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На основу члана 11. , члана 32. тачка 1., члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 
РС'' бр 129/07) и члана 138. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 
6/08 и 4/09) 
 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 8. априла 2011. године донела 
је 

 О Д Л У К У   
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 
 

Члан 1. 
 У Статуту општине Жагубица, ( ,, Службени Гласник Општине Жагубица,, бр.6/2008 и 
4/09),  члан 15.став 1. после тачке 42, додаје се тачка 42 а, која гласи: 

 „1) доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији јединице 
локалне самоуправе и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и 
спасавања; 

2) доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији јединице 
локалне самоуправе, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике 
Србије; 

3) планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака 
заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на 
територији јединице локалне самоуправе; 

4) образује Штаб за ванредне ситуације; 
5) непосредно сарађује са надлежном службом, другим државним органима, привредним 

друштвима и другим правним лицима; 
6) остварује сарадњу са регијама и општинама суседних земаља, у складу са овим и другим 

законима; 
7) усклађује своје планове заштите и спасавања са Планом заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама Републике Србије; 
8) одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање; 
9) обезбеђује телекомуникациону и информациону подршку за потребе заштите и спасавања, 

као и укључење у телекомуникациони и информациони систем Службе осматрања, 
обавештавања и узбуњивања и повезују се са њим; 

10) израђује и доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама. 

11) прати опасност, обавештава становништво о опасностима и предузима друге превентивне 
мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа; 

12) набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у 
Републици Србији, учествује у изради студије покривености система јавног узбуњивања за 
територију јединице локалне самоуправе; 

13) организује, развија и води личну и колективну заштиту; 
14) формира, организује и опрема јединице цивилне заштите опште намене; 
15) усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним јединицама 

локалне самоуправе. 
Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику” Општине 
Жагубица. 
 

 С К У П Ш Т И Н А  ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 
Број: I – 020 – 405 / 11 – 01   
Датум: 8. aприл 2011. године 
Ж а г у б и ц а                                                                                                          П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                          Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
                 За тачност 
                                        С Е К Р Е Т А Р 
                            Жељко Илић, дипл. правник 
 

На основу члана 20.став 1.тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“бр.129/07, 
члана 3. Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење (''Сл. гласник РС'' бр. 16/92) и  члана 
40. Статута општине Жагубица (''Општински службени гласник'' бр.6/2008)  



11. април 2011.                                   Број  3  страна 4 
 
 

 

Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 8. априла  2011. године, донела 
је 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
О ВРАЋАЊУ УТРИНА И ПАШЊАКА СЕЛУ ИЗВАРИЦА НА 

КОРИШЋЕЊЕ 
 
 

Члан 1. 
 Враћају се селу Изварица, МЗ ''Пионир'' на коришћење следеће парцеле: 

- кп.бр.2200 у површини од 0.25,88 ха; кп.бр. 2201 у површини од 0.62,78 ха; кп.бр. 1411 у површини од 
0.31,63 ха; кп.бр. 466 у површини од 0.01,32 ха; кп.бр.1938/2  у површини од 0.21,06 ха; кп.бр. 2036/4 у 
површини од 0.70,43 ха; кп.бр. 2619 у површини од 1.53,57 ха; кп.бр. 2621/1 у површини од 0.66,88 ха; 
кп.бр. 2410 у површини од 1.11,71 ха; кп.бр.2411 у површини од 0.28,55 ха; кп.бр.2413 у површини од 
1.66,73 ха; кп.бр. 2415 у површини од 0.39,92 ха; кп.бр. 2857/20 у површини од 1.17,32 ха; кп.бр. 2857/21 
у површини од 0.67,61 ха; кп.бр. 2858 у површини од 1.73,17 ха; кп.бр.2862 у површини од 0.45,40 ха; 
кп.бр. 2863 у површини од 0.63,96 ха; кп.бр. 2864 у површини од 0.19,00 ха; кп.бр. 2865 у површини од 
0.50,39 ха; кп.бр. 2857/22 у површини од 0.47,09 ха; кп.бр. 2857/14 у површини од 1.22,29 ха ; 
кп.бр.2857/1 у површини од 2.37,42 ха; кп.бр. 2535 у површини од 0.23,08 ха; кп.бр. 2856/2 у површини 
од 1.16,27 ха и кп.бр.2857/23 у површини од 14.42,14 ха ве у КО Изварица, садашњег корисника ЈП 
''Србија шуме'' Београд ШУ Жагубица. 

Члан 2. 

 Овај предлог Одлуке ступа на снагу 8 – дана од дана објављивања и биће објављен у 
''Службеном гласнику'' општине Жагубица. 

С К У П Ш Т И Н А  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 
Број: I – 020 – 406 / 11 – 01        
Датум: 8. април 2011. године                                                                             П Р Е Д С Е Д Н И К 
Ж а г у б и ц а                                                                                                      Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                     С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/2009) и 
члана 40. Статута општине Жагубица (“Службени гласник општине Жагубица”, број 6/2008), 
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 8. априла 2011. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ 
КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ОПШТИНИ ЖАГУБИЦА 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

Овом одлуком утврђују се услови и начин постављања, коришћења и уклањања мањих 
монтажних објеката на површинама јавне намене, начин утврђивања и поступак доделе локација за 
постављање објеката.  

Члан 2 
Јавна површина у смислу одредаба ове одлуке је земљиште у државној својини које је у општој 

употреби (улице, тротоари, јавне слободне површине и слични простори у функцији јавне површине), 
осим уређених зелених површина.  

 
Члан 3 

Привремени монтажни објекти су киосци, летње баште угоститељских објеката, елементи 
урбаног мобилијара (клупе, корпе и сл.), аутобуска стајалишта, елементи паркинга (рампе, стубићи, 
наплатне кабине и друго) телефонске говорнице, санитарне вц кабине и покретни објекти (пулт-тезге). 
 

УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА 
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Киосци  
 

Члан 4 
Киоск је типски монтажни пословни објекат намењен искључиво за шалтерску продају дувана, 

штампе и друге робе. 
Локације за постављање киоска на јавним површинама утврђују се Правилником о утврђивању локација 
и услова за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера  на површинама јавне 
намене у општини Жагубица, који на предлог ЈП Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица 
доноси Скупштина општине Жагубица, у року од 45 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке (у даљем 
тексту: Правилник).  

Члан 5 
Надзор над спровођењем члана 4. ове одлуке врши грађевинска инспекција Општинске управе 

општине Жагубица.  
 

Летње баште  
Члан 6 

Летња башта је отворени простор који се формира испред или уз угоститељски објекат у чијој је 
функцији у периоду од 01. марта од 15. новембра за сваку текућу годину.  

Летња башта се формира на јавној или другој површини испред локала у складу са 
Правилником.  

У летњој башти могу да се поставе столови, столице, сунцобрани и лако преносни монтажно - 
демонтажни елементи (ограде, жардињере и сл.).  

Летња башта не може бити формирана за потребе привременог објекта - киоска.  
У летњој башти не могу се поставити баштенски роштиљи, ражањ, шанк - пулт, фонтана, 

музички уређаји, уређај за репродукцију звука и озвучење.  
 

Члан 7 
На основу ове Одлуке, Правилника и  урбанистичких услова (техничке скице о положају, 

површини и другим условима) за постављање летње баште издатих од стране надлежног органа управе 
за послове урбанизма, орган надлежан за имовинско-правне послове Општинске управе општине 
Жагубица, врши обрачун комуналне таксе за привремено коришћење јавне површине и издаје решење о 
постављању летње баште.  

