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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга (''Службени
гласник Р'' број 119/12), члан 60.а у вези са чл.6. Закона о финансирању локалне самоуправе ''Службени
гласник Р'' број 62/06,47/11 и 93/12) и члана 40 Статута општине Жагубица ''Службени гласник општине
Жагубиц'' број 6/2008),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној 11. јануара 2013 године, донела је:

ОДЛУКУ
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА

Члан 1.
Овом одлуком уређује се право на условни отпис камате и мировања главног пореског дуга као
и отпис камате у другим случајевима, за локалне порезе на територији општине Жагубица у складу са
одредбама закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Сл. гласник РС“ број 119/12)

Члан 2.
Локални порези у смислу члана 1. ове Одлуке су:
1. Порез на имовину правних лица,
2. Порез на имовину физичких лица,
3. Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору,
4. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине за правна лица и предузетнике,

Члан 3.
Право на условни отпис камате и мировање главног пореског дуга као и отпис камате у другим
случајевима прописаним законом, за локалне порезе из члана 2. Ове Одлуке, остварује се код
службе за локалну пореску администрацију у Одељењу за финансије, општина Жагубица.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Жагубица“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I - 01 - 020- 23/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 40. Статута општине Жагубица (Службени гласник
општине Жагубица“, бр.6/2008),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 11. јануара 2013 године, донела је:
ОДЛУКУ
о овлашћењу Председника Општине Жагубица да закључи Уговор о пословно - техничкој
сарадњи на реализацији Програма гасификације насеља на триторији Општине Жагубица
Члан 1.
Овом Одлуком, овлашћује се председник Општине Жагубица, Мр Саша Огњановић, да у име
Општине Жагубица, са Јавним предузећем „Србијагас“ из Новог Сада као Инвеститором и „Гас инвест“
доо из Београда као Стратешким партнером, закључи: Уговор о пословно - техничкој сарадњи на
реализацији Програма гасификације насеља на територији Општине Жагубица, којим се регулише
изградња гасификационе мреже на територији општине Жагубица - објекти и мрежа доводног гасовода
средњег притиска са мерно регулационим станицама и дистрибутивне гасне мреже са кућним гасним и
осталим прикључцима.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику Општине
Жагубица''.
Члан 3.
Одлуку доставити:председнику општине Жагубица,ЈП ''Србијагас'' а.д. Нови Сад и Архиви
скупштине општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-22/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 40. Статута општине Жагубица (Службени гласник
општине Жагубица“, бр.6/2008),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 11. јануара 2013 године, донела је:

ОДЛУКУ
о раскиду Уговора о партнерству и пословној сардањи на реализацији Програма гасификације на
територији општине Жагубица
Члан 1.
Раскида се Уговор о партнерству и пословној сарадњи на реализацији Програма гасификације
на територији општине Жагубица бр. I-31-210/08-01 од 31.03.2008. године, закључен између Општине
Жагубица и „Гас Инвест“ а.д. из Београда.

Члан 2.
Овлашћује се председник Општине Жагубица, Мр Саша Огњановић, да у име општине
потпише Споразум о раскиду Уговора са Гас Инвест-ом из Београда из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине
Жагубица.
Члан 4.
Одлуку доставити:председнику општине Жагубица,предузећу ''Гас Инвест'' Београд,јавном
правобраниоцу општине Жагубица,начелнику Општинске управе општине Жагубица и Архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-21/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07) и
члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Жагубица (Службени гласник општине Жагубица“,
бр.6/2008),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 11 јануара 2013 године, донела
је;
ОДЛУКУ
о Стратешком партнеру за реализацију Програма гасификације насеља на територији Општине
Жагубица
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Члан 1.
Овом Одлуком именује се „ГАС ИНВЕСТ“ доо из Београда, ул. Драгослава Срејовића 1в ПИБ
102016670 матични број 17418548 за Стратешког партнера на изградњи гасификационе мреже на
територији Општине Жагубица, објекта и мреже доводног гасовода средњег притиска са мерно
регулационим станицама и дистрибутивне гасне мреже са кућним гасним прикључцима и осталим
прикључцима , а у циљу реализације Програма гасификације насеља на територији Општине Жагубица.

