www.zagubica.org.rs

Жагубица 30. мај 2011.

Година VI – број 4

30. мај 2011.

Број 4 страна 2

САДРЖАЈ

СТРАНА
Скупштина општине
Одлука о потврђивању мандата новог одборника. ..........
Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна Буџета општине
Жагубица за 2010. годину. .......

3.

Решење о разрешењу заменика председника општине Жагубица. .......
Решење о избору заменика председника општине Жагубица. ........
Решење о разрешењу чланова Општинског већа општине Жагубица. ........
Решење о избору чланова Општинског већа општине Жагубица. ...........

4.
5.
5.
6.

Извештај Општинске изборне комисије о одржаном референдуму дана 24.4.2011. године
за увођење самодоприноса. ..................

6.

3.

Општинско веће
Решење о давању сагласности. .................................

8.

30. мај 2011.

Број 4 страна 3

На основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07), члана 40.
Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08...3/11) и члана 8.
Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 7/08 и
3/10)
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 27. маја 2011. године донела
је
ОДЛУКУ
О потврђивању мандата
новог одборника Скупштине општине Жагубица
Члан 1.
Потврђује се мандат Горану Милункићу из Жагубице, одборнику Скупштине општине
Жагубица.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику'' општине
Жагубица.
Члан 3.
Одлуку доставити именованом и архиви Скупштине општине.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 576 / 11 - 01
Датум: 27. мај 2011. године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09) и
члана 40. тачка 6. Статута општине Жагубица ( „Службени гласник општине Жагубица“ , број 06/08 и
04/09)
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 27. маја 2011. године , донела је
ОДЛУКУ
О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Жагубица за 2010.годину,
ангажоваће се предузеће односно лице које испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја, прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке, извршиће се у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама. По добијању сагласности Државне ревизорске институције потписаће се уговор са
изабраним лицем.
Члан 3.
Извештај о избршеној екстерној ревизији биће саставни део завршног рачуна буџета општине
Жагубица за 2010. годину.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жагубица“.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 578 / 11 – 01
Датум: 27. мај 2011. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
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За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине
Жагубица за 2011. годину, садржан је у члану 92. Став 4 Закона о буџетском систему „Службени
гласник РС“ број 59/09.
Чланом 79. Закона о буџетском систему, регулисано је да завршни рачун поред финансијских
извештаја (биланс стања, биланс прихода и расхода и др.) садржи и извештај екстерне ревизије о
наведеним финансијским извештајима. Такође регулисано је да екстерној ревизији подлежу и завршни
рачуни буџета општина.
Чланом 92. Закона о буџетском систему регулисано је да ревизију врши државна ревизорска
институција, а изузетно екстерну ревизију буџета општине, у сагласност државне ревизорске
институције, на основу одлуке Скупштине општине може да обави и лице или предузеће које испуњава
услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописаних законом, којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
Државна ревизорска институција сваке године сачињава годишњи програм ревизије у оквиру којег
одлучује о субјектима ревизије, предмету, обиму и врсти ревизије и који обавезно обухвата и
одговрајући број јединица локалне самоуправе.
Обзиром да општина Жагубица, програмом државне ревизорске институције за 2011. годину, није
обухваћена, а притом има обавезу вршења ревизије завршног рачуна за 2010. годину, у складу са напред
наведеним одредбама закона, иста може уз сагласност Државне ревизорске институције ангажовати
лице које испуњава услове дефинисане законом.
Имајући у виду горе наведено, предлаже се Скупштини општине да Одлуку о вршењу екстерне
ревизије завршног рачуна буџета општине Жагубица за 2010. годину, усвоји у тексту како је дат у
материјалу.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана
76. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08, 4/09 и 3/11) и члана
160. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр.
7/08 и 3/10)
Скупштина општине Жагубица је на својој седници одржаној дана 27. маја 2011. године донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ Заменик председника општине Жагубица, због подоношења писмене
оставке, која је саставни део овог решења и то:
Војислав Бабејић из Жагубице.