Члан 8 
Надзор над спровођењем члана 6. ове одлуке врши комунална инспекција Општинске управе 

општине Жагубица.  
 

Аутобуска стајалишта  
Члан 9 

Аутобуска стајалишта су монтажни објекти који се постављају на местима одређеним Одлуком 
о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски друмски превоз путника на територији 
општине Жагубица. 

Републичким Правилником о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, 
одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта одређена је намена и начин 
постављања истих.  

Аутобуска стајалишта на територији општине Жагубица могу да садрже:  
- надстрешницу;  
- рекламне паное;  
- клупе за седење;  
- корпе за отпатке.  

Тип, величину и изглед аутобуског стајалишта, утврђује орган управе надлежан за послове 
урбанизма у складу са Правилником.  
Аутобуска стајалишта опрема и одржава ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица.  

Орган управе надлежан за имовинско-правне послове, доноси решење о постављању објекта.  
Аутобуска стајалишта поставља ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица по 

добијању решења.  
 

Телефонске говорнице  
 

Члан 10 
Телефонске говорнице су монтажни објекти који се постављају по захтеву овлашћеног даваоца 

телекомуникационих услуга.  
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Решење о постављању и локацију за исте издаје орган управе надлежан за имовинско-правне 
послове под условима које одреди орган управе надлежан за послове урбанизма.  

 
Билборди  

Члан 11 
Билборди су монтажне конструкције које се постављају на јавним површинама на територији 

општине Жагубица и намењени су за обављање делатности рекламирања и јавног оглашавања.  
Локације за постављање билборда на јавним површинама утврђују се Правилником. 
 

Санитарне вц кабине  
Члан 12 

Санитарне вц кабине су монтажни објекти који се могу привремено постављати на јавним 
површинама приликом одржавања јавних манифестација, вашара, и слично.  

Организатор манифестације поставља кабине по решењу органа управе надлежног за 
имовинско-правне послове, под условима које одреди орган управе надлежан за послове урбанизма у 
складу са Правилником.  

 
Члан 13 

Надзор над спровођењем члана 9. врши саобраћајна инспекција а чланова 10.,11. и 12. врши 
комунална инспекција Општинске управе општине Жагубица.  

Уређење јавних површина око стамбених и пословних објеката. 
  

Члан 14 
Уређење јавних површина око стамбених и пословних објеката врши се на основу Програма и 

пројекта уређења, а по добијању решења органа управе надлежног за имовинско-правне послове.  
Пројектом, који израђује ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица, уређују се 

зелене површине, интерне саобраћајнице, објекти за игру и рекреацију и паркинзи на отвореним 
површинама.  

Програм и динамику уређења јавних површина утврђује орган управе надлежан за послове 
урбанизма на предлог ЈП Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица.  

Уређење јавних површина на територији општине Жагубица спроводи ЈП Дирекција за 
изградњу и развој општине Жагубица.  

 
Члан 15 

Надзор над спровођењем одредаба претходног члана врши комунална  инспекција Општинске 
управе општине Жагубица.  

 
Покретни привремени објекти  

Члан 16 
Покретни привремени објекти су:  
- пулт - тезга за излагање и продају робе испред продајног објекта;  
- пулт - тезга за продају књига;  
- апарати за кокице;  
- фрижидери за продају индустријски пакованог сладоледа;  
- покретни урбани мобилијар и  
- рекламни панои.  

Члан 17 
Изложбена пулт - тезга испред продајног објекта је монтажна конструкција постављена уз 

пословни објекат за акцијску продају робе из пословног објекта.  
Изложбени пулт може да заузме највише један метар од спољног зида пословног објекта из 

става 1. овог члана у дужини уличног фронта објекта, при чему се мора обезбедити слободан простор за 
кретање пешака ширине најмање 1.20 м.  

Орган надлежан за послове урбанизма Општинске управе општине Жагубица израђује техничку 
скицу о положају, површини и другим условима за постављање пулт – тезге у складу са Правилником, а 
орган управе надлежан за имовинско-правне послове врши обрачун комуналне таксе за привремено 
коришћење јавне површине и издаје решење о постављању пулт - тезге.  
 

Члан 18 
Изложбени пулт за продају књига је самостални, типски, отворени, лако покретни објекат за 

излагање и продају књига.  
Орган управе надлежан за послове урбанизма, израђује техничку скицу о положају, површини и 

другим условима за постављање пулт – тезге у складу са Правилником, а орган управе надлежан за 
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имовинско-правне послове врши обрачун комуналне таксе за привремено коришћење  јавне површине и 
издаје решење о постављању пулт - тезге.  

Члан 19 
Апарат за кокице је типски, лако покретан објекат за припрему и печење кокица. Корисник 

апарата мора да обезбеди услове који су по закону прописани за ову врсту објеката.  
Апарат који испуњава услове из претходног става, поставља се на локацијама које утврђује 

орган управе надлежан за послове урбанизма у складу са Правилником.  
 

Члан 20 
Фрижидер за продају сладоледа је самостални, типски, отворени, лако покретни објекат за 

продају сладоледа. 
Локације за постављање фрижидера на јавним површинама утврђују се Правилником. 
 

Члан 21 
Рекламни панои су привремени објекти на којима се врши рекламирање одређене делатности, 

производа и слично. 
Рекламни панои могу се поставити на прилазним путевима и јавним површинама на местима 

где неће угрожавати саобраћај и кретање пешака и нарушавати естетски изглед места.  
Постављање рекламних паноа, врши се на основу решења органа управе надлежног за 

имовинско-правне послове на основу услова органа управе надлежног за послове урбанизма а у складу 
са Правилником, као и доказом о уплати комуналне таксе утврђену решењем.  

На територији општине Жагубица не може се рекламирати делатност чије обављање је 
забрањено законом.  

Уколико се ради о локацијама које се налазе поред регионалних путева ван насељеног места 
одобрење издаје Републичка дирекција за путеве.  
 

Члан 22 
Рекламни мобилијар је урбана опрема која осим основне урбане функције служи за 

рекламирање правног или физичког лица које га поставља.  
Рекламни мобилијар чине: клупе, жардињере, заштитне ограде, корпе за смеће, справе за игру 

деце и слично и садржи рекламну поруку лица које га поставља.  
Објекти из овог члана се постављају на локацијама и под условима које одређује орган управе 

надлежан за послове урбанизма на основу Правилника, а орган управе надлежан за имовинско-правне 
послове доноси решење о постављању на период до две године без накнаде, а након истека одређеног 
рока корисник локације их уступа општини Жагубица у власништво, без накнаде.  

 
Члан 23 

Монтажни објекти из члана 16. ове одлуке могу се постављати на површини јавне намене под следећим 
условима:  
- да не ометају прилаз и нормално коришћење суседних објеката;  
- да не ометају нормално и безбедно кретање пешака;  
- да не смањују видљивост на раскрсницама, угловима улица и не угрожавају безбедност саобраћаја;  
- да не нарушавају изглед, амбијенталне и друге вредности насеља;  
- да не угрожавају заштићени културни објекат; и  
- да испуњавају санитарно-хигијенске услове, услове заштите животне средине и друге услове у 
зависности од намене објекта.  