Члан 2.
Учесници у реализацији Програма гасификације насеља на територији Општине Жагубица,
Јавно предузеће „Србијагас“ из Новог Сада као инвеститор, „Гас Инвест“ доо из Београда као
Стратешки партнер и Општина Жагубица као учесник у изградњи, међусобна права и обавезе
регулисаће закљученим Уговором
о пословно техничкој сарадњи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине
Жагубица.
Члан 4.
Одлуку доставити: председнику општине Жагубица,ЈП ''Србијагас'' а.д Нови Сад,предузећу ''Гас
Инвест'' Београд,начелнику Општинске управе општине Жагубица и Архиви Скупштине општине.
Број:I-01-020-19/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС“, бр.129/07) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник
општине Жагубица“, бр.6/2008),
Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 11. јануара 2013 године, донела је:
ОДЛУКУ
о усвајању Програма гасификације насеља на територији општине Жагубица
Члан 1.
Овом Одлуком се усваја Програм гасификације насеља на територији општине Жагубица у
целини,а у тексту који је достављен Скупштини општине на усвајање.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Одлуку доставити:председнику општине Жагубица,Општинској управи општине Жагубица и
Архиви Скупштине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I -01 -020-20/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 40.
Статута општине Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 06/08), члана 35. став 2. Одлуке о
месни заједницама на територији општине Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“, број 1/2010) и
члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица
(„Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 11/2012),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 11. 01 .2013. године донела:
ОДЛУКУ
о распуштању Савета месне заједнице „Селиште“ из Селишта
Члан 1.
На основу иницијативе грађана месне заједнице „Селиште“ из Селишта, предлога Председника
општине Жагубица и предлога ¼ одборника СО Жагубица, РАСПУШТА СЕ Савет месне заједнице
„Селиште“ из Селишта пре истека мандата на које је изабран.
Члан 2.
Распуштањем Савета месне заједнице „Селиште“ из Селишта престаје мандат свим његовим
члановима даном ступања на снагу ове Одлуке, а пре истека мандатног периода на који су изабрани.
Члан 3.
Функцију Савета месне заједнице „Селиште“ из Селишта вршиће повереник Гочић Дамир из
Селишта, који ће вршити координацију између месне заједнице „Селиште“ из Селишта чији је Савет
распуштен и Скупштине општине Жагубица и извршних органа Општине.
Члан 4.
Обавезује се Председник општине Жагубица да у складу са Одлуком о месним заједницама на
територији општине Жагубица у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог решења распише изборе
за чланове Савета месне заједнице „Селиште“ из Селишта.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине
Жагубица.
Члан 6.
Одлуку доставити именованом, Председнику општине Жагубица, месној заједници „Селиште“
из Селишта и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-14/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 54. став 2. и чл.55. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица
("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој
седници одржаној дана 11. јануара 2013.
године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ'' ЛАЗНИЦА

Члан 1.
КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак дужности члана школског одбора Основне школе ''Јован
Шербановић'' Лазница из реда родитеља,због подношења оставке и то:
1.

Небојши Ђокић из Лазнице;
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Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Школског
одбора основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница бр.I-020-568/10-01 од 21. јуна 2010.године и то чл.
1. став 1. подгрупа I тачка 2.
Члан 4.
Решење доставити: именованoj,Основној школи ''Јован Шербановић'' Лазница и Архиви
Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-17/13
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић

Жагубица

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 40.
Статута општине Жагубица („Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 06/08) и члана 2. Одлуке о измени и
допуни одлуке о месним заједницама на територији општине Жагубица („Сл. гласник општине
Жагубица“, бр. 11/2012), а на предлог председника општине Жагубица,
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 11. 01. 2013. године донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању повереника за месну заједницу „Селиште“ из Селишта

Члан 1.
Овим Решењем именује се повереник који ће вршити координацију између месне заједнице
„Селиште“ из Селишта чији је Савет распуштен и Скупштине општине Жагубица и извршних органа
Општине Жагубица.
Члан 2.
За повереника месне заједнице „Селиште“ из Селишта чији је Савет распуштен именује се
Гочић Дамир из Селишта.
Члан 3.
Повереник из члана 2. овога Решења врши послове Савета месне заједнице „Селиште“ из
Селишта до избора новог сазива Савета ове месне заједнице.
Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 5
Решење доставити: именованом,председнику општине и архиви Скупштине општине Жагубица
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-15/13
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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, 4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 11. јануара, 2013. године
донела је:
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О РАСКИДУ УГОВОРА О ПАРТНЕРСТВУ И
ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Члан 1.
УСВАЈА се Споразум о раскиду Уговора о партнерству и пословној сарадњи на реализацији
Програма гасификације на територији општине Жагубица целини.
Усвајањем овог Споразума престаје да важи Уговор о партнерству и пословној сарадњи на
реализацији Програма гасификације на територији општине Жагубица,закључен дана 31. 03.
2008.године под бр.I-31-210/08-01,а између Општине Жагубица и „Гас инвест“ а.д. Акционарског
друштва за изгрдњу гасних инсталација и производњу гасних уређаја и опреме Београд, ул. Драгослава
Срејовића бр.1в.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Закључак доставити:предузећу „Гас инвест“ а.д. Београд, начелнику општинске управе
општине Жагубица, председнику општине Жагубица и Архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 020 – 18 / 13 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Небојша Илић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), члана
54. став 2. и 11. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'',бр.
72/2009 и 52/11) и члана 40. Статута општине Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" ,бр.
6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 11. јануара 2013. године,донела
је:

