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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, броj 129/07,) и
члана 15. и 24. Статута општине Жагубица (,,Службени гласник општине Жагубица“, број 06/2008), а на
предлог Општинског већа,
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној 17.децембра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Жагубица за 2012.годину, број I-01-020-1116/12 од 31.08.2012. године,
члан 4. мења се и гласи:
1) Укупна примања буџета општине Жагубица, износ од 373.710.000,00 динара, замењује се
износом од 383.099.067,00 динара.
2) Укупни издаци буџета, са средствима буџетске резерве, износ од 373.710.000,00 динара
замењује се износом од 383.099.067,00 динара.
Члан 2.
У члану 7. примања буџета општине Жагубица за 2012.годину, у табели 3. врше се следеће измене
и допуне:
Позиција 1. економска класификација 711-Порез на зараде
59.389.067,00 динара

износ од 55.000.000,00 динара мења

Позиција 15, економска класификација 733 – Трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општине, износ од 272.910.000,00 динара, замењује се износом од 277.910.000,00 динара
Члан 3.
У посебном делу буџета члан 9. Расходи буџета општине Жагубица за 2012.годину, врше се
следеће измене и допуне:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Позиција 1, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде
1.850.000,00 динара замењује се износом од 1.350.000,00
динара

запослених, износ од

Позиција 2, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ од
340.000,00 динара замењује се износом од 220.000,00 динара
Позиција 3, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене,
динара замењује се износом од 85.000,00 динара

износ од 70.000,00

Позиција 4, економска класификација 416 – Награде запослених , износ од 4.700.000,00 динара
замењује се износом од 4.300.000,00 динара
Позиција 6, економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 1.000.000,00 динара замењује
се износом од 1.650.000,00 динара

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Позиција 8, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, износ од
4.110.000,00 динара замењује се износом од 5.000.000,00 динара
Позиција 9, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ од
750.000,00 динара замењује се износом од 850.000,00 динара
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160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Позиција 19, економска класификација 481 – Дотације невладиним
3.000.000,00 динара замењује се износом од 3.200.000,00 динара

организацијама, износ

од

Позиција 20, економска класификација 465 – Остале текуће дотације и трансфери – Комесаријат за
изгбеглице, износ од 200.000,00 динара замењује се износом од 60.000,00 динара
Позиција 21/1, економска класификација 465 – Остале текуће дотације и трансфери, нова позиција
износ од 450.000,00 динара
Позиција 22, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, износ
6.860.000,00 динара замењује се износом од 4.860.000,00 динара

од

Позиција 23, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, износ од
4.100.000,00 динара замењује се износом од . динара 4.700.000,00
Позиција 25, економска класификација 481 – Дотације невладиним
8.500.000,00 динара замењује се износом од 9.500.000,00 динара

организацијама, износ

од

Позиција 26, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, износ од
3.000.000,00 динара замењује се износом од 3.500.000,00 динара

ОПШТИНСКА УПРАВА
130 – Опште услуге
Позиција 27, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених, износ од
34.600.000,00 динара замењује се износом од 35.100.000,00 динара
Позиција 28, економска класификација 412 – Доприноси на терет послодавца, износ од 6.100.000,00
динара замењује се износом од 6.220.000,00 динара
Позиција 30, економска класификација 414 – Социјална давања незапосленима, износ од 1.000.000,00
динара замењује се износом од 1.100.000,00 динара
Позиција 33, економска класификација 421 – Стални трошкови , износ од 5.200.000,00 динара замењује
се износом од 5.700.000,00 динара
Позиција 35, економска класификација 423 – Услуге по уговору , износ од 5.000.000,00 динара
замењује се износом од 5.800.000,00 динара
Позиција 40, економска класификација 485 – Накнада штете поврачај земљишта, износ од
12.000.000,00 динара замењује се износом од 13.000.000,00 динара
Позиција 41, економска класификација 511 – Зграде и грашевински објекти, износ од 100.000,00
динара замењује се износом од 350.000,00 динара
Позиција 42, економска класификација 512 – Машине и опрема, износ од 1.400.000,00 динара замењује
се износом од 1.700.000,00 динара
220 ЦИВИЛНА ОДБРАНА
Позиција 45, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од 400.000,00 динара
замењује се износом од 50.000,00 динара
Позиција 46, економска класификација 512 – Машине и опрема , износ од 250.000,00 динара замењује
се износом од 50.000,00 динара
Позиција 47, економска класификација 426 – Материјал, износ од 200.000,00 динара замењује се
износом од 800.000,00 динара

18. децембар 2012

Жагубица

Број 13 страна 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Позиција 48, економска класификација 512- Машине и опрема износ од 300.000,00 динара брише
се .
Позиција 52, економска класификација 472 – Накнаде за социјаслну заштиту из буџета, износ од
8.800.000,00 динара замењује се износом од 11.000.000,00 динара
912 – Основно образовање
Позиција 54, економска класификација 463 – Текући трансфери осталим нивоима власти , износ од
38.798.234,00 динара замењује се износом од 34.798.234,00 динара
920 – Средње образовање
Позиција 55, економска класификација 463 – Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од
9.970.500,00 динара замењује се износом од 10.970.500,00 динара
ЈП ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
473 – Туризам
Позиција 56, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде
2.151.000,00 динара замењује се износом од 2.300.000,00 динара

запосленима , износ од

Позиција 57, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ од
380.000,00 динара замењује се износом од 415.000,00 динара
Позиција 58, економска класификација 413 – Накнаде у натури , износ од 15.000,00 динара брише се.
Позиција 59, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима , износ од 510.000,00
динара замењује се износом од 785.000,00 динара
Позиција 61, економска класификација 416 – Награде запосленима , износ од 100.000,00 динара
замењује се износом од 110.000,00 динара
Позиција 62, економска класификација 421 – Стални трошкови , износ од 130.000,00 динара замењује
се износом од 108.000,00 динара
Позиција 64, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од 854.000,00 динара замењује
се износом од 824.000,00 динара
Позиција 67, економска класификација 426 – Материјал , износ од 650.000,00 динара замењује се
износом од 730.000,00 динара
Позиција 68, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, износ од 10.000,00 динара брише
се .
Позиција 69, економска класификација 483 – Новчане казне, износ од 50.000,00 динара брише се.
Позиција 70, економска класификација 512 – Машине и опрема , износ од 50.000,00 динара, брише
се.
КПЦ ,,ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ``
820 – Услуге културе
Позиција 87, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде
3.610.000,00 динара замењује се износом од 3.766.000,00 динара

запосленима , износ од

Позиција 89/1 , економска класификација 414 – Социјална давања запосленима отвара се нова
позиција са износом од 374.000,00 динара.
Позиција 90, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене 540.000,00 динара,
замењује се износом од 510.000,00 динара
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Позиција 91, економска класификација 416 – Награде запосленима , износ од 100.000,00 динара
замењује се износом од 113.000,00 динара
Позиција 92, економска класификација 421 – Стални трошкови , износ од 704.000,00 динара замењује
се износом од 776.000,00 динара
Позиција 93, економска класификација 422 – Трошкови путовања , износ од 230.000,00 динара
замењује се износом од 315.000,00 динара
Позиција 94, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од 499.000,00 динара замењује
се износом од 818.000,00 динара
Позиција 95, економска класификација 424 – Специјализоване услуге , износ од 1.550.000,00 динара
замењује се износом од 995.000,00 динара
Позиција 96, економска класификација 425 – Текуће поправке и одрђжавање , износ од 90.000,00
замењује се износом од 312.000,00 динара .
Позиција 97, економска класификација 426 – Материјал , износ од 656.000,00 динара замењује с е
износом од 647.000,00 динара.
Позиција 97/1, економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе и казне , нова позиција
4.000,00 динара.
Позиција 98, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали , износ од 50.000,00 динара
замењује се износом од 7.000.00 динара
Позиција 99, економска класификација 512 – Машине и опрема , износ од 750.000,00 динара замењује
се износом од 724.000,00 динара.
Позиција 100, економска класификација 515 – Нематеријална имовина , износ од 50.000,00 динара
замењује с е износом од 18.000,00 динара.

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПОЛЕТАРАЦ``
911 – Предшколско образовање
Позиција 101, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запосленима, износ од
9.380.000,00 динара замењује се износом од 9.680.000,00 динара
Позиција 102, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ од
1.630.000,00 динара замењује се износом од 1.680.000,00 динара.
Позиција 103, економска класификација 413 – Накнаде
замењује се износом од 78.000,00 динара.