Члан 24 
Додела локација за постављање монтажних објеката врши се јавним надметањем за следеће 

објекте:  
- киоске;  
- билборде;  

Локације за постављање монтажних објеката из претходног става се уступају на коришћење 
јавним надметањем, које спроводи Комисија за грађевинско земљиште општине Жагубица.  

Орган управе надлежан за имовинско-правне послове, на основу одлуке комисије о додели 
локације и урбанистичких услова, кориснику локације, по приложеном доказу о плаћеној закупнини за 
коришћење јавне површине, доноси решење о одобравању постављања монтажног објекта. Решење 
садржи податке о локацији, време коришћења и обавезу власника да након истека времена коришћења 
монтажни објекат уклони са јавне површине.  

Оглас за јавно надметање за доделу локација за постављање монтажних објеката из овог члана 
објављује се у локалним или регионалним листовима.  

 
Члан 25 



11. април 2011.                                   Број  3  страна 8 
 
 

 

Оглас о јавном надметању садржи: време трајања огласа, опис локације, степен комуналне 
опремљености, рок за постављање (када је киоск у питању), намену коришћења објекта, почетни износ 
закупнине за коришћење јавне површине, износ депозита за учешће на огласу, место и време одржавања 
јавног надметања, рок за подношење пријава, назив органа коме се подноси пријава, начин и рок 
обавештавања учесника о резултатима јавног надметања, рок и начин плаћања и враћања депозитног 
износа за учешће на јавном надметању.  

У поступку јавног надметања почетни износ закупнине једнак је износу комуналне таксе 
утврђеном Одлуком о Комуналној такси.  
 

Члан 26 
Право учешћа по огласу поводом јавног надметања имају сва правна и физичка лица. Поступак 

Јавног надметања спроводи Комисија за грађевинско земљиште општине Жагубица на начин прописан 
Законом и овом Одлуком. 

Члан 27 
Комисија за давање на коришћење грађевинског земљишта за доделу локација за постављање објеката 
из члана 24. је дужна да у року од 8 дана од дана ступања на снагу одговарајуће Одлуке из члана 4. и 11. 
распише оглас за јавно надметање.  

Члан 28 
Лице коме је земљиште дато у закуп, уз захтев за постављање објекта дужно је да достави: 

доказ о додели земљишта на коришћење путем јавног надметања (објекти из члана 24. ове одлуке), 
доказ о испуњености урбанистичких услова у складу са Правилником, доказ о плаћеној закупнини за 
коришћење јавне површине и слично.  

Ако власник у року утврђеном уговором не уклони објекат, уклањање објекта и рашчишћавање 
локације извршиће општина на терет власника објекта. 

У случају потребе за извођењем било каквих радова од општег интереса и значаја на датој 
локацији, власник објекта дужан је да свој објекат уклони у датом року о свом трошку и без права на 
било какву накнаду.  

Члан 29 
Корисник локације право коришћења локације не може пренети на коришћење, нити издати у 

закуп другом лицу.  
Корисници монтажних објекта који се налазе на локацијама које нису обухваћене 

одговарајућим Правилником  дужни су да исте уклоне у року од 30 дана од дана ступања Правилника на 
снагу.  

Члан 30 
Орган надлежан за послове урбанизма Општинске управе општине Жагубица, према условима 

из ове Одлуке и Правилника, израђује техничку скицу о положају, површини и другим условима, а 
орган управе надлежан за имовинско-правне послове врши обрачун комуналне таксе и издаје решење о 
постављању објеката.  

Решење се може донети уколико је корисник локације доставио:  
1. Доказ о додели локације, за објекте чија се додела врши јавним надметањем;  
2. Сагласност надлежних органа или предузећа, у зависности од намене објеката;  
3. Доказ о плаћеној комуналној такси или закупнини за коришћење  јавне површине;  
 

Члан 31 
Локација за постављање објекта из члана 24. ове Одлуке може се доделити на период до 5 

година, док се локације за остале објекте из ове одлуке утврђују на временски период који одговара 
њиховој намени, а најдуже до 3 године.  

 
НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 
Члан 32 

Корисник је дужан да монтажни објекат из ове одлуке користи у складу са решењем надлежног 
органа управе и да простор око њега одржава у уредном и исправном стању.  
 

Члан 33 
Додељену локацију корисник локације не може да пренесе на коришћење нити дати у закуп 

другом лицу. Продајом објекта или престанком коришћења објекта корисник губи право на додељену 
локацију.  

НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 34 
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Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управа општине Жагубица - Одељење за 
привреду и економски развој - Служба за инспекцијске послове и то комунална инпекција, осим код 
члана 4. где инспекцијски надзор врши грађевинска инспекција и код чланова 9. и 21. где инспекцијски 
надзор врши путно-саобраћајна инспекција.  
 

Члан 35 
У вршењу надзора инспектор може наложити уклањање монтажног објекта:  

- ако је објекат постављен без решења о постављању;  
- ако објекат није постављен у сагласности са издатим решењем;  
- ако се објекат користи супротно решењу или уколико постављени објекат користи неовлашћено лице;  
- ако објекат угрожава безбедност и здравље људи или угрожава одвијање саобраћаја;  
- ако су се променили прописани услови постављања монтажних објеката на јавним површинама, 
утврђени решењем надлежног органа управе;  
- ако је објекат постављен на место које није предвиђено планом;  
- ако је дошло до укидања локације усвојене Правилником о постављању привремених објеката типа 
киоск на јавним површинама у општини Жагубица;  
- ако се привремени објекат не користи дуже од 6 месеци и исти се не одржава; и  
- ако је то неопходно због спровођења урбанистичког плана, а према решењу надлежног органа управе, 
или измене режима саобраћаја.  

Члан 36 
Прописују се новчане казне за прекршаје због непоштовања и непридржавања одредби чланова 

4., 6., 9., 10., 11., 12., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 22. и 23. ове Одлуке и то:  
1. За правно лице у износу од 50.000,00 – 500.000,00 динара,  
2. За предузетника у износу од 10.000,00 - 100.000,00 динара,  
3. За физичко и одговорно лице у правном лицу, у износу од 5.000,00 - 50.000,00 динара.  
 

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37 
У време одржавања вашара или сличних манифестација, постављање покретних објеката за 

продају робе обављаће се на основу Одлуке о комуналним делатностима, а изузетно на основу посебних 
аката, које донесе надлежни орган општине Жагубица.  

 
Члан 38 

Правилник о одређивању и уређењу локација из ове одлуке Скупштина општине Жагубица 
дужна је да донесе у року од 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

 
Члан 39 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о постављању привремених пословних 
објекарта на јавним површинама (“Службени гласник општине Жагубица”, број 1/2006) и Одлука о 
измени и допуни Одлуке о постављању привремених пословних објеката на јавним површинама 
(“Службени гласник општине Жагубица”, број 2/2007). 
 

Члан 40 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Жагубица".  
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 407 / 11 – 01                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К, 
Датум: 8. април 2011. године                                                                                Миодраг Р. Буцкић с.р. 
Ж а г у б и ц а 
            За тачност 
                      С Е К Р Е Т А Р 
                        Жељко Илић, дипл. правник 
                                                                                                             
 На основу члана 20.став 1. тачка 23. и члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана 103...109 Закона о туризму (''Службени гласник РС'' бр. 
36/09) и члана  40. став 1.тачка 14. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' 
бр. 6/08 и 4/09), 
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 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 8. априла 2011. године   д о н е 
л а    ј е  
 

О Д Л У К У  
О  БОРАВИШНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се обавеза, износ и начин плаћања боравишне таксе на територији 
општине Жагубица, за лица која су држављани Републике Србије, којима је место пребивалишта ван 
територије општине Жагубица и за стране држављане. 
 