Ово решење ступа на снагу
општине Жагубица''.

Члан 2.
даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику

Члан 3.
Решење доставити: именованом, персоналној служби ОУ Жагубица, Одељењу за финансије и
буџет општине Жагубица и архиви Скупштине општине Жагубица.

Правна поука: Ово Решење је коначно, против истог није дозвољена жалба, али се може
покренути Управни спор код надлежног суда у року од 15. дана од дана пријема решења.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 575 / 11 – 01
Датум:27. мај 2011. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
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За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана
62. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08, 4/09 и 3/11) и члана
151. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр.
7/08 и 3/10)
Скупштина општине Жагубица је на својој седници одржаној дана 27. маја 2011. године донела
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
БИРА СЕ Заменик председника општине Жагубица, на мандатни период до окончања рада
Скупштине општине Жагубица, конституисане 30. јуна 2008. године и то:
Горан Милункић из Жагубице.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованом, персоналној служби ОУ Жагубица, Одељењу за финансије и
буџет општине Жагубица и архиви Скупштине општине Жагубица.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 574 / 11 – 01
Датум:27. мај 2011. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана
65. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08, 4/09 и 3/11) и члана
160. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр.
7/08 и 3/10)
Скупштина општине Жагубица је на својој седници одржаној дана 27. маја 2011. године донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Општинског већа општине Жагубица, због подношења оставки,
које су прилог овог решења и то:
Јовица Стојановић из Милатовца;
Нада Траиловић из Вуковца и
Бранислав Живковић из Сувог Дола.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим, одељењу за финансије и буџет ОУ Жагубица и архиви
Скупштине општине Жагубица.
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С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 573 / 11 – 01
Датум:27. мај 2011. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана
65. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр. 6/08, 4/09 и 3/11) и члана
160. Пословника о раду Скупштине општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'' бр.
7/08 и 3/10)
Скупштина општине Жагубица је на својој седници одржаној дана 27. маја 2011. године донела
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
БИРАЈУ СЕ чланови Општинског већа општине Жагубица, на мандатни период до окончања
рада Скупштине општине Жагубица, конституисане 30. јуна 2008. године и то:
Миле Стојковић из Милатовца;
Роберт Пејић из Осанице и
Микица Балановић из Осанице.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Решење доставити: именованим, одељењу за финансије и буџет ОУ Жагубица и архиви
Скупштине општине Жагубица.
С К У П Ш Т И Н А ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 572 / 11 – 01
Датум:27. мај 2011. године
Жагубица

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Р. Буцкић с.р.
За тачност
СЕКРЕТАР
Жељко Илић, дипл. правник