у натури,

износ

од 45.000,00 динара

Позиција 104, економска класификација 414 – Социјална давања, износ од 33.000,00 динара, брише
се .
Позиција 105, економска класификација 415 – Накнада трошков а за
700.000,00 замењује се износом од 800.000,00 динара

запослене, износ

од

Позиција 106, економска класификација 421 – Стални трошкови , износ од 1.510.000,00 динара
замењује се износом од 1.410.000,00 динара
Позиција 107, економска класификација 422 –Трошкови путовања, износ од 1.060.000,00 динара
замењује се износом од 1.160.000,00 динара
Позиција 108, економска класификација 423 – Услуге по уговору , износ од 385.000,00 динара
замењује се износом од 350.000,00 динара
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Позиција 109, економска класификација 424 – Специјализоване услуге , износ од 124.000,00 динара
замењује се износом од 159.000,00 динара
Позиција 110, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ од 240.000,00
динара замењује се износом од 90.000,00 динара
Позиција 111, економска класификација 426 – Материјал, износ од 250.000,00 динара замењује се
износом од 256.000,00 динара
Позиција 112, економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе, износ од 21.000,00 динара
замењује се износом од 15.000,00 динара
160 – Опште јавне услуге (Месне заједнице)
Позиција 114, економска класификација 421 – Стални трошкови, износ од 4.000.000,00 динара замењује
се износом од 6.500.000,00 динара
Позиција 117, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од 1.000.000,00 динара
замењује се износом од 3.000.000,00 динара
Позиција 118, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, износ од 17.750,00 динара
замењује се износом од 24.000.000,00 динара
Позиција 119, економска класификација 426 – Материјал, износ од 2.500.000,00 динара замењује се
износом од 3.000.000,00 динара.
Позиција 121, економска класификација 541 – Земљиште, износ од 1.000.000,00 динара, брише се.
Позиција 123, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
3.000.000,00 динара, брише се .
Позиција125, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
1.000.000,00 динара брише се .

износ од
износ од

Позиција126, економска класификација 512 – Машине и опрема , износ од 200.000,00 динара брише
се .
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
Броj:I-01-020-1406/12-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012 ), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (»Сл. гласник
РС«, бр. 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Жагубица („Службени гласник
Општине Жагубица“, бр.6/08,4/09 и 3/11)
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 17. 12. 2012. године донела
је:
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

18. децембар 2012
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Приходи и примања , расходи и издаци буџета Општинe Жагубица за 2013. годину (у даљем
тексту: буџет), састоји се:
A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I
IZDATAKA
1. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinasijske imovine
1.1. TEKUĆI PRIHODI
u čemu
- budžetska sredstva
- sopstveni prihodi
- donacije
1.2. PRIMANJA OD PRODAJE NEFINASIJSKE IMOVINE
2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinasijske imovine
2.1. TEKUĆI RASHODI
u čemu
- tekući budžetski rashodi
- rashodi iz sopstvenih prihoda
- donacije
2.2. IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE
u čemu
- tekući budžetski izdaci
- izdaci iz sopstvenih prihoda
- donacije
BUDŽETSKI SUFICIT / DEFICIT (kl. 7 + kl. 8) - (kl. 4 + kl. 5)
Izdaci za nabavku finansijske imovine
Primanja od prodaje finansijske imovine
UKUPAN FISKALNI SUFICIT / DEFICIT

459,972,394.00
459,972,394.00
459,972,394.00

456,172,394.00
359,212,394.00
359,212,394.00

96,960,000.00
96,960,000.00

3,800,000.00
3,800,000.00

B. RAČUN FINANSIRANJA
Primanja od prodaje finansijske imovine
Primanja od zaduživanja
Suficit iz prethodnih godina ili neutrošena sredstva iz prethodnih
godina
Izdaci za otplatu glavnice duga
Izdaci za nabavku finansijske imovine koja nije u cilju sprovođenja
javnih politika
NETO FINANSIRANJE

3,800,000.00

-3,800,000.00

Приходи и примања, расходи и издаци Буџета утврђени су у следећим износима:

Ekonomska klasifikaija

1

2

3
459,972,394.00

7
71
711

459,972,394.00
129,050,000.00
93,000,000.00

711180
713
714
716
74
731+732

6,000,000.00
15,000,000.00
15,050,000.00

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE
NEFINASIJSKE IMOVINE
TEKUĆI PRIHODI
1. Poreski prihodi
1.1. Porez na dohodak,dobit i kapitalne dobitke (osim
samodoprinosa)
1.2. Samodoprinos
1.3. Porez na imovinu
1.4. Porez na dobra i usluge
1.5. Ostali poreski prihodi
2. Neporeski prihod
3. Donacije

18. децембар 2012
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733
8

4. Transferi
5. Primanja od prodaje nefinansijske imovine

312,000,000.00
456,172,394.00

UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU
NEFINANSIJSKE I FINANSIJSKE IMOVINE
1. Tekući rashodi
1.1. Rashodi za zaposlene
1.2. Korišćenje roba i usluga
1.3. Otplata kamata
1.4. Subvencije
1.5. Socijalna zaštita iz budžeta
1.6. Ostali rashodi
- Sredstva rezervi
-Ostali rashodi
2. Transferi
3. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine
4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211)
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine
2. Zaduživanje
2.1. Zaduživanje kod domaćih kreditora
2.2. Zaduživanje kod inostranih kreditora
OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE
3. Otplata duga
3.1. Otplata duga domaćim kreditorima
3.2. Otplata duga stranim kreditorima
3.3. Otplata duga po garancijama
4. Nabavka finansijske imovine
NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH
GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 13)

4
41
42
44
45
47
48+49
49
48
46
5
62

301,704,496.00
92,654,496.00
144,460,000.00
1,700,000.00
10,900,000.00
10,000,000.00
41,990,000.00
5,000,000.00
36,990,000.00
57,507,898.00
96,960,000.00

92
91
911
912
3,800,000.00
3,800,000.00
3,800,000.00

61
611
612
613
621
3

3

NEUTROŠENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ
PRETHODNIH GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 14)

Члан 2.
Општина Жагубица очекује у 2013. години средства од развојне помоћи Европске уније
у износима из доње табеле:
Пројекат и корисник пројекта

,,Moj pčelinjak moja
kancelarija,, - Opština Žagubica
,,Ujedinjeni u različitostima,,
Glavni nosilac projekta opština
Bor - Sukorisnik opština
Žagubica

Укупна вредност у еврима за
цео период

Средства ЕУ у 2013
години

Средства за
суфинансирање у
2013 години у РСД

Средства ЕУ

Средства за
суфинансирање

У еврима

У РСД

267.790,00

30,000,00

34,779,00

3,825.690,00

3,300,000,00

324.575,14

10,500,00

8,360,00

919,600,00

1,150,000,00

Средства за суфинансирање у 2013 години из става 1. овог члана распоређена су у
посебном делу ове одлуке .
Члан 3.
Буџет Општине Жагубица за 2013. годину састоји се од :
-Укупних примања у износу од: 459.972.394,00 динара
-Укупних издатака у износу од: 459.972.394,00 динара
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Члан 4.
Средства теуће буџетске резерве
планирају се у буџету Општине Жагубица у износу
од 4.500.000,00 динара
Средства из става 1. Овог члана користиће се за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне .
Одобрена средства по овом основу предстваљају повећање апропријације директних
корисника за одређене намене и исказују се на конту намене за које су средства усмерена.
Члан 5.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету Општине Жагубица у износу од
500.000,00 динара и користиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

1
2
3
4
5

3
711111
711120
711140
711180
711190

713
6
7
8

713120
713310
713420

714
9
10

714440
714510

11
12
13

714540
714550
714560

716
14

716110

733
15

733150

Ukupno

2
711

Opis

Sredstva iz
ostalih izvora

1

Ekonomska
klasifikacija

Sredstva
ostalih izvora
04

Broj
pozicije

Sredstva
budžeta 01

Члан 6.
Укупна примања буџета Општине Жагубица и прихода из oсталих извора планирају се
у следећим износима, по врстама, односно економским класификацијама, утврђена су у следећим
износима:

5

6

7

8

4
Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od imovine
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
Ukupno 711

80,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
99,000,000.00

80,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
99,000,000.00

Porez na imovinu
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklon
Porez na kapitalne transakcije
Ukupno 713

8,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00

8,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00

50,000.00
6,000,000.00

50,000.00
6,000,000.00

2,000,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
15,050,000.00

2,000,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
15,050,000.00

Porezi na dobra i usluge
Sredstva za potivpožarnu zaštitu
Porezi na motorna vozila
Naknade za korišćenje dobara od opšteg
interesa
Koncesione naknade i boravišna taksa
Opštinske i gradske naknade
Ukupno 714
Drugi porezi
Komunalna taksa na firmu
Ukupno 716
Tranferi od drugih nivoa vlasti
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist
nivoa opština
Ukupno 733

18. децембар 2012
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741
16
17

741410
741510

18

741520

19

741530

742

20
21
22

743

2,000,000.00

2,000,000.00

6,000,000.00
10,100,000.00

6,000,000.00
10,100,000.00

Naknada po osnovu konverzije prava koripćenja u pravo
svojine u korist nivoa opština
Takse u korist nivoa opštine
Prihodi opštinskih organa od prodaje sporednih dobara
Ukupno 742

1,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
2,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

744150

Mešoviti i neodređeni prihodi
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
Ukupno 744

2,000,000.00
2,000,000.00

745150

Mešoviti i neodređeni prihodi
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština
Ukupno 745

745

Ukupno tekući prihodi (7)
812
26

1,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
2,500,000.00

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa
opština
Ukupno 743

744

25

100,000.00
2,000,000.00

Novčane kazne i oduzeta imovinska korist
743350

24

100,000.00
2,000,000.00

Prihodi od prodaje dobara i usluga

742154
742250
742350

23

Prihodi od imovine
Prihod od imovine koja pripada imaocima
polisa osiguranja
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Naknada za korišćenje šumskog i
poljoprivrednog zemljišta
Naknada za korišćenje prostora i građevinskog
zemljišta
Ukupno 741