Члан 2. 
 Обвезник плаћања боравишне таксе је физичко лице које користи услуге смештаја изван свог 
места пребивалишта у угоститељству, туристичком и другом објекту категорисаном за смештај лица. 
 Објектом у смислу става 1. овог члана сматра се: Хотел, Мотел, Туристички апартман, Камп, 
Одмаралиште, Собе односно куће и станови у којима се пружају услуге смештаја, односно смештаја и 
исхране физичким лицима и други објекти у којима се пружају услуге у складу са Законом о туризму.  
 

Члан 3. 
 Лица из члана 1. ове Одлуке боравишну таксу плаћају у дневном  износу од 40,00 (четрдесет) 
динара. 
 

Члан 4. 
Боравишну таксу из члана 3. ове Одлуке не плаћају: 
 1) деца до седам година старости;  
2) лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од 

стране надлежне лекарске комисије;  
3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве 

до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од 
дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, 
церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац 
наведених особа; 

4) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за 
послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници 
републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама; 

5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени 
плаћања таксе; 

6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.  
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости.  
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени 

услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут 
лекарске комисије и друго). 

Јединица локалне самоуправе може својом одлуком да прошири круг лица из става 1. тач. 2) 
и 3) овог члана.  

Члан 5. 
Наплату боравишне таксе врше субјекти који пружају услугу смештаја, преко којих се 

пружа услуга смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).  
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја. 
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 

ненаплаћене боравишне таксе.  
Члан 6. 

 Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне 
таксе, а у случају из члана 4. ове Одлуке да наведе основ ослобођања од плаћања боравишне таксе. 
 

Члан 7. 
 Средства од наплаћене боравишне таксе приход су Буџета општине, а давалац смештаја иста 
уплаћује у року од 5. дана по истеку сваких 15. дана у месецу, на уплатни рачун број: 840-714552-843-
83,модел 97,позив на број:35-118. 
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Члан 9. 
 Средства од боравишне таксе користе се на основу Програма који доноси Скупштина општине, 
а у складу са Законом о туризму. 

Члан 10. 
Инспекцијски надзор у делу контроле наплате и уплате боравишне таксе врши  јединица 

локалне самоуправе преко инспектора надлежних за контролу изворних прихода јединице локалне 
самоуправе. 

Члан 11. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању Боравишне таксе број I-
020-811/06-01 од 26.10.2006. године.  

Члан 12. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном 
гласнику општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број:I – 020 – 408 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а 
                                                                                                                                     П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                                     Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
                     За тачност 
                              С Е К Р Е Т А Р 
                               Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Селиште'' из Селишта 

 
Члан 1. 

 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 
1.6.2011. до 31.5.2016. 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: 
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-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. 
 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. 
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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''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 365 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                    С Е К Р Е Т А Р 
                   Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Јединство'' из Лазнице 

 
Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Јединство'' из Лазнице 
личним изјашњавањем грађана путем референдума. 
 

Члан 2. 
 Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од 
1.6.2011. до 31.5.2016. године. 

Члан 3. 
 Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 3.200.000,00 динара (словима: 
тримилионадвестотинехиљададинара). 
 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 ''Јединство'' из Лазнице на бази програма 
самодоприноса на подручју месне заједнице ''Јединство'' из Лазнице. 
 

Члан 5. 
 Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који 
ће МЗ ''Јединство'' из Лазнице 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; 
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- 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 територији ове месне заједнице, ако на овој територији 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. 
 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 ''Јединство'' из Лазнице, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Јединство'' из 
Лазнице 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 ''Јединство'' из Лазнице 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. 
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Члан 15. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 370 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                     С Е К Р Е Т А Р 
                    Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Врело'' из Жагубице 

 
Члан 1. 

 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 
1.6.2011. до 31.5.2016. 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. 
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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. 
 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''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
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Број: I – 020 – 378 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                    С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Суви До'' из Сувог Дола 

 
Члан 1. 

 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 
1.6.2011. до 31.5.2016. 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. 
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 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. 
 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''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 363 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
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          За тачност 
                  С Е К Р Е Т А Р 
                      Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Милатовац'' из Милатовца 

 
Члан 1. 

 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 
1.6.2011. до 31.5.2016. 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; 
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 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. 
 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''. 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 368 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                     С Е К Р Е Т А Р 
                      Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 
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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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Вуковац'' из Вуковца 

 
Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Вуковац''из Вуковца 
личним изјашњавањем грађана путем референдума. 
 

Члан 2. 
 Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од 
1.6.2011. до 31.5.2016. године. 

Члан 3. 
 Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 800.000,00 динара (словима: 
осамстотинахиљададинара). 
 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 ''Вуковац'' из Вуковца на бази програма самодоприноса 
на подручју месне заједнице ''Вуковац'' из Вуковца. 
 

Члан 5. 
 Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који 
ће МЗ ''Вуковац'' из Вуковца 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. 
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 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. 
 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 ''Вуковац'' из Вуковца, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Вуковац'' из 
Вуковца 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 ''Вуковац'' из Вуковца 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''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 375 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
           За тачност 
                     С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Будућност'' из Јошанице 
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Члан 1. 
 Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Будућност'' из 
Јошанице личним изјашњавањем грађана путем референдума. 
 

Члан 2. 
 Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од 
1.6.2011. до 31.5.2016. године. 

Члан 3. 
 Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 900.000,00 динара (словима: 
деветстотинахиљададинара). 
 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 ''Будућност'' из Јошанице на бази програма 
самодоприноса на подручју месне заједнице ''Будућност'' Јошаница. 
 

Члан 5. 
 Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који 
ће МЗ ''Будућност'' из Јошанице поднети по усвајању реферндума. 
 

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. 
 У погледу ослобађања од обавезе плаћања самодоприноса и олакшица примењују се одредбе 
закона којим се уређује порез на доходак грађана. 
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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 ''Будућност'' из Јошанице, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Будућност'' 
Јошаница 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 ''Будућност'' из Јошанице 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''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 373 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Пионир'' из Изварице 

 
Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Пионир'' из Изварице 
личним изјашњавањем грађана путем референдума. 
 

Члан 2. 
 Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од 
1.6.2011. до 31.5.2016. године. 
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Члан 3. 
 Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 750.000,00 динара (словима: 
седамстотинапедесетхиљададинара). 
 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 ''Пионир'' из Изварице на бази програма самодоприноса 
на подручју месне заједнице ''Пионир'' Изварица. 
 

Члан 5. 
 Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који 
ће МЗ ''Пионир'' из Изварице поднети по усвајању реферндума. 
 

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. 
 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. 
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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 ''Пионир'' из Изварице, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Пионир'' 
Изварица 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 ''Пионир'' из Изварице 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''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 374 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                   Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
             За тачност 
                      С Е К Р Е Т А Р 
                        Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Млава'' из Рибара 

 
Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Млава'' из Рибара 
личним изјашњавањем грађана путем референдума. 
 

Члан 2. 
 Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од 
1.6.2011. до 31.5.2016. године. 