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, поводом одржаног
референдума за завођење самодоприноса на територији Општине Жагубица, дана 24.4.2011. године, даје
следећи
ИЗВЕШТАЈ
Дана 24.04.2011.године на територији Општине Жагубица и то за насељена места Жагубица,
Лазница, Селиште, Милатовац, Вуковац, Јошаница, Осаница, Суви До, Изварица, Рибаре, Крепољин,
Сиге, Милановац, Крупаја и Близнак, спроведен је референдум на коме су се грађани изјашњавали о
завођењу месног самодоприноса и то појединачно за сваку месну заједницу.
Према Изводу из бирачког списка било је укупно уписано 12.002 бирача,
На изборима је гласало:
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У месној заједници „Врело“ Жагубица од уписаних 2350 бирача је гласало 183 бирача, што
износи 7,79%,
У месној заједници „Јединство“ Лазница од уписаних 1648 бирача је гласало 732 бирача, што
износи 44,42 %,
У месној заједници „Селиште“ Селиште од уписаних 384 бирача је гласало 70 бирача, што
износи 18,23%,
У месној заједници „Милатовац“ Милатовац од уписаних 588 бирача је гласало 114 бирача, што
износи 19,39%,
У месној заједници „Вуковац“ Вуковац од уписаних 344 бирача је гласало 179 бирача, што
износи 52,03%,
У месној заједници „Будућност“ Јошаница од уписаних 484 бирача је гласало 45 бирача, што
износи 9,30%,
У месној заједници „Победа“ Осаница од уписаних 932 бирача је гласало 472 бирача, што
износи 50,70%,
У месној заједници „Суви До“ Суви До од уписаних 1020 бирача је гласало 239 бирача, што
износи 23,43 %,
У месној заједници „Пионир“ Изварица од уписаних 275 бирача је гласало 159 бирача, што
износи 57,82%,
У месној заједници „Млава“ Рибаре од уписаних 391 бирача је гласало 203 бирача, што износи
51,92%,
У месној заједници „Горњак“ Крепољин од уписаних 1435 бирача је гласало 127 бирача, што
износи 8,85%,
У месној заједници „Горњак“ Крепољин - Брезница од уписаних 167 бирача је гласало 12
бирача, што износи 7,18%,
У месној заједници „Бигар“ Сиге од уписаних 675 бирача је гласало 85 бирача, што износи
12,59%,
У месној заједници „Врело“ Милановац од 427 уписаних бирача је гласало 226 бирача, што
износи 52,93%,
У месној заједници „Крупаја“ Крупаја од уписаних 558 бирача је гласало 100 бирача, што
износи 17,92%,
У месној заједници „Будућност“ Близнак од уписаних 325 бирача је гласало 171 бирач, што
износи 52,62%

На основу напред наведеног, Општинска изборна комисија је утврдила да предлог за завођење
самодоприноса на територији Општине Жагубице, који је Скупштина Општине Жагубица расписала за
дан 24.04.2011. године је усвојен у месним заједницама „Пионир“ Изварица, „Победа“ Осаница,
„Млава“ Рибаре, „Вуковац“ Вуковац, „Врело“ Милановац, „Будућност“ Близнак, док у осталим месним
заједницама референдум за увођење месног самодоприноса није успео јер, сходно одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи, за успех референдума неопходно је да изађе преко 50% бирача
уписаних у бирачки списак, а како је према резултатима избора на референдуму у месним заједницама у
Жагубици, Лазници, Селишту, Милатовцу, Јошаници, Сувом Долу, Крепољину, Сигама, Крупаји,
изашло испод 50% бирача, Општинска изборна комисија је утврдила да исти није успео.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
БРОЈ 013-58/11
Дана 24.04.2011.године
Жагубица
Доставити: Скупштини Општине Жагубица,
Архиви и
Објавити у Службеном гласнику Општине Жагубица
Председник,
Слободанка Трајковић

30. мај 2011.
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Република Србија
Општина Жагубица
ОПШТИНСКO ВЕЋЕ
Број:II- 501-435/11-01
26.04.2011.године
Жагубица

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)
и члана члана 65. став 3. Пословника Општинског већа (,,Службени гласник општине Жагубиц'',
бр.7/2008)
Општинско веће општине Жагубица је дана 26. 04. 2011.године донело,
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност да Ј.К.П.,,Белосавац'' из Жагубице буде изабрано за извођача радова за
реализацију предмета из члана 1. Уговора о суфинансирању извођења радова на санацији одлагалишта
отпада на територији општине Жагубица, број IV- 01-501-332/11 закључен између Министарства
животне средине, рударства и просторног планирања, Фонда за заштиту животне средине и Oпштине
Жагубица.
2. Овлашћује се председник општине Жагубица да у име општине Жагубица као инвеститора,
закључи уговор о извођењу радова на санацији одлагалишта отпада на територији општине Жагубица са
Ј.К.П.,,Белосавац '' из Жагубице као извођача радова.
3. Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у ,,Службеном гласнику општине
Жагубица''.
4. Решење доставити: председнику општине, Ј.К.П.,,Белосавац '' Жагубица и архиви
Општинског већа.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Војислав Бабејић с.р.

30. мај 2011.
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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:
Жељко Илић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица
телефон: 012/643 - 602 факс: 012/ 643 – 237
е – маил: sozagubica@gmail.com