812151

2,880,000.00
2,880,000.00

4,880.000,00
4,880,000.00

2,822,394.00

2,822,394.00

2,822,394.00

2,822,394.00

459,972,394.00

6,771,000.00

466,743,394.00

459,972,394.00

6,771,000.00

466,743,394.00

Primanja od prodaje pokretne imovine
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa opština
Ukupno 812
Ukupno primanja od prodaje nefinansijske imovine (8)

911
27

911000

Zaduživanje kod domaćih kreditora
Zaduživanje kod domaćih kreditora
Ukupno 911

921950

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala
Ukupno 921

921
28

Ukupno primanja od zaduživana i prodaje finansijske
imovine (9)
UKUPNO PRIHODI

Издаци буџета

Члан 7.
Општине Жагубица, по основним наменама, утврђени су у следећим износима и
то:
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1
2
3
4
5
6

411000
412000
413000
414000
415000
416000

42
7
8
9
10
11
12

9

10

65,104,206.00
11,660,290.00
260,000.00
1,850,000.00
5,530,000.00
8,250,000.00
92,654,496.00

3,300,000.00
591,000.00

27,715,000.00
17,860,000.00
20,905,000.00
16,450,000.00
46,710,000.00
14,820,000.00
144,460,000.00

30,000.00
60,000.00
190,000.00
250,000.00

Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja
Otplata domaćih kamata
Ukupno funkcija 44

3,891,000.00

2,050,000.00
2,580,000.00

68,404,206.00
12,251,290.00
260,000.00
1,850,000.00
5,530,000.00
8,250,000.00
96,545,496.00

27,745,000.00
17,920,000.00
21,095,000.00
16,700,000.00
46,710,000.00
16,870,000.00
147,040,000.00

1,700,000.00
1,700,000.00

1,700,000.00
1,700,000.00

Subvencije
Tekuće subvencije javnim
nefinansijskim preduzećima i
organizacijama
Ukupno funkcija 45

10,900,000.00
10,900,000.00

10,900,000.00
10,900,000.00

463000
465000

Donacije i transferi
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ostale donacije dotacije i transferi
Ukupno funkcija 46

51,207,898.00
6,300,000.00
57,507,898.00

51,207,898.00
6,300,000.00
57,507,898.00

472000

Prava iz socijalnog osiguranja
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
Ukupno funkcija 47

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

26,570,000.00

26,570,000.00

370,000.00

370,000.00

50,000.00
10,000,000.00
36,990,000.00

50,000.00
10,000,000.00
36,990,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

14

46

47

48
18

481000

19

482000

20
21

483000
485000

49
22

8

441000

451000

17

7

Korišćenje roba i usluga
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Ukupno funkcija 42

45

15
16

6
Rashodi za zaposlene
Plate, dodaci i naknade zaposlenih -plate funkcionera
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Ukupno funkcija 41

421000
422000
423000
424000
425000
426000

44
13

Ukupno

4
41

Opis

Sredstva iz
ostalih izvora

3

Ekonomska
klasifikacija

Sredstva ostalih
izvora 04

Broj
pozicije

Sredstva
budžeta 01

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

499000

Ostali rashodi
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog
nivoa vlasti drugom -Porez na fond zarada
Novčane kazne i penali po rešenju
sudova
Naknada šteta-povraćaj zemljišta
Ukupno funkcija 48
Sredstva rezerve
Sredstva rezerve
Ukupno funkcija 49

18. децембар 2012
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51
23
24

511000
512000

Osnovna sredstva
Zgrade i građevinski objekti
Mašine i oprema
Ukupno funkcija 51

541000

Prirodna imovina
Zemljište
Ukupno funkcija 54

54
25

61
26

611000

88,620,000.00
3,340,000.00
91,960,000.00

Otplata glavnice
Nabavka domaće finansijske imovine
Ukupno funkcija 62
UKUPNO RASHODI

88,620,000.00
3,640,000.00
92,260,000.00

300,000.00
300,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

3,800,000.00
3,800,000.00

3,800,000.00
3,800,000.00

459,972,394.00

6,771,000.00

466,743,394.00

Члан 8.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014 и 2015.
годину исказују се у следећем прегледу :
Еk.Кл.

Ред.Бр.

511

1

Опис

2013

2014

2015

33.375.000,00

43.200.000,00

46.500.000,00

26.500.000,00

92.500.000,00

82.500.00,00

8.000.000,00

10.000.000

5.000.000

1.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Водоснабдевање
Година почетка финанс. пројекта 2012
Година завршетка финанс. пројекта 2017
Укупна вредност пројекта
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета
2

Фекална канализација
Година почетка финанс. пројекта 2012
Година завршетка финанс. пројекта 2017
Укупна вредност пројекта
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета

3

Домови културе
Година почетка финанс. пројекта 2012
Година завршетка финанс. пројекта 2016
Укупна вредност пројекта
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета

4

Кишна канализација
Година почетка финанс. пројекта 2012
Година завршетка финанс. пројекта 2017
Укупна вредност пројекта
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета

5

Индустријска зона

18. децембар 2012

Жагубица

Број 13 страна 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Година почетка финанс. пројекта 2012
Година завршетка финанс. пројекта 2017
Укупна вредност пројекта
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета

1.000.000,00

8.000.000,00

5.000.000,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Funkc. klasif.

Broj pozicije

Ekon. Klas

1

2

3

4

5

6

1

Sredstva ostalih
izvora 04

Glava

Opis

Sredstva budžeta
01

Razdeo

Члан 9.
Укупни расходи и издаци, укључујући и расходе за отплату главнице дуга
у износу од 3.800.000,00 финансирани из свих извора финансирања распоређују
се по корисницима и врстама издатака и то:

7

8

SKUPŠTINA OPŠTINE
110

Izvršni i zakonodavni organi
1

411000

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

2

412000

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3

415000

Naknade troškova za zaposlene

4

416000

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

5

422000

Troškovi putovanja

100,000.00

6

423000

Usluge po ugovoru

1,500,000.00

7

426000

Materijal
Ukupno funkcija 110

6,700,000.00

UKUPNO RAZDEO 1

6,700,000.00

2

1,150,000.00
200,000.00
100,000.00
3,500,000.00

150,000.00

PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTNSKO VEĆE
111

Izvršni i zakonodavni organi
8

411000

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

9

412000

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

10

415000

Naknade troškova za zaposlene

11

416000

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

12

421000

Stalni troškovi

13

422000

Troškovi putovanja

300,000.00

14

423000

Usluge po ugovoru

1,500,000.00

15

424000

Specijalizovane usluge

16

426000

Materijal

17

499000

Sredstva rezerve

18

451000

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
Ukupno funkcija 111

090

4,700,000.00
840,000.00
160,000.00
2,100,000.00
50,000.00

800,000.00
150,000.00
5,000,000.00
900,000.00
16,500,000.00

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu
19

481000

Dotacije nevladinim organizacijama

3,300,000.00

20

465000

Ostale tekuće dotacije donacije i transferi - komesarijat za izbeglice
Ukupno funkcija 090

3,600,000.00

18. децембар 2012
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160

Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
21

463000

Transferi ostalim nivoima vlasti

22

481000

Dotacije nevladinim organizacijama
Ukupno funkcija 160

560

200,000.00
5,800,000.00
6,000,000.00

Zaštita životne sredine nekvalifikovana na drugom mestu
23

481000

810

Dotacije nevladinim organizacijama
Ukupno funkcija 560

340,000.00
340,000.00

Usluge rekreacije i sporta
24

481000

820

Dotacije nevladinim organizacijama
Ukupno funkcija 810

8,000,000.00
8,000,000.00

Usluge kulture
25

481000

Dotacije nevladinim organizacijama
Ukupno funkcija 820

4,750,000.00
4,750,000.00

UKUPNO RAZDEO 2

3

39,190,000.00

OPŠTINSKA UPRAVA
130

Opšte usluge
26

411000

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

27

412000

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

34,000,000.00

28

413000

Naknade u naturi

29

414000

Socijalna davanja zaposlenima

1,000,000.00

30

415000

Naknade troškova za zaposlene

2,800,000.00

31

416000

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1,300,000.00

32

421000

Stalni troškovi

7,000,000.00

33

422000

Troškovi putovanja

1,000,000.00

34

423000

Usluge po ugovoru

7,000,000.00

35

424000

Specijalizovane usluge

1,000,000.00

36

425000

Tekuće popravke i održavanje

1,500,000.00

37
38

426000
482000

Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom -

4,200,000.00
100.000,00

39

485000

Naknada šteta-povraćaj zemljišta

40

511000

Zgrade i građevinski objekti

41

512000

Mašine i oprema
Ukupno funkcija 130

6,100,000.00
150,000.00

Porez na fond zarada

170

10,000,000.00
300,000.00
2,000,000.00
79,450,000.00

Transakcije vezane za javni dug
42

441000

Otplata domaćih kamata

1,700,000.00

43

611000

Otplata glavnice domaćim kreditorima
Ukupno funkcija 170

3,800,000.00

220

5,500,000.00

Civilna odbrana
44

424000

Specijalizovane usluge

800,000.00

45

512000

Mašine i oprema
Ukupno funkcija 220

1,100,000.00

320

300,000.00

Usluge protivpožarne zaštite
46

18. децембар 2012

426000

Materijal
Ukupno funkcija 320

Жагубица

200,000.00
200,000.00

Број 13 страна 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

47

423000

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov Fond za razvoj poljoprivrede
Usluge po ugovoru