Члан 3. 
 Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 710.000,00 динара (словима: 
седамстотинадесетхиљададинара). 
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 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 ''Млава'' из Рибара на бази програма самодоприноса на 
подручју месне заједнице ''Млава'' из Рибара. 

Члан 5. 
 Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који 
ће МЗ ''Млава'' из Рибара 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. 
 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. 
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 Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу који се уводи за 
подручје месне заједнице ''Млава'' из Рибара, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Млава'' Рибаре 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 ''Млава'' из Рибара 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''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 366 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                    С Е К Р Е Т А Р 
                       Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Победа'' из Осанице 

 
Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Победа'' из Осанице 
личним изјашњавањем грађана путем референдума. 
 

Члан 2. 
 Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од 
1.6.2011. до 31.5.2016. године. 

Члан 3. 
 Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 860.000,00 динара (словима: 
осамстотинашесдесетхиљададинара). 
 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. 
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Члан 4. 
 Средства самодоприноса заједно са средствима из члана 3. става 2 ове Одлуке, користиће се у 
складу са утврђеним ставовима Месне заједнице ''Победа'' из Осанице на бази програма самодоприноса 
на подручју месне заједнице ''Победа'' из Осанице. 
 

Члан 5. 
 Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који 
ће МЗ ''Победа'' из Осанице 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. 
 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 ''Победа'' из Осанице, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Победа'' Осаница 
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. 
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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 ''Победа'' из Осанице 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''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 367 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
           За тачност 
                     С Е К Р Е Т А Р 
                       Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Горњак'' из Крепољина 

 
Члан 1. 

 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 
1.6.2011. до 31.5.2016. 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. 
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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. 
 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. 
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 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''. 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 372 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
            За тачност 
                     С Е К Р Е Т А Р 
                        Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Бигар'' из Сига 

 
Члан 1. 

 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 
1.6.2011. до 31.5.2016. 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; 
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- 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. 
 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. 
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Члан 15. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 364 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Врело'' из Милановца 

 
Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Врело'' из Милановца 
личним изјашњавањем грађана путем референдума. 
 

Члан 2. 
 Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од 
1.6.2011. до 31.5.2016. године. 
 

Члан 3. 
 Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 1.125.000,00 динара (словима: 
једанмилионстотинудвадесетпетхиљададинара). 
 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 Милановца на бази програма 
самодоприноса на подручју месне заједнице ''Врело'' из Милановца. 
 

Члан 5. 
 Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који 
ће МЗ ''Врело'' из Милановца поднети по усвајању реферндума. 
 

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. 
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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. 
 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 Милановца, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Врело'' 
Милановац 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 Милановца 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''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
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Број: I – 020 – 369 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                        Жељко Илић, дипл. правник 
 
 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Крупаја'' из Крупаје 

 
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 
1.6.2011. до 31.5.2016. 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. 
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 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. 
 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''. 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА  
Број: I – 020 – 371 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                        Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                     С Е К Р Е Т А Р 
                       Жељко Илић, дипл. правник 
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 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 8. априла 2011. године, 
утврдила је 

 ОДЛУКУ 
о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице ''Будућност'' из Близнака 

 
Члан 1. 

 Уводи се самодопринос у новчаном облику на подручју месне заједнице ''Будућност'' из 
Близнака личним изјашњавањем грађана путем референдума. 
 

Члан 2. 
 Средства самодоприноса прикупљају се у временском периоду од 5. (пет) година и то почев од 
1.6.2011. до 31.5.2016. године. 

Члан 3. 
 Самодопринос се уводи у новцу за укупна средства у износу од 1.900.000,00 динара (словима: 
једанмилиондеветстотинахиљададинара). 
 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 ''Будућност'' из Близнака на бази програма 
самодоприноса на подручју месне заједнице ''Будућност'' Близнак. 
 

Члан 5. 
 Средства из самодоприноса користиће се у наведеном раздобљу, а према плану и програму који 
ће МЗ ''Будућност'' из Близнака 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; 
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 -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. 
 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 ''Будућност'' из Близнака, уплаћује се на рачун месне заједнице ''Будућност'' 
Близнак 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 ''Будућност'' из Близнака 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''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 377 – 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                      Жељко Илић, дипл. правник 
 

 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
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(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 

О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Селиште'' из 

Селишта 
 

Члан 1. 
 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Селиште'' из Селишта за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6. 2011. до 31.5. 2016. 
године. 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Селиште за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Селиште'' 
из Селишта поднети по усвјању референдума. 
 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Селиште'' из Селишта 
поверити Општинској изборној комисији. 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
  

Члан 8. 
После тајног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године 

гласачки одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни 
материјал Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Селиште'' из Селишта, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 382 / 11 - 01 
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
                    Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 8. Статута општине Жагубица (''Службени 
гласник општине Жагубица'' бр. 6/08 и 4/09), 
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 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 8. априла 2011. године донела 
је 

О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Јединство'' из 

Лазнице 
 

Члан 1. 
 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Јединство'' из Лазнице за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. 
године. 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Лазница за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Јединство'' 
из Лазнице поднети по усвајању референдума. 
 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Јединство'' из Лазнице 
поверити Општинској изборној комисији. 
 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
 

Члан 8. 
После  изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Јединство'' из Лазнице, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 392 / 11 - 01 
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                      П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                   Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 8. Статута општине Жагубица (''Службени 
гласник општине Жагубица'' бр. 6/08 и 4/09), 
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 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 8. априла 2011. године донела 
је 

О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Врело'' из 

Жагубице 
 

Члан 1. 
 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Врело'' из Жагубице за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. године. 
 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Жагубица за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године),  а према плану и програму који ће МЗ ''Врело'' из 
Жагубице поднети по усвајању референдума. 
 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Врело'' из Жагубице 
поверити Општинској изборној комисији. 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
  

Члан 8. 
После  изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Врело'' из Жагубице, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 387 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                        П Р Е Д С Е Д Н И К 
            Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                    Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 
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О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Суви До'' из 

Сувог Дола 
 

Члан 1. 
 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Суви До'' из Сувог Дола за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. 
године. 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Суви До за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Суви До'' 
из Сувог Дола поднети по усвајању референдума. 
 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Суви До'' из Сувог 
Дола поверити Општинској изборној комисији. 
 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
   

Члан 8. 
После изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Суви До'' из Сувог Дола, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 385 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                     П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                 С Е К Р Е Т А Р 
                    Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 
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О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Милатовац'' 

из Милатовца 
 

Члан 1. 
 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Милатовац'' из Милатовца за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. 
године. 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Милатовац за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ 
''Милатовац'' из Милатовца поднети по усвајању референдума. 
 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Милатовац'' из 
Милатовца поверити Општинској изборној комисији. 
 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
  

Члан 8. 
После изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Милатовац'' из Милатовца, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 379 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                        П Р Е Д С Е Д Н И К 
           Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                    С Е К Р Е Т А Р 
                       Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 
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О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Вуковац'' из 

Вуковца 
 

Члан 1. 
 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Вуковац'' из Вуковца за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. године. 
 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Вуковац за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Вуковац'' 
из Вуковца поднети по усвајању референдума. 
  