З А К Љ У Ч А К

I.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Предлогом за именовање члана Школског одбора Основне школе ''Јован
Шербановић'' Лазница из Лазнице, из реда Савета родитеља, поднетим од стране Савета родитеља ове
школе под бр.429 од 31. 12. 2012.године, предложен кандидат супротно одредбама Закона.

II.
Савету родитеља Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница из Лазнице ОДРЕЂУЈЕ СЕ рок
од 15. дана од дана пријема овог Закључка у коме ће ускладити овај предлог са одредбама Закона о
основама система образовања и васпитања.
Уколико Савет родитеља као овлашћени предлагач у датом року не усклади свој предлог са
одредбама Закона одн. не предложи кандидата у складу са одредбама истог, Скупштина општине ће
именовати члана Школског одбора из реда Савета родитеља без предлога Савета.

14. јануар 2013
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
III.
Овај Закључак ступа на снагу даном доноошења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица'' и на огласној табли Основне школе ''Јован Шербановић'' Лазница.

IV.
Закључак доставити: Основној школи ''Јован Шербановић'' Лазница из Лазнице, Савету
родитеља Основне школе ''Јованб Шербановић'' Лазница из Лазнице и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-27/13
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),
Општинско веће општине Жагубица, је на четрнаестој седници одржаној дана
28.12.2012.године , донело:
О Д Л У К У
Члан 1.
Налаже се свим корисницима брдских и атарских путева који својим возилима –
пољопривредним или грађевинским машинама брдске и атарске путеве на било који начин оштете,
дужни су да о свом трошку исти врате у првобитно стање.
Члан 2.
Уколико учиниоци не поступе по радњама ближе описаним у члану 1. ове Одлуке , против
истих ће бити покренут поступак код надлежног с
уд-а за остваривање права и надокнаду настале штете.
Члан 3.
Контролу употребе и коришћења брдских и атарских путева врши ће Месне заједнице и Путна
инспекција.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине
Жагубица.
Члан 5.
Одлуку доставити: Председнику општине, Месним заједницама и архиви Општинског већа.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број:II-01-344-1509/12
28.12.2012.године
У Жагубици

14. јануар 2013

ПРЕДСЕДНИК
мр Саша Огњановић
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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), Одлуке о буџету општине Жагубица за 2012.годину, (,,Службени гласник општине
Жагубица бр.11/2011)
Општинско веће општине Жагубица је на 13. телефонској седници одржаној дана 26.12.2012.
године, донело:
О Д Л У К У
Члан 1.
Овом Одлуком опредељују се средствау износу
двамилионаседамдесетпетхиљадачетристочетрдесетшестдинара).

од

2.075.446,00

словима

(

Средства су строго наменска и употребиће се за потребе месних заједница и куповинму
земљишта за сеоско гробље у насељу Крепољин.
Члан 2.
Средства за ове намене су предвиђена буџетом Општине Жагубица за 2012. годину са позиције
17- текуће буџетске резерве и то:
- за потребе месних заједница средства у износу од 1.095.600,00 словима (
милионидеведесетпетхиљадашестстотинадинара)- текуће поправке и одржавања зграда, објеката и
остало
- за потребе куповине земљишта за сеоско гробље у насељу Крепољин средства у износу од
979.846,00 динара.
Члан 3.
О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за финансије и буџет Општине Жагубица.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: Одељењу за финансије и буџет –
Општинске управе Жагубица и архиви Oпштинског већа.
Члан 5.
Одлуку објавити у ,,Службеном гласнику општине Жагубица''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број:II-344-1444 /12-01

ПРЕДСЕДНИК
Мр Саша Огњановић

14. јануар 2013

Жагубица

Број 1 страна 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОСНИВАЧ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год.

ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

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