48

424000

Specijalizovane usluge

10,000,000.00

49

451000

Subvencije

10,000,000.00

50

465000

Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi

6,000,000.00

51

481000

Dotacije

4,380,000.00

420

4,000,000.00

nevladinim organizacijama

Ukupno funkcija 420

560

34,380,000.00

Zaštita životne sredine - Fond za zaštitu životne sredine
52

424000

090
53

54

463000

Specijalizovane usluge
Ukupno funkcija 560

1,000,000.00
1,000,000.00

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu
Transferi ostalim nivoima vlasti
- sredstva ove aproprijacije biće raspoređena na sledeće troškove:

4,182,000.00

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

413

Naknade u naturi

87,000.00

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

15,000.00

421

Stalni troškovi

15,000.00

422

Troškovi putovanja

20,000.00

423

Usluge po ugovoru

50,000.00

424

Specijalizovane usluge

425

Tekuće popravke i održavanje

250,000.00

426

Materijal

180,000.00

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

482

Porezi, obavezne takse i kazne

512

Mašine i oprema

513

Ostala osnovna sredstva

472000

720

1,020,000.00

5,000.00

2,500,000.00
20,000.00
20,000.00

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta
Ukupno funkcija 090

10,000,000.00
14,182,000.00

Zdarastvena zaštita
55

463000

Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

7,250,000.00

421

Stalni troškovi

650,000.00

423

Usluge po ugovoru-mrtvozorstvo

100,000.00

424

Specijalizovane usluge

1,500,000.00

425

Tekuće popravke i održavanje

1,000,000.00

426

Materijal
Ukupno funkcija 720

4,000,000.00

912

7,250,000.00

Osnovno obrazovanje
56
57

422000
463000

Tropkovi prevoza
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti

13,000,000.00
28,884,898.00

Ova pozicija koristiće se za finansiranje sledećih korisnika, u skladu sa
njihovim finansijskim planom:
OŠ "Moša Pijade" - Žagubica

18. децембар 2012

415

Naknada troškova za zaposlene

1,370,000.00

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

421

Stalni troškovi

422

Troškovi putovanja

370,000.00

423

Usluge po ugovoru

660,000.00

424

Specijalizovane usluge

425

Tekuće popravke i održavanje

3,717,000.00

426

Materijal

1,580,000.00

900,000.00
3,760,000.00

Жагубица
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482

Porezi, obavezne takse i kazne

511

Zgrade i gradjevinski objekti
Ukupno

20,000.00

12,507,000.00

OŠ "Jovan Šerbanović" - Krepoljin
413

Naknade u naturi

337,830.00

415

Naknada za troškove za zaposlene

614,460.00

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

421

Stalni troškovi

422

Troškovi putovanja

250,000.00

423

Usluge po ugovoru

431,030.00

424

Specijalizovane usluge

101,650.00

425

Tekuće popravke i održavanje

2,456,490.00

426

Materijal

1,007,170.00

482

Porezi, obavezne takse i kazne

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

512

Mašine i oprema
Ukupno

173,450.00
2,442,350.00

11,900.00
90,500.00
1,585,260.00
9,502,090.00

OŠ "Jovan Šerbanović" - Laznica
413

Naknade u naturi davanja zaposlenima

414

Socijalna davanja zaposlenima

176,579.00

15,000.00

415

Naknade troškova za zaposlene

381,400.00

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

421

Stalni troškovi

422

Troškovi putovanja

43,200.00

423

Usluge po ugovoru

320,415.00

424

Specijalizovane usluge

425

Tekuće popravke i održavanje

665,400.00

426

Materijal

515,330.00

482

Porezi, obavezne takse i kazne

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

511

Zgrade i građevinski objekti

2,744,956.00

512

Mašine i oprema
Ukupno

6,875,808.00

92,100.00
1,078,328.00

92,300.00

18,000.00
60,000.00
672,800.00

Ukupno funkcija 912

920
58

463000

41,884,898.00

Srednje obrazovanje
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti
- sredstva ove pozicije biće raspoređena na sledeće troškove:

6,691,000.00

415

Naknade troškova za zaposlene

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

421

Stalni troškovi

1,786,000.00

422

Troškovi putovanja

1,000,000.00

423

Usluge po ugovoru

425

Tekuće popravke i održavanje

426

Materijal
Ukupno funkcija 920

3.1

768,000.00
120,000.00

157,000.00
2,320,000.00
540,000.00
6,691,000.00

JP TURISTIČKA ORGANIZACIJA
473

Turizam
59

411000

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

60

412000

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

61

413000

Naknade u naturi

18. децембар 2012
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62

414000

Socijalna davanja zaposlenima

100,000.00

63

415000

Naknade troškova za zaposlene

330,000.00

64

421000

Stalni troškovi

410,000.00

65

422000

Troškovi putovanja

300,000.00

66

423000

Usluge po ugovoru

2,400,000.00

67

424000

Specijalizovane usluge

300,000.00

68

425000

Tekuće popravke i održavanje

170,000.00

69

426000

540,000.00

70

482000

Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom Naknade za odvodnjavanje i ostale takse i kazne

71

483000

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

72

512000

Mašine i oprema
Ukupno funkcija 473

3.2

20,000.00
20,000.00
150,000.00
8,184,600.00

JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
620

Razvoj zajednice
73

411000

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

5,901,046.00

74

412000

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1,056,650.00

75

414000

Socijalna davanja zaposlenima

76

415000

Naknade troškova za zaposlene

77

416000

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

78

421000

Stalni troškovi

79

422000

Troškovi putovanja

510,000.00

80

423000

Usluge po ugovoru

1,340,000.00

81

424000

Specijalizovane usluge

82

425000

Tekuće popravke i održavanje

83

426000

84

482000

Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom Naknade za odvodnjavanje i ostale takse i kazne

85

511000

Zgrade i građevinski objekti

86

541000

Zemljište

600,000.00
490,000.00
1,050,000.00
11,550,000.00

550,000.00
40,310,000.00

210,000.00
87,320,000.00
5,000,000.00

Ukupno funkcija 620
3.3

7,000,000.00

162,887,696.00

KPC "JOVAN ŠERBANOVIĆ"
820

Usluge kulture
87

411000

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

88

412000

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

89

413000

Naknade u naturi

90

414000

Socijalna davanja zaposlenima

100,000.00

91

415000

Naknade troškova za zaposlene

450,000.00

92

416000

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100,000.00

93

421000

Stalni troškovi

705,000.00

94

422000

Troškovi putovanja

400,000.00

6

95

423000

Usluge po ugovoru

2,130,000.00

19

96

424000

Specijalizovane usluge

1,150,000.00

25

97

425000

Tekuće popravke i održavanje

230,000.00

98

426000

430,000.00

99

483000

Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom Naknade za odvodnjavanje i ostale takse i kazne

100

512000

Mašine i oprema
Ukupno funkcija 820

590,000.00

3.4

4,764,360.00
852,840.00
15,000.00

3

10

20,000.00
11,937,200.00

63

11,680,000.00

3,30

2,090,000.00

59

DEČIJI VRTIĆ "POLETARAC"
911

Predškolsko obrazovanje
101

411000

Plate, dodaci i naknade zaposlenih

102

412000

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

103

413000

Naknade u naturi

80,000.00

104

414000

Socijalna davanja zaposlenima

50,000.00

18. децембар 2012
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105

415000

Naknade troškova za zaposlene

106

416000

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

107

421000

Stalni troškovi

2,000,000.00

108

422000

Troškovi putovanja

1,350,000.00

109

423000

Usluge po ugovoru

685,000.00

110

424000

Specijalizovane usluge

111

425000

Tekuće popravke i održavanje

112

426000

113

482000

Materijal
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom Naknade za odvodnjavanje i ostale takse i kazne

114

483000

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

115

512000

Mašine i oprema
Ukupno funkcija 911

3.5

1,200,000.00
200,000.00

200,000.00
1,500,000.00
500,000.00

1,95

40,000.00
10,000.00
200,000.00

30

21,785,000.00

6,14

MESNE ZAJEDNICE
160

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu
116

421000

Stalni troškovi

117

422000

Troškovi putovanja

6,000,000.00
900,000.00

118

423000

Usluge po ugovoru

350,000.00

119

424000

Specijalizovane usluge

120

425000

Tekuće popravke i održavanje

3,000,000.00

121

426000

Materijal
Ukupno funkcija 160

1,400,000.00

650,000.00

12,300,000.00

UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROJEKATA ODOBRENIH OD
MEĐUNARODNIH DONATORA
Višenamenski razvojni projekti