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Вуковац'' из Вуковца 
поверити Општинској изборној комисији. 
 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
  

Члан 8. 
После тајног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године 

гласачки одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни 
материјал Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Вуковац'' из Вуковца, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 
Број: I – 020 – 386 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                           П Р Е Д С Е Д Н И К 
              Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 
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О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Будућност'' из 

Јошанице 
 

Члан 1. 
 Расписује се Референдум за  изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Будућност'' из Јошанице за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. 
године. 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Јошаница за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће поднети МЗ 
''Будућност'' из Јошанице по усвајању референдума. 
 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Будућност'' из 
Јошанице поверити Општинској изборној комисији. 
 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
 

Члан 8. 
После  изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Будућност'' из Јошанице, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 389 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                       П Р Е Д С Е Д Н И К 
          Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 
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О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Пионир'' из 

Изварице 
 

Члан 1. 
 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Пионир'' из Изварице за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. 
године. 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Изварица за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Пионир'' из 
Изварице поднети по усвајању референдума. 
 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Пионир'' из Изварице 
поверити Општинској изборној комисији. 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
  

Члан 8. 
После тајног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године 

гласачки одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни 
материјал Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Пионир'' из Изварице, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 388 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                           П Р Е Д С Е Д Н И К 
              Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 

О Д Л У К У 
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о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Млава'' из 
Рибара 

 
Члан 1. 

 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Млава'' из Рибара за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. године. 
 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла  2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Рибаре за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Млава'' из 
Рибара поднети по усвајању референдума. 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Млава'' из Рибара 
поверити Општинској изборној комисији. 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
  

Члан 8. 
После изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Млава'' из Рибара, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 381 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                      П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                  С Е К Р Е Т А Р 
                    Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 

О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Победа'' из 

Осанице 
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Члан 1. 
 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Победа'' из Осанице за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. године. 
 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Осаница за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Победа'' из 
Осанице поднети по усвајању референдума. 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Победа'' из Осанице 
поверити Општинској изборној комисији. 
 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
  

Члан 8. 
После изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Победа'' из Осанице, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 380 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                      П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                  С Е К Р Е Т А Р 
                    Жељко Илић, дипл. правник 

 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 

О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Горњак'' из 

Крепољина 
 

Члан 1. 
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 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Горњак'' из Крепољина за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. 
године. 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Крепољин  за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Горњак'' из 
Крепољина поднети по усвајању референдума. 
 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Горњак'' из 
Крепољина поверити Општинској изборној комисији. 
 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
  

Члан 8. 
После изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Горњак'' из Крепољина, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 390 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                     П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 

О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Бигар'' из 

Сига 
 

Члан 1. 
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 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Бигар'' из Сига за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. године. 
 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Сиге за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Бигар'' из 
Сига поднети по усвајању референдума. 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Бигар'' из Сига 
поверити Општинској изборној комисији. 
 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
  

Члан 8. 
После изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Бигар'' из Сига, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 383 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                              П Р Е Д С Е Д Н И К 
                 Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                      Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 

О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Врело'' из 

Милановца 
 

Члан 1. 
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 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Врело'' из Милановца за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. 
године. 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Милановац за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Врело'' из 
Милановца поднети по усвајању референдума. 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Врело'' из Милановца 
поверити Општинској изборној комисији. 
 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
  

Члан 8. 
После изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Врело'' из Милановца, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 393 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                      П Р Е Д С Е Д Н И К 
          Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                      Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 
 

О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Крупаја'' из 

Крупаје 
 

Члан 1. 
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 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Крупаја'' из Крупаје за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. године. 
 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Крупаја за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Крупаја'' 
из Крупаје поднети по усвајању референдума. 
 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Крупаја'' из Крупаје 
поверити Општинској изборној комисији. 
 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
 

Члан 8. 
После  изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Крупаја'' из Крупаје, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 391 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                              П Р Е Д С Е Д Н И К 
                Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                    С Е К Р Е Т А Р 
                      Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 10. став 2. и члана 12. Закона о референдуму и народној иницијјативи 
(''Службени гласник РС''бр. 48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и 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 8. априла 2011. године донела 
је 
 

О Д Л У К У 
о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Будућност'' из 

Близнака 
 

Члан 1. 
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 Расписује се Референдум за изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице ''Будућност'' из Близнака за период од 5. (пет) година и то почев од 1.6.2011. до 31.5.2016. 
године. 

Члан 2. 
 Референдум ће се спровести дана 24. априла 2011. године (недеља) у времену од 7,00 до 20,00. 
  

Члан 3. 
 На Референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању: 
 Да ли сте за то да се увођењем новог самодоприноса за насељено место Близнак за период од 
наредних 5. година (од 1.6.2011. до 31.5.2016. године), а према плану и програму који ће МЗ ''Будућност'' 
из Близнака поднети по усвајању референдума. 
 

Члан 4. 
 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи ''за'' или ''против''. 
 

Члан 5. 
 Ради законитости спровођења референдума, Скупштина општине Жагубица ће послове око 
спровођења референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице ''Будућност'' из 
Близнака поверити Општинској изборној комисији. 
 

Члан 6. 
 Општинска изборна Комисија ће се старати о законитости спровођења референдума, образовати 
гласачки одбор и дати посебно упутство за спровођење истог. 
 

Члан 7. 
 Комисију чине Председник и два члана. 
  

Члан 8. 
После изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса дана 24. априла 2011. године гласачки 

одбори ће утврдити резултате гласања на овим гласачким местима и предати сав изборни материјал 
Комисији. 

Комисија ће утврдити резултате гласања, исте објавити у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица'' и доставиће извештај о спроведеном референдуму о увођењу самодоприноса за подручје 
месне заједнице ''Будућност'' из Близнака, Скупштини општине Жагубица. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у ''Службеном гласнику 
општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 384 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а                          П Р Е Д С Е Д Н И К 
              Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 

На основу члана 15. став 1. тачка 4., члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. став 6. Закона о 
ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/09), члана 10. Уредбе о саставу и начину 
штабова за ванредне ситуације(''Службени гласник РС'' бр. 98/2010) и члана 40. Статута општине 
Жагубица (“Службени гласник општине Жагубица” бр. 6/08 и 4/09)  

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 8. априла 2011. године,  донела 
је    

РЕШЕЊЕ  
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 
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        I Образује се Штаб за ванредне ситуације на територији  општине  Жагубица (у даљем тексту: 
Штаб), као оперативно стручно тело за координацију и и руковођење заштитом и спасавањем у 
ванредним ситуацијама. 
           Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и 20 чланова. 
           У Штаб се иманују: 
 
за команданта: 

- Др Драги Дамњановић, председник општине Жагубица, по положају; 
 

за заменика команданта: 
- Војислав Бабејић, заменик председника општине Жагубица; 

 
за начелника: 
      - Славољуб Цојкић, представник Сектора за ванредне ситуације-Одељења за ванредне ситуације у 
Пожаревцу;  
 
за техничког секретара (администратора): 
      -  Смедеревка Буцкић, самостални стручни сарадник за послове планирања одбране и послове везане 
за ванредне ситуације; 
 
за чланове: 
 

1. Животије Илић, начелник Општинске управе Жагубица, 
2. Радиша Милошевић, Начелник одељења за привреду и економски развој, 
3. Младомир Милојковић, референт за пољопривреду, шумарство и водопривреду у Општинској 

управи, 
4. Др Пуниша Илић, директор Дома здравља Жагубица, 
5. Др Евица Милић, ветеринар – директор Ветеринарске станице Жагубица, 
6. Драгиша Вучковић, директор ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица, 
7. Мирослав Васић, директор ЈКП “Белосавац” Жагубица, 
8. Саша Огњановић, директор РМУ “Јасеновац” Крепољин, 
9. Дејан Николић, секретар Црвеног крста Жагубица, 
10. Саша Туфегџић, командир Полицијске станице Жагубица, 
11. Радиша Симеоновић, командир Подручне ватрогасно спасилачке јединице Жагубица, 
12.  Остоја Миливојевић, референт војне обавезе у Жагубици,  
13. Станојло Стојковић, шеф Електродистрибуције Жагубица, 
14. Виктор Рајковић, шеф Шумске управе Жагубица, 
15. Биљана Перкић, шеф Секције ПЗП Зајечар у Жагубици, 
16. Драган Ракић, представник Телеком-а у Жагубици, 
17. Јовица Стојановић, менаџер Асоцијације за развој општине Жагубица, 
18. Новица Обреновић, директор КПЦ Жагубица, 
19. Неша Пећић, председник актива директора школа и 
20. Зоран Илић, доктор ветеринарске медицине, директор Ветеринарске станице ''Хомоље-Вет'' 

Осаница. 
 
