпштинско веће општине Жагубица на својој седници одржаној дана
01.11.2013. донела је:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА
2014. годину

Члан 1.
Утврђују се просечне цене непокретности по зонама на територији општине Жагубица и то:
1) ЗОНА 1 – најопремљенија зона
Врста непокретности
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности

12. новембар 2013

Цена по квадратном метру непокретности
38.204,83
38.204,83
69.172,12
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Гараже и гаражна места

19.103,29

2) ЗОНА 2
Врста непокретности
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места

3) ЗОНА 3
Врста непокретности
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места

4) ЗОНА 4
Врста непокретности
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места

Цена по квадратном метру непокретности
30.563,86
30.563,86
55.337,70

15.282,63

Цена по квадратном метру непокретности
22.922,90
22.922,90
41.503,27

11.461,97

Цена по квадратном метру непокретности
15.281,93
15.281,93
27.668,85

7.641,32

Члан 3.
Ова одлука о одређивању цене квадратног метра непокретности по зонама на територији
општине Жагубица објавиће се на интернет страни званичне презентације општине Жагубица.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Жагубица а примењиваће се од 01.01.2014.године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Сафет Павловић дипл.екон

На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07) члана 15.
Закона о ванредним ситуацијама и члана 67. Статута општине Жагубица ( Службени гласник општине
Жагубица, бр. 6/2008,3/11)
Општинско веће општине Жагубица, на 15. седници одржаној дана 14.10.2013. године , доноси

РЕШЕЊЕ
О допуни захтева бр. 03-82-994/13 од 23.08.2013. именовања радне групе за израду процене
угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине

12. новембар 2013
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Члан 1.
ДОПУЊУЈЕ СЕ радна група за израду процене угрожености од елементарних непогода
и других несрећа на територији општине именована Решењем општинског већа бр.03-82-994/13 од
23.08.2013.године са још осам чланова у следећем саставу:
1. Драган Џелебџић из Жагубице – члан
2. Миодраг Ракић – члан
3. Сузана Рајковић из Жагубице - члан,
4. Микшић Слободан – члан,
5. Мирјана Стојићевић из Жагубице - члан
6. Драгиша Вучковић из Рибара – члан
7. Евица Милић из Жагубице – члан
8. Станојло Стојковић из Жагубице – члан
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у ,, Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити именованим лицима, председнику општине и архиви општинског већа.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број :II-101-986-1/2013-01

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Љубиша Јовкић

На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) и 23. став
1. Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС'' бр.16/97 и 42/98) а у складу са чланом
67. Статута општине Жагубица ( Службени гласник општине Жагубица, бр. 6/2008…3/11) ,
Општинско веће општине Жагубица је на 15.седници, одржаној дана 14.10.2013. године ,
донело:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности Ј.К.П.,, Белосавац'' Жагубица, на ценовник услуга

ДАЈЕ СЕ
09.10.2013.године.

сагласност на

I
ценовник услуга Ј.К.П.,, Белосавац'' из Жагубице, бр.463 од

II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ,, Службеном гласнику општине
Жагубица''.
III
Решење доставити: Ј.К.П.,, Белосавац'' Жагубица и архиви Општинског већа.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: II –401-1135/13-01

12. новембар 2013

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКA
Љубиша Јовкић
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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

12. новембар 2013
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