474
122

463000

Transferi ostalim nivoima vlasti

4,000,000.00

123

511000

Zgrade i građevinski objekti

1,000,000.00

Ukupno funkcija 474

5,000,000.00

SUP ŽAGUBICA
310

Policijske usluge
124

426000

Materijal

250,000.00

125

512000

Mašine i oprema

100,000.00

Ukupno funkcija 310

350,000.00

UKUPNO RAZDEO 3

414,082,394.00

6,77

UKUPNO RASHODI

459,972,394.00

6,77

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локлане власти за 2013.
годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину, које је донео министар надлежан за
послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском сиситему
("Сужбени гласник РС", бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, и 93/2012), и Законом
о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији ("Службени
гласник РС" , број 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи
максималан број запослених на неодређено и одређено време и
то:
- 68 запослених у локалној администарцији на неодређено време;
- 07 запослених у локалној администрацији на одређено време;
18. децембар 2012
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- 24 запослених у предшколској установи „Полетарац“ на неодређено време;
- 05 запослених у предшколској установи „Полетарац“ на одређено време.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из
става 1. овог члана.
Члан 11.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине. Наредбодавац за
извршење буџета је Председник општине.
Члан 12.
За закониту и наменску употребу буџетских средстава, распоређених овом
Одлуком, Општинској управи као директном буџетском кориснику, одговоран је
Начелник општинске управе. За закониту и наменску употребу буџетских средстава
индиректних корисника, која су им распоређена овом Одлуком, одговара руководилац
индиректног буџетског корисника.
Члан 13.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршења
буџета и најмање два пута годишње информише председника општине, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подоношењу извештаја из става 1. овог члана
Председник општине усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и
образложење великих одступања.
Члан 14.
Одлуку о промени апропријације у складу са са чланом 61. Закона о буџетском
систему доноси Председник општине.
Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на
предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси Председник општине.
Члан 15.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање
јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у
складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се Председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о
буџетском систему , може поднети захтев Министарству финансија за одобрење
фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% , уколико је резултат
реализације јавних инвестиција.
Члан 16.
Новчана средства буџета општине, директног и индиретних корисника
средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у
консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консилидованом рачуну
трезора.
Члан 17.
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Распоред и коришћење средства из ове одлуке вршиће се по посебном акту,
који доноси Председник општине, на предлог надлежног органа за финансије.
Члан 18.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити
средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим
захтевима средства одобрена и пренета. Корисник буџетских средстава, који одређене
расходе извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење
тих расхода прво врши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у 2012.
години у складу са одобреним апропријацијама у 2012. години, а не извршене у току
2012. године, преносе се у 2013. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају
се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 19.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво
на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је
законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 20.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене Одлуком. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није
другачије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком,
или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет
буџета.
Члан 21.
Корисници буџетских средтава приликом додељивања уговора о набавци
добара, услуга или извођења грађевинских радова, морају да поступе у складу са
прописима који уређују јавне набавке.
Члан 22.
Обавезе према корисницима буџетских средстава
приоритетима и то:
1. Обавезе према корисницима наменских средстава.
2. Обавезе за исплату плата запослених и
3. Остале обавезе – сразмерно оствареним примањима буџета.

извршаваће

се

по

Ако се током године планирани приходи остварују у умањеним износима,
обавезе из тачке 4. претходног става вршиће се тако што ће се прво измиривати
обавезе утврђене законским прописима на нивоу утврђених а потом минимални стални
трошкови непходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од
износа исказаног у члану 6. ове Одлуке, могу користити средства остварена из
додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене
овом Одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе утврђене у
члану 6. ове Одлуке, апропријације утврђене овом Одлуком неће се извршавати на
терет средстава буџета.
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Члан 23.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета,
преносе се на основу њихових захтева а у складу одобреним квотама у тромесечним
плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе копије докумената за плаћање.
Налоге за извршење укупних издатака буџета издају Председник општине или
лице које он овласти и један члан Општинског већа, а за средства распоређена
општинској управи, једно од претходна два лица и начелник Општинске управе.
Члан 24.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у
2013. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у
складу са истим чланом Закона, Председник општине, односно лице које он овласти,
одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 25.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све
кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог
програма, и о томе обавестити Скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности
Председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2013. године,
уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру
износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том
буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 26.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине
може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени
гласник РС“, број 61/2005 и 78/2011).

Члан 27.
Изузетно, у случају да се буџету Општине Жагубица из другог Буџета
(републике или друге општине) Определе актом наменска трансферна средства,
укључујући и наменска средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као
и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку
доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара
одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу, у складу са чланом
5. Закона о буџетском систему.
Члан 28.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у
целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за
рад у 2013. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету
и средстава остварених по основу донација.
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Члан 29.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који
користе
пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних
средстава, не плаћају закуп у 2013. години.
Члан 30.
Корисници средстава буџета који располажу непокретностима у државној
својини, дужни су да непокретностима располажу у складу са законом.
Корисници из става 1. овог члана који непокретности у државној својини дају
на коришћење, односно у закуп уз накнаду, дужни су да средства стечена по овом
основу уплате на одговарајуће уплатне рачуне буџета.
Средства из става 2. овог члана сматрају се јавним приходима и служе за
финансирање јавних расхода у складу са законом.
Члан 31.
Oдлуку о буџету општине Жагубица за 2013. годину објавити у „Службеном
листу Општине Жагубица „ и доставити Министарству финансија и привреде.
Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине “, а примењиваће се од 01. jануара 2013. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1408/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 20. став 1. тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007)
Статута Општине Жагубица
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној 17.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА У
ПЕРИОДУ ОД 2013. ДО 2017. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се План капиталних инвестиција Општине Жагубица за период од 2013-2017.
године.
Члан 2.
План капиталних инвестиција представља петогодишњи план за инвестирање из Буџета
Општине Жагубица у инфраструктуру, привреду, јавне објекте и опрему. Овим Планом обухваћени су
пројекти од општег значаја минималне вредности пројекта 50.000. евра.
Члан 3.
План капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних инвестиција
у локланом буџету. План је обезбеђивање усаглашености Стратегије развоја Општине Жагубица
са реалним финансијским могућностима.
Члан 4.
Саставни део ове од Одлуке је План Капиталних инвестиција дат као табеларни приказ
приоритета пројеката .
Члан 5.
План капиталних инвестиција је повезан са просторним урбанистичким плановима.
Општина Жагубица улаже у комуналну инфраструктуру како би пружила основне услуге својим
грађанима и задржала и привукла домаће и стране инвеститоре.
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Члан 6.
Системски приступ планирању капиталних инвестиција ће омогућити Општини Жагубица
боље искоришћавање капацитет локалног буџета и омогућити бољи приступ спољним изворима
финансирања (Европска
унија- предприступним
фондовима, средствима
из
Националног
инвестиционог плана и другим донаторским средствима).

На основу члана 20. став 1. тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
бр. 129/2007) Статута Општине Жагубица
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној 17.12.2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА У ПЕРИОДУ ОД 2013. ДО 2017. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се План капиталних инвестиција Општине Жагубица за период од
2013-2017. године.
Члан 2.
План капиталних инвестиција представља
петогодишњи план за
инвестирање из Буџета Општине Жагубица у инфраструктуру, привреду, јавне
објекте и опрему. Овим Планом обухваћени су пројекти од општег значаја
минималне вредности пројекта 50.000. евра.
Члан 3.
План капиталних инвестиција
је основни
документ за планирање
капиталних инвестиција у локланом буџету. План је обезбеђивање усаглашености
Стратегије развоја Општине Жагубица са реалним финансијским могућностима.
Члан 4.
Саставни део ове од Одлуке је План Капиталних инвестиција дат као
табеларни приказ приоритета пројеката .
Члан 5.
План капиталних инвестиција је повезан са просторним урбанистичким
плановима. Општина Жагубица улаже у комуналну инфраструктуру како би
пружила основне услуге својим грађанима и задржала и привукла домаће и стране
инвеститоре.
Члан 6.
Системски приступ планирању капиталних инвестиција ће омогућити
Општини Жагубица боље искоришћавање капацитет локалног буџета и омогућити
бољи приступ спољним изворима финансирања (Европска унија- предприступним
фондовима, средствима
из
Националног
инвестиционог
плана и другим
донаторским средствима).
Члан 7.
Прва година реализације и финансирања програма капиталних инвестиција
сматра се годишњим капиталним буџетом. Годишњи капитални буџет се сваке
године одређује као исечак из вишегодишњег капиталног програма који се
односи на капиталну годину.
Члан 8.
Израда свеобухватног инвестиционог плана ће омогућити развој нових и
побољшање постојећих услуга грађанима и омогућити спровођење
главних
Стратегија развоја Општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1407/12
Жагубица
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ПРЕДС ЕДН ИК
Небојша Иилић

ПРИЛОГ

Еk.Кл. Ред.Бр.

Опис

2013

2014

2015

2016

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511

1 Водоснабдевање
Година почетка финанс. пројекта 2012
Година завршетка финанс. пројекта 2017
Укупна вредност пројекта
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета

33.375.000,00 43.200.000,00 46.500.000,00 5.000.000,00

5.0

2 Фекална канализација
Година почетка финанс. пројекта 2012
Година завршетка финанс. пројекта 2017
Укупна вредност пројекта
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета

26.500.000,00 92.500.000,00 82.500.00,00

37.500.000,00 37.