         II Штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне стручно-оперативне тимове за 
специфичне задатке заштите и спасавања. 
 . 
 
        III.   Штаб обавља следеће послове: 

- предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације ; 
- руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите спасавања у 

ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 
- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
- разматра и даје мишљење на предлог  Процене угрожености и предлог Плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама; 
- прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 
- наређује употребу снага заштите и спасавања, средтсава помоћи и других средстава која се 

користе у ванредним ситуацијама; 
- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и 

предузетим мерама; 
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-  разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, 
оспособљених правних лица; 

- сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 
- извештава окружни и републички Штаб за ванредне ситуације и надлежну службу о стању, 

спровођењу мера и извршавању задатака заштите и спасавања: 
- сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним 

ситуацијама; 
- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
- доноси наредбе, закључке и препоруке; 
- именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима; 
- разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији 

општине; 
- ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за потребе општине; 
- обавља и друге послове у складу са законом. 

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

   V. Стручне и организационе послове за Штаб обављаће: Одељење за привреду и еконосмки 
развој у сарадњи са представником МУП-а – сектор за ванредне ситуације, одељења за ванредне 
ситуације у Пожаревцу. 
 
  VI.  Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи решење број II-020-530/09-01 од 
19.05.2009. године. 
 
    VII.  Решење доставити лицима из тачке I овог решења и архиви. 
 
       
       VIII.  Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 
 

Број:I – 020 – 396 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  

          П Р Е Д С Е Д Н И К  
                                                                                                                             Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
                 За тачност 
           С Е К Р Е Т А Р 
              Жeљко Илић, дипл. правник 
 

На основу члана 96. став 6. Закона о планирању  и  изградњи  («Службени  гласник  РС»,  
бр.72/09 и 81/09-исправка), члана 13. Уредбе о условима и  начину  под  којима  локална  
самоуправа  може  да отуђи  или да у закуп  грађевинско  земљиште  по цени, мањој од тржишне 
цене, односно закупнине или без накнаде  («Службени  гласник  РС», бр. 13/10)  и члана 40. Статута 
општине Жагубица(„Службени гласник општине Жагубица“ број 6/08 и 4/09), 

Скупштина  општине Жагубица,  на  седници одржаној дана 8. априла 2011. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде привредном друштву ' ' EURO 

PELLET'' SDM д.о.о. Жагубица 
 

Члан 1. 
Грађевинско земљиште у јавној својини,  к.п. број 3886/39 и 3886/40 у КО Жагубица, укупне 

површине 4ха 55а и 46м2, на којем је као власник уписана Општина Жагубица,  отуђује се без  
накнаде  привредном  друштву  EURO PELLET SDM д.о.о., из  Жагубице,  ул. Николе Пашића бб. 

 
Члан 2. 
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Са привредним друштвом EURO PELLET SDM д.о.о., из  Жагубице,  ул. Николе 
Пашића бб, закључиће се Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без 
накнаде. 

Предлог  Уговора  о  отуђењу  грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде из 
члана 1. овог решења налази се у прилогу овог решења и чини његов саставни део. 

 
Члан 3. 

Овлашћује  се председник општине Жагубица др Драги Дамњановић, да потпише Уговор 
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде у тексту како је дато у прилогу 
овог решења. 

 
Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица''. 

 
С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 
Број: I – 020 – 404 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 
Ж а г у б и ц а                                                                                                           Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
                                   За тачност 
                                         С Е К Р Е Т А Р 
                                          Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана 
40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08 и 4/09), члана 23. 
Одлуке о радним телима Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 
3/10) и чланова 14. и 15 Одлуке о признањима општине Жагубица (''Службени гласник општине 
Жагубица'' бр. 7/10), 
 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 8. априла 2011. године донела 
је 

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 
Члан 1. 

 Признања општине Жагубица (звање почасног грађанина општине Жагубица и златна плакета 
општине Жагубица) додељује Скупштина општине Жагубица на предлог Комисије за доделу признања 
и одликовања Скупштине општине Жагубица и Општинског већа општине Жагубица. 
 Признања општине Жагубица (плакета општине Жагубица и  диплома општине Жагубица) 
додељује Општинско веће општине Жагубица на предлог Комисије за доделу признања и одликовања 
Скупштине општине Жагубица.  

Члан 2. 
 Комисију за доделу признања чине Председник и 4. члана. 
 

Члан 3. 
 Рад Комисије се одвија на седницама. Седнице се воде записнички. 
 Стручне и административне послове за потребе Комисије води стручна служба Скупштине 
општине Жагубица. 

Члан 4. 
 Седнице се одржавају најмање једном годишње, а по потреби и више пута. Седницу сазива и 
радом Комисије руководи председник Комисије. 
 

Члан 5. 
 Комисија пуноважно ради, ако седници присуствује већина чланова, а одлуке се доносе 
већином гласова присутних. 
 Гласање на седницама је јавно. 

Члан 6. 
 Задатак Комисије је да својим огласом објављеним у гласилиима са територије општине 
Жагубица, у медијима или на сајту општине Жагубица  позове заинтересоване субјекте да до утврђеног 
рока доставе писмене и образложене предлоге кандидата за доделу признања. 
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Члан 7. 
 Годишњи конкурс за доделу признања општине Жагубица, Комисија објављује у гласилима са 
територије општине Жагубица, у медијима или на сајту општине Жагубица. 
 Конкурс се објављује најмање 2. месеца пре рока за предају предлога. 
 

Члан 8. 
 По истеку конкурсног рока, Комисија на својој седници утврђује предлог одлуке о додели 
признања и доставља је Општинском већу општине Жагубица и Скупштини општине Жагубица на 
усвајање. 

Члан 9. 
Признања општине Жагубица додељују се поводом Дана општине Жагубица, на свечаној 

седници Скупштине општине Жагубица или изузетно у некој другој погодној прилици. 
 Признања општине Жагубица уручује Председник општине Жагубица. 
 

Члан 10. 
 Овај Правилник ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Жагубица''. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 
Број: I – 020 – 397 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                     С Е К Р Е Т А Р 
                      Жељко Илић, дипл. правник 
                                 
 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 седници одржаној дана 8. априла 2011. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  СТАТУТ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ''  ЖАГУБИЦА 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ се сагласност на  Статут предшколске установе ''Полетарац''  из Жагубице, усвојен од 

стране УО 24.12.2010. године. 
 Члан 2. 