8.000.000,00

10.000.000

5.000.000

3.000.000,00

1.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.0

1.000.000,00

8.000.000,00

5.000.000,00

5.000,000,00

2.0

3 Домови културе
Година почетка финанс. пројекта 2012
Година завршетка финанс. пројекта 2016
Укупна вредност пројекта
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета
4 Кишна канализација
Година почетка финанс. пројекта 2012
Година завршетка финанс. пројекта 2017
Укупна вредност пројекта
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета
5 Индустријска зона
Година почетка финанс. пројекта 2012
Година завршетка финанс. пројекта 2017
Укупна вредност пројекта
Извори финансирања:
из текућих прихода буџета

НАПОМЕНА:
1. Водоснабдевање: Циљ пројекта је решавање водоснабдевања по насељима,увођење нових изворишта
реконструкција мреже и објеката,израда пројектне документације,нових резервоара и водоводне мреже
2. Фекална канализација: Циљ пројекта је Завршетак радова на изградњи ППОВ Жагубица,наставак радов
на ППОВ Лазница или прикључења на ППОВ Жагубица,израда пројектне документације,прибављање
земљишта за ППОВ и изградња главног колектора за насеља Крепољин и Осаница.
3. Домови културе:Циљ пројекта је реконструкција зграде старог дома културе у Жагубици и претварање у
завичајни музеј и реконструкција зграде дома културе у Крепољину и привођење објекта намени.
4. Кишна канализација: Циљ пројекта је сакупљање и одвођење атмосферских вода на територији Општин
Жагубица, у 2013. години планира се израда урбанистичко-техничке документације,прибављање дозвол
и сагласности.
5. Индустријска зона. Циљ пројекта је израда урбанистичко-техничке документације и прибављање земљи
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Члан 7.
Прва година реализације и финансирања програма капиталних инвестиција сматра се
годишњим капиталним буџетом. Годишњи капитални буџет се сваке године одређује као исечак
из вишегодишњег капиталног програма који се односи на капиталну годину.
Члан 8.
Израда свеобухватног инвестиционог плана ће омогућити развој нових и побољшање
постојећих услуга грађанима и омогућити спровођење главних Стратегија развоја Општине
Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1407/12
Жагубица
ПРЕДС ЕДН ИК
Небојша Иилић
На основу Регионалног пројекта Комесаријата за избеглице Републике Србије за решавање
стамбених потреба избеглица у 2013. години и члана 40. Статута Општине („Службени гласник
Општине“, бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 17. 12. 2012. године, донела је:

ОДЛУКУ
о утврђивању потреба за решење стамбених потреба избеглица на територији Општине Жагубица
Овом Одлуком утврђује се на територији Општине Жагубица (у даљем тексту: Општина)
постоји потреба за решавањем стамбених потреба избеглица са боравиштем/пребивалиштем у Општини,
те и да је за ту сврху потребно обезбедити:
- 3 (три) стамбене јединице -монтажне куће за породице које немају плац у власништву, као вид
стамбеног решења;
- откуп 1 (једне) сеоске куће са окућницом и
- 2 (два) пакета грађевиснког материјала за започете, а недовршене објекте и адаптацију старих
стамбених објеката;
За решавање стамбених потреба избеглица на територији Општине, опредељује се земљиште
чији, је корисник Општина (АМК''Напредак''), на кат. парцели .бр. 894/1, пашњак 1. класе у површини
од 0.33.40ха и кат.парцела бр. 894/4, пашњак 3. класе у површини од 0.15.82 ха обе у К.О. Жагубица.
Општина спремана је да, за реализацију решења стамбених потреба избеглица, у складу са потребама
утврђеним на основу анкетирања, у буџету Општине обезбеди средства за подршку реализацији
наведеног пројекта за 2013. годину у износу 300.000,00 динара, док ће се за наредне године, процена
потребних финансијских средстава утврђивати крајем календарске године.
Обавезује се повереник за избеглице и Савет за миграције Општине да координира рад између
Општине и Комесеријата за избеглице.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1410/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИ
К
Небојша Илић
Образложење
Комесаријат за избеглице Републике Србије, Регионалним пројектом обезбедио је одређна
новчана средства за решавање стамбених потреба избеглица у 2013. години. Да би локалне самоуправе
могле да користе ова средства потребно је да овом Одлуком утврде своје потребе за решавање
станбених питања избеглица и обезбеде земљиште са инфраструктуром за изградњу монтажних кућа и
одређена средства за подршку реализације овог пројекта у 2013. години.
На основу анкете спроведене од стране повереника за избеглице прикупљени су подаци о
члановима породичних домаћинстава избеглица и бивших избеглица, и у складу с тим утврђено је да на
територији Општине Жагубица постоји потреба за трајно решавање стамбених потреба избеглица са
боравиштем/пребивалиштем у Општини, како је наведено у диспозитиву ове одлуке. Општина спремана
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је да за изградњу стамбених јединица наведених у ставу 1. определи и обезбеди инфраструктурно
опремљено земљиште за три стамбене јединице, док је за подршку у реализацији осталих активности из
става 1. Ове Одлуке спремана да учествује буџетским средствима у износу до 5 %.
Општина наведено земљиште на кат. парцели .бр. 894/1, пашњак 1. класе у површини од 0.33.40ха и
кат.парцела бр. 894/4, пашњак 3. класе у површини од 0.15.82 ха обе у К.О. Жагубица. определиће за
решавање питања социјално угрожених лица и избеглица.
Финансијска средства наведена у ставу 3. Одлуке, утврђиваће се крајем сваке календарске
године за наредну годину (изменом и допуном Одлуке) и то до окончања реализације свих активности
из става 1. ове Одлуке.
Општинско веће
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09…24/11), члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“ бр.
6/08...3/10) и Мишљења Комисије за планове општине Жагубица,
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 17. 12. .2012.године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''КРЕПОЉИН''
у КО Крепољин на територији општине Жагубица

Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације ''Крепољин'' за насеље Крепољин у КО
Крепољин, на територији општине Жагубица (у даљем тексту План). Израда Плана предвиђена је
програмом ЈП Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица, а изради Плана приступа се на
основу ППО Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 2/11).
Члан 2.
Циљ израде и доношења Плана је законског и планског основа за просторно уређење подручја у
обухвату плана, са утврђивањем правила уређења и правила грађења за карактеристичне целине и зоне.
Члан 3.
Границом планског обухвата обухваћена је површина од око 220 ha. Опис границе планског
обухвата биће прецизно дефинисан и утврђен у Концепту Плана.
Члан 4.
На основу члана 26., 29., 30., 31., 32., 34. и 48. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09…24/11), План ће садржати правила уређења, правила грађења и графички део, а
нарочито: 1) границу плана и обухват грађевинског подручја, 2) поделу простора на посебне целине и
зоне, 3) претежну намену земљишта по зонама и целинама, 4) регулационе линије улица, површине
јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које
није предвиђена израда Плана детаљне регулације, 5) нивелационе коте раскрсница улица и површина
јавне намене за зоне за које није предвиђена израда Плана детаљне регулације, 6) трасе, коридоре и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 7) вертикалну регулацију, 8)
правила уређења и правила грађења по зонама и целинама, 9) зоне за које се обавезно доноси План
детаљне регулације, 10) локације за које се ради Урбанистички пројекат, 11) мере заштите кулктурноисторијских споменика и заштићених природних целина, 12) инжењерско-геолошке услове.
Члан 5.
Рок за израду Плана из члана 1. ове Одлуке је 15 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Жагубица.

Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Жагубица-Одељење за привреду и
економски развој. Обрађивач Плана биће одређен у посебном поступку.
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Члан 8.
За овај План обавезна је израда Стратешке процене утицаја на животну средину на основу
Мишљења Комисије за планове општине Жагубица и одлуке надлежног органа општинске управе.
Члан 9.
Нацрт Плана генералнер регулације ''Крепољин'' биће изложен на јавни увид, након обављене
стручне контроле од стране Комисије за планове општине Жагубица. Подаци о начину излагања на
јавни увид биће објављени у средствима јавног информисања и на огласној табли Општинске управе
општине Жагубица, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09…24/11).
Члан 10.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службено гласнику општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1412/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09…24/11), члана
40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“ бр. 6/08...3/10) и Мишљења
Комисије за планове општине Жагубица,
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 17. 12. .2012.године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЛАЗНИЦА''
у КО Лазница-село и КО Лазница-Селиште на територији општине Жагубица

Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације ''Лазница'' за насеље Лазница у КО Лазницасело и КО Лазница-Селиште, на територији општине Жагубица (у даљем тексту План). Израда Плана
предвиђена је програмом ЈП Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица, а изради Плана
приступа се на основу ППО Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 2/11).
Члан 2.
Циљ израде и доношења Плана је законског и планског основа за просторно уређење подручја у
обухвату плана, са утврђивањем правила уређења и правила грађења за карактеристичне целине и зоне.
Члан 3.
Границом планског обухвата обухваћена је површина од око 180 ha. Опис границе планског
обухвата биће прецизно дефинисан и утврђен у Концепту Плана.
Члан 4.
На основу члана 26., 29., 30., 31., 32., 34. и 48. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09…24/11), План ће садржати правила уређења, правила грађења и графички део, а
нарочито: 1) границу плана и обухват грађевинског подручја, 2) поделу простора на посебне целине и
зоне, 3) претежну намену земљишта по зонама и целинама, 4) регулационе линије улица, површине
јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које
није предвиђена израда Плана детаљне регулације, 5) нивелационе коте раскрсница улица и површина
јавне намене за зоне за које није предвиђена израда Плана детаљне регулације, 6) трасе, коридоре и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 7) вертикалну регулацију, 8)
правила уређења и правила грађења по зонама и целинама, 9) зоне за које се обавезно доноси План
детаљне регулације, 10) локације за које се ради Урбанистички пројекат, 11) мере заштите кулктурноисторијских споменика и заштићених природних целина, 12) инжењерско-геолошке услове.
Члан 5.
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Рок за израду Плана из члана 1. ове Одлуке је 15 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Жагубица.
Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Жагубица-Одељење за привреду и
економски развој. Обрађивач Плана биће одређен у посебном поступку.
Члан 8.
За овај План обавезна је израда Стратешке процене утицаја на животну средину на основу
Мишљења Комисије за планове општине Жагубица и одлуке надлежног органа општинске управе.
Члан 9.
Нацрт Плана генералнер регулације ''Лазница'' биће изложен на јавни увид, након обављене
стручне контроле од стране Комисије за планове општине Жагубица. Подаци о начину излагања на
јавни увид биће објављени у средствима јавног информисања и на огласној табли Општинске управе
општине Жагубица, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09…24/11).
Члан 10.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службено гласнику општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1411/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09…24/11), члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“ бр.
6/08...3/10) и Мишљења Комисије за планове општине Жагубица,
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 17. 12. .2012.године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ОСАНИЦА''
у КО Осаница на територији општине Жагубица

Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације ''Осаница'' за насеље Осаница у КО Осаница, на
територији општине Жагубица (у даљем тексту План). Израда Плана предвиђена је програмом ЈП
Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица, а изради Плана приступа се на основу ППО
Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 2/11).
Члан 2.
Циљ израде и доношења Плана је законског и планског основа за просторно уређење подручја у
обухвату плана, са утврђивањем правила уређења и правила грађења за карактеристичне целине и зоне.
Члан 3.
Границом планског обухвата обухваћена је површина од око 100 ha. Опис границе планског
обухвата биће прецизно дефинисан и утврђен у Концепту Плана.
Члан 4.
На основу члана 26., 29., 30., 31., 32., 34. и 48. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09…24/11), План ће садржати правила уређења, правила грађења и графички део, а
нарочито: 1) границу плана и обухват грађевинског подручја, 2) поделу простора на посебне целине и
зоне, 3) претежну намену земљишта по зонама и целинама, 4) регулационе линије улица, површине
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јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које
није предвиђена израда Плана детаљне регулације, 5) нивелационе коте раскрсница улица и површина
јавне намене за зоне за које није предвиђена израда Плана детаљне регулације, 6) трасе, коридоре и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 7) вертикалну регулацију, 8)
правила уређења и правила грађења по зонама и целинама, 9) зоне за које се обавезно доноси План
детаљне регулације, 10) локације за које се ради Урбанистички пројекат, 11) мере заштите кулктурноисторијских споменика и заштићених природних целина, 12) инжењерско-геолошке услове.
Члан 5.
Рок за израду Плана из члана 1. ове Одлуке је 15 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Жагубица

Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Жагубица-Одељење за привреду и
економски развој. Обрађивач Плана биће одређен у посебном поступку.
Члан 8.
За овај План обавезна је израда Стратешке процене утицаја на животну средину на основу
Мишљења Комисије за планове општине Жагубица и одлуке надлежног органа општинске управе.
Члан 9.
Нацрт Плана генералнер регулације ''Осаница'' биће изложен на јавни увид, након обављене
стручне контроле од стране Комисије за планове општине Жагубица. Подаци о начину излагања на
јавни увид биће објављени у средствима јавног информисања и на огласној табли Општинске управе
општине Жагубица, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09…24/11).
Члан 10.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1414/12
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09…24/11), члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“ бр.
6/08...3/10) и Мишљења Комисије за планове општине Жагубица,
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 17. 12. .2012.године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СУВИ ДО''
у КО Суви До на територији општине Жагубица

Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације ''Суви До'' за насеље Суви До у КО Суви До, на
територији општине Жагубица (у даљем тексту План). Израда Плана предвиђена је програмом ЈП
Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица, а изради Плана приступа се на основу ППО
Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 2/11).
Члан 2.
Циљ израде и доношења Плана је законског и планског основа за просторно уређење подручја у
обухвату плана, са утврђивањем правила уређења и правила грађења за карактеристичне целине и зоне.
Члан 3.
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Границом планског обухвата обухваћена је површина од око 260 ha. Опис границе планског обухвата
биће прецизно дефинисан и утврђен у Концепту Плана.
Члан 4.
На основу члана 26., 29., 30., 31., 32., 34. и 48. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/09…24/11), План ће садржати правила уређења, правила грађења и графички део, а
нарочито: 1) границу плана и обухват грађевинског подручја, 2) поделу простора на посебне целине и
зоне, 3) претежну намену земљишта по зонама и целинама, 4) регулационе линије улица, површине
јавне намене и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које
није предвиђена израда Плана детаљне регулације, 5) нивелационе коте раскрсница улица и површина
јавне намене за зоне за које није предвиђена израда Плана детаљне регулације, 6) трасе, коридоре и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 7) вертикалну регулацију, 8)
правила уређења и правила грађења по зонама и целинама, 9) зоне за које се обавезно доноси План
детаљне регулације, 10) локације за које се ради Урбанистички пројекат, 11) мере заштите кулктурноисторијских споменика и заштићених природних целина, 12) инжењерско-геолошке услове.
Члан 5.
Рок за израду Плана из члана 1. ове Одлуке је 15 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Жагубица.

Члан 7.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Жагубица-Одељење за привреду и
економски развој. Обрађивач Плана биће одређен у посебном поступку.
Члан 8.
За овај План обавезна је израда Стратешке процене утицаја на животну средину на основу
Мишљења Комисије за планове општине Жагубица и одлуке надлежног органа општинске управе.
Члан 9.
Нацрт Плана генералнер регулације ''Суви До'' биће изложен на јавни увид, након обављене
стручне контроле од стране Комисије за планове општине Жагубица. Подаци о начину излагања на
јавни увид биће објављени у средствима јавног информисања и на огласној табли Општинске управе
општине Жагубица, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/09…24/11).
Члан 10.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1413/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл гласник РС“ бр.72/09..43/11),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“ бр.129/2007), члана 6. и 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 62/2006..22/12) и члана 40. Статута Општине
Жагубица (''Сл гласник општине Жагубица бр. 6/2008..3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 17. 12. 2012 . године донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
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Члан 1.
Овом одлуком врши се измена и допуна Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне
средине Скупштине општине Жагубица број I – 020 – 224 / 10 – 01 од 10.2.2010. године.
Члан 2.
У члану 2 став 1. првобитне одлуке бришу се тачке 1. и 2. тако да тачка 3. постаје тачка 1. која
гласи: ''правна лица, предузетнике и физичка лица која остварују приход од продаје сировина,
полупроизвода, производа и услуга у износу од 0,4% од остварених прихода на годишњем нивоу, а
тачка 4. постаје тачка 2.
После тачке 2 додаје се тачка 3. која гласи: ''за остале терете 20 динара по тони''.
Члан 3.
У осталом делу Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине Скупштине
општине Жагубица број I – 020 – 224 / 10 – 01 од 10.2.2010. године, остаје непромењена.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1409/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник РС“ број
107/2005,88/10,99/10 i 57/11) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине
Жагубица“ број 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 17. 12. 2012. године донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању доктора медицине за утврђивање чињенице смрти ван здравствене установе и
издавање потврде о смрти на прописаном обрасцу
Члан 1.
За мртвозорнике именују се:
1.
2.
3.
4.

др.Драгослав Јокић,из Сувог Дола
др.Драган Дервишевић, из Лазнице
др.Горица Питић,из Крепољина
др.Слађана Станојевић из Жагубице.

Члан 2.
Именовани доктори медицине из члана 1. ове одлуке ће стручно утврђивати време и узрок
смрти лица умрлих ван здравствене установе на подручју општине Жагубица и издавати потврду о
смрти на прописаном обрасцу.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Жагубица".
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука број I-020-666/11-01 од 20. јуна 2011.
године.
Члан 4.
Одлуку доставити именованим,Дому здравља у Жагубици и архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I –01- 020 – 1416 / 12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник општине Жагубица“, број
7/08) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број 6/08,4/09 и
3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 17. 12. 2012. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О разрешењу Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Жагубица
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова Комисија за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Жагубица, због
истека мандата и то:
Председник Комисије:
1. Саша Шћопуловић, инжењер грађевинарства,
Чланови Комисије:
1. Дејан Тошић, дипломирани економиста,
2. Станиша Мијалковић, дипломирани инжењер геодезије,
3. Милан Радуловић, предузетник,
4. Рада Јокић, дипломирани економиста.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити:именованим,председнику општине Жагубица,начелнику Општинске управе
општине Жагубица и Архиви
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1419/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник општине Жагубица“, број
7/08) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број 6/08...3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 17. 12. 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Жагубица и Именовање Председника и чланова
Комисије
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Жагубица.
Члан 2.
Комисија се састоји од председника и 4 члана и то:
Председник Комисије:
1. Невенка Матовић,дипл. инг. шумарства,
Чланови Комисије:
1. Биљана Илић, дипломирани правник,
2. Станиша Мијалковић, инжењер геодезије,
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3. Томислав Рајковић, пољ. техничар,
4. Рада Јокић, дипломирани економиста.
Председник и чланови Комисије се именују на период од четири године.
Члан 3.
Задатак комисије из члана 1. овог решења је спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Жагубица и давање предлога
председнику општине Жагубица за избор најповољнијег понуђача.
Члан 4.
Овим решењем стављају се ван снаге решења СО Жагубица број I-020-1042/08-01 и број I-0201171/11-01.
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику''
општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1420/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број
6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 17. 12. 2012. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О Разрешењу Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Жагубица
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председниак и чланова Комисија за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Жагубица (у даљем
тексту: Комисија), због истека мандата и то:
Председник Комисије:
1. Младомир Милојковић, референт пољопривреде, шумарства и водопривреде у
Општинској управи Жагубица.
Чланови Комисије:
1. Драгица Ерић-Цапић, дипломирани инжењер заштите на раду и животне
околине,
2. Војислав Бабејић, дипломирани правник,
3. Жика Марковић, инжењер геодезије,
4. Светислав Динић, економиста и
5. Нешко Ђорђевић, грађевински техничар.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику'' општине
Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити:именованим,председнику општине Жагубица,начелнику Општинске управе
општине Жагубица и Архиви
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1417/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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На основу члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број
6/08..3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 17. 12. 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Жагубица и именовању Председника и
чланова Комисије
Члан 1.
Образује се Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Жагубица (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисију чине председник и 5 чланова и то:
Председник Комисије:
1. Нешко Ђорђевић, грађевински техничар.
Чланови Комисије:
1. Добрила Пауљевић, дипломирани правник,
2. Жика Марковић, инжењер геодезије,
3. Жељко Богосављевић, економиста и
4. Машко Томић,пољопривредни техничар.
Чланови Комисије се именују на период од четири године.
Члан 3.
Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити, динамику
извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно
земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, број 62/06).
Члан 4.
Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из члана 3. овог решења, а по прибављању
мишљења Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту и добијене сагласности од
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, достави Скупштини општине Жагубица на
усвајање.
Члан 5.
Овим Решењем стављају се ван снаге решења СО Жагубица број I-020-1047/08-01 и број I-0201170/11-01.
Члан 6.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику'' општине
Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1421/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број
62/06) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број
6/08…3/11),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 17. 12. 2012. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О разрешењу Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Жагубица
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Члан 1.
РАЗРЕШАВА се Комисија за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Жагубица, због истека мандата и то:
Председник Комисије:
1. Драгиша Перић, инжењер пољопривреде.
Чланови Комисије – пољопривредници уписани у регистар пољопривредних
газдинстава:
1. Зоран Милошевић из Изварице,
2. Љубиша Петровић из Милановца,
3. Станиша Мотић из Лазнице,
4. Микица Балановић из Осанице,
Остали чланови Комисије:
1. Радиша Милошевић, дипломирани економиста,
2. Дејан Аврамовић, техничар за управне послове.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном гласнику општине
Жагубица.
Члан 3.
Решење доставити:именованим,председнику општине Жагубица,начелнику Општинске управе
општине Жагубица и Архиви
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1418/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' бр.
107/2005), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07),
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08), и Одлуке
Управног одбора Дома здравља Жагубица бр.1846 од 14. 12. 2012.године,
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 17. 12. 2012. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ др Слободан (Живота) Огњановић специјалиста ортопедије вилица из
Жагубице за директора Дома здравља Жагубица, на мандатни период од 4. (четири) године.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу 8-ог дана од дана објабљивања у ''Службеном гласнику општине''
Жагубица.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Скупштине општине Жагубица
број:I-01-020-748/12 од 03. 07. 2012.године.
Члан 3.
Решење доставити именованом, Дому здравља Жагубица и архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 01-020 – 1415 / 12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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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 17. 12, 2012. године донела је:
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
за 2011. годину
Члан 1.
УСВАЈА се извештај о раду Општинске управе општине Жагубица за 2011.годину у целини.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Закључак доставити: Начелнику општинске управе општине Жагубица, председнику општине
Жагубица и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1422 / 12 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08 и 4/09),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 17. 12, 2012. године донела је:
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА за 2011. годину
Члан 1.
УСВАЈА се извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва за 2011.годину у целини.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Закључак доставити: Општинском јавном правобраниоцу, председнику општине Жагубица и
Архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 1423 / 12 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) а у
складу са чланом 67. Статута општине Жагубица ( Службени гласник општине Жагубица, бр.
6/2008...3/11) уговора бр. IV-01-401-1300/2012 од 21.11.2012. године и члана 65. став 3. Пословника о
раду Општинског већа (,,Службени гласник општине Жагубица'', бр.7/2008…7/12)
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Општинско веће општине Жагубица је на једанаестој седници одржаној дана 7.12.2012. године,
донело
О Д Л У К У

Члан 1.
Овом Одлуком овлашћује се ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица, да изради
пројекат хидро – геолошких истраживања за потребе водоснабдевања насеља Близнак и Сиге.

Члан 2.
Средства за ову намену обезбеђена су Уговором бр.IV-01-401-1300/2012 од 21.11.2012. године
који је закључен између Општине Жагубица и Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених
подручја , Београд.
Члан 3.
Налаже се Одељењу за финансије и буџет Општинске управе општине Жагубица да пренесе
средства из члана 2. ове Одлуке ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица.
Члан 4.
Средства су строго наменска и употребиће се у сврху ближе описану у члану 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: ЈП Дирекцији за изградњу и
развој општине Жагубица, Одељењу за финансије и буџет – Општинске управе Жагубица и архиви
Oпштинског већа.
Члан 6.
Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику општине Жагубица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II- 401-1366 /12-01
7.12.2012.године

ПРЕДСЕДНИК
мр Саша Огњановић

На основу члана 67. Статута општине жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, број
6/2008…3/11), Општинско веће Општине Жагубица на својој седници одржаној дана 07.12.2012. године,
донело је

О Д ЛУКУ
О КОРИШЋЕЊУ УМРЕЖЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ

Члан 1.
Одобравају се средства на име коришћења мобилних телефона за службене потребе, на
месечном нивоу и то:
- Председнику Општине Жагубица...................................2.000,00 динара;
- Заменику председника Општине Жагубица.................2.000,00 динара;
- Председнику СО-е Жагубица...........................................2.000,00 динара;
- Заменику председника СO-e............................................1.500,00 динара;
- Секретару СО-е Жагубица...............................................1.500,00 динара;
- Начелнику Општинске управе Жагубица....................1.500,00 динара;
- Начелницима Одељења....................................................1.000,00 динара;
- Директорима јавних предузећа.......................................1.000,00 динара;
- Шефовима служби................................................................500,00 динара;
- Инспекторима........................................................................500,00 динара;
- Комисији за јавне набавке………………………………1000,00 динара;
- Општински јавни правобранилац……………………...1000,00 динара;
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Члан 2.
Одобрава се месечни лимит потрошње при коришћењу службених бројева мобилних телефона
за остале умрежене бројеве који не спадају у Чл.1 ове Одлуке у износу од 300,00 динара по броју
односно кориснику.
Прекорачења месечне потрошње по броју фактурисаће се корисницима броја и наплаћивати
преко платног списка осим код оправданих прекорачења због повећаног обима разговора за службене
потребе, о чему одлучује председник општине.
Члан 3.
Одлука ће се примењивати почев од 01.01.2013. године, а за њену реализацију задужује се
Служба за трезор при Одељењу за финансије и буџет.
Члан 4.
Овом одлуком ставља се ван снаге одлука општинског Већа општине Жагубица Бр. II-34545/12-01 и Бр. II-345-44/12-01 почев од 01.01.2013 године.
Члан 5.
Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Жагубица.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број:II-01-345-1358/12
Датум: 07.12.2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Мр. Саша Огњановић

На основу члана 32. Закона о регионалном развоју (''Службени гласник РС'',бр.51/09 и
30/10,члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07), а у вези члана 67.
Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Општинско веће општине Жагубица на својој седници одржаној дана 07.12.2012. године,донело
је:
ЗАКЉУЧАК
I.
Испред општине Жагубица као кандидате за чланове Регионалног развојног Савета за Регион Јужне и
Источне Србије,предлажемо:
1,мр.Огњановић Сашу,председника општине Жагубица из Крепољина,као представника јединица
локалних самоуправа; и
2. Ђорђевић Александру из Крепољина,као представника јавног сектора.
II.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
III.
Закључак доставити: именованим,Регионалној развојној агенцији за развој
''РАРИС'',Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе и Архиви.

источне

Србије

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II-01-119-1359/12
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
мр. Саша Огњановић
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ОСНИВАЧ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год.

ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Главни и одговорни уредник:
Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица
телефон: 012/643 - 602 факс: 012/ 643 – 237
е – маил: sozagubica@gmail.com
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