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

Члан 3. 
 Закључак доставити: предшколској установи ''Полетарац'' из Жагубице, и Архиви Скупштине 
општине. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
Број: I – 020 – 401 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а 
                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                                       Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                  С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
                                 
 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 седници одржаној дана 8. априла 2011. године донела је 
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З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  ПУ ''ПОЛЕТАРАЦ''  ЖАГУБИЦА за 

2010. годину 
 

Члан 1. 
УСВАЈА се финансијски извештај ПУ ''Полетарац'' Жагубица за 2010. годину, усвојен од 

стране УО 24.2.2011. године. 
 Члан 2. 

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

 Члан 3. 
 Закључак доставити: ПУ ''Полетарац'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви 
Скупштине општине. 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 
Број: I – 020 – 400 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а 
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                                   Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                   Жељко Илић, дипл. правник 
                                 
 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 седници одржаној дана 8. априла 2011. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ KПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ''  ЖАГУБИЦА за 

2010. годину 
 

Члан 1. 
УСВАЈА се извештај о раду КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица за 2010. годину. 

 
 Члан 2. 

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

 Члан 3. 
 Закључак доставити: КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и 
Архиви Скупштине општине. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 
Број: I – 020 – 402 / 11 – 01   
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а 
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                                 Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                  С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу 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 седници одржаној дана 8. априла 2011. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА  

 КПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ ЖАГУБИЦА  
ЗА 2011. ГОДИНУ 
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Члан 1. 
 Даје се САГЛАСНОСТ на План рада Културно просветног центра ''Јован Шербановић'' 
Жагубица за 2011. годину.  

Члан 2. 
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику'' 
општине Жагубица. 

Члан 3. 
 Закључак доставити: КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица, председнику општине и архиви 
Скупштине општине. 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 398 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а 
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                       Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                  С Е К Р Е Т А Р 
                    Жељко Илић, дипл. правник 
                                 
 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 седници одржаној дана 8. априла 2011. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

РАЗВОЈ'' ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА за 2010. годину 
 

Члан 1. 
УСВАЈА се извештај о пословању ЈП ''Дирекција за изградњу и развој'' општине Жагубица за 

2010. годину. 
 

 Члан 2. 
 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику'' 
општине Жагубица. 

 Члан 3. 
 Закључак доставити: ЈП ''Дирекција за изградњу и развој'' општине Жагубица, председнику 
општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 
 
Број: I – 020 – 403 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а 
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                                  Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                  С Е К Р Е Т А Р 
                    Жељко Илић, дипл. правник 
 
 На основу 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 седници одржаној дана 8. априла 2011. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА  

 ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА  
ЗА 2011. ГОДИНУ 
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Члан 1. 
 Даје се САГЛАСНОСТ на Програм рада Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица за 
2011. годину.  

Члан 2. 
 Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику'' 
општине Жагубица. 

Члан 3. 
 Закључак доставити: Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, председнику општине 
и архиви Скупштине општине. 
 

С К У П Ш Т И Н А   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 
 

Број: I – 020 – 399 / 11 – 01  
Датум: 8. април 2011. године 
Ж а г у б и ц а 
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                    Миодраг Р. Буцкић с.р. 
 
          За тачност 
                   С Е К Р Е Т А Р 
                     Жељко Илић, дипл. правник 
 

На основу члана 4. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 
16/97 и 42/98), члана 25. Закона о трговини („Службени гласник РС“, број 53/2010), члана 67. Статута 
општине жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број 6/2008) и члана 92. Одлуке о 
комуналним делатностима („Службени гласник Општине Жагубица“, број 2/2009), 

Општинско веће Општине Жагубица на својој седници одржаној дана 07. 03. 2011. године, 
донело је  

О  Д  Л  У  К  У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА – МЕСТА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПИЈАЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
 

Члан 1. 
На подручју насеља Жагубица одређују се локације - места за пијаце и то: 
 
1. Зелена пијаца: 

- ограђени простор зелене пијаце на углу улица Николе Пашића (бивша улица 23. 
дивизије) и Царице Милице; 
 

- десна страна улице Николе Пашића (бивша улица 23. дивизије), од почетка улице 
до раскрснице са улицом Царице Милице – цвеће; 

 
- десна страна улице Царице Милице од почетка  улице до раскрснице са улицом  9. 

маја - колска продаја воћа, поврћа и садног материјала. 
 

2. Робна пијаца: 
- улица Цара Лазара од раскрснице са улицом Пјотрковском (бивша Радетова улица) 

до скретања за плато бившег АМД Жагубица (лева и десна страна); 
 

- лева страна од скретања из улице Цара Лазара за плато бившег АМД Жагубица до 
платоа бившег АМД  Жагубица; 

 
- плато бившег АМД Жагубица; 

 
- плато испред зграде магацина АД „Хомоље“ Жагубица у улици Цара Лазара и 

плато „старе кланице“ у улици Николе Тесле (бивша улица Народног фронта) - 
камионска продаја грађевинског материјала, намештаја, сточне хране, 
пољопривредних машина и механизације и друге робе. 

 
3. Сточна пијаца: 

- ограђени простор поред сточне ваге у Пјотрковској улици (бивша Радетова улица). 
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Члан 2. 
На подручју насеља Крепољин одређују се локације - места за пијаце и то: 
 
1. Зелена пијаца: 

- на Тргу Јасеновачких рудара (бивши Трг слободе); 
- колска продаја се може вршити само на платоу уређеног дела пијаце. 
 

2. Робна пијаца: 
- на „вашаришту“ изнад Трга Јасеновачких рудара (бивши Трг слободе) и изнад 

игралишта и у улици Цара Лазара (бивша улица Маршала Тита) од раскрснице са 
улицом Горњачком (бивша улица Јована Шербановића) па до краја улице; 

 
3. Сточна пијаца: 

- на „вашаришту“(изнад робне пијаце до регионалног пута Жагубица-Петровац). 
           

Члан 3. 
У осталим насељима Општине Жагубица (осим Жагубице и Крепољина), локације – места за пијаце 
одредиће Месне заједнице уз сагласност Општинског већа. 
 

Члан 4. 
На зеленим пијацама може се продавати на мало: воће, поврће, прерађевине од воћа и поврћа, 

млеко и млечни производи, јаја, риба и други производи намењени за људску исхрану, као и цвеће и 
амбалажа погодна за паковање наведених производа. 

На зеленим пијацама (колска продаја) може се продавати воће, поврће и садни материјал. 
 

Члан 5. 
На робним пијацама могу се продавати занатски производи и производи домаће радиности, ако 

продавци имају регистровану ту врсту делатности. Такође се могу продавати и други производи 
намењени широкој потрошњи уколико продавци ових производа имају регистровану делатност трговине 
овим производима на мало и велико. 

На робним пијацама (камионска продаја) може се продавати грађевински материјал, намештај, 
сточна храна, пољопривредне машине и механизација и други производи намењени широкој потрошњи, 
ако продавци имају регистровану ту врсту делатности или регистровану делатност трговине овим 
производима на велико и мало. 

 
Члан 6. 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању локација – места за 
организовање пијаца на територији општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број 
4/2009 

Члан 7. 
Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Жагубица, а иста се примењује од дана 

доношења на седници Општинског већа. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
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