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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011  и 93/2012,62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 ), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 

локалнојсамоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40.став 1. тачка 2.Статута општине Жагубица („Сл. 

гласник општине Жагубица“, бр.6/2008, 4/2009,3/2011, 14/2014,14/2015,14/2016и 12/2017)  

Скупштина општине Жагубица  је на седници одржаној 08. 03. 2018.године донела 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I – ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 Приходи и примања , расходи  и издаци  буџета Општинe  Жагубица  за  2018. годину  (у даљем  тексту:  

буџет), састоји  се: 

 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 467,517,929 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 507,517,929 

3. Буџетски дефицит (7+8) - (4+5) -40,000,000 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих 

хартија од вредности 6211) 
62 0 

6. Укупан фискални дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 -40,000,000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 40,000,000 

2. 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 

9227, 9228) 
92 0 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 22,443,224 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих 

хартија од вредности 6211) 
6211 0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 8,800,000 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 53,643,224 
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Члан  2. 

 

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

 

Opis Ekonomska klasifikaija 
Sredstva iz 

budžeta 

1 2 3 

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE 

NEFINASIJSKE IMOVINE 

  467,517,929.00 

TEKUĆI PRIHODI 7 467,017,929.00 

1. Poreski prihodi   71 115,300,000.00 

1.1. Porez na dohodak,dobit i kapitalne dobitke (osim 

samodoprinosa) 

711 84,600,000.00 

1.2. Samodoprinos 711180 0.00 

1.3. Porez na imovinu 713 22,000,000.00 

1.4. Porez na dobra i usluge 714 5,700,000.00 

1.5. Ostali poreski prihodi 716 3,000,000.00 

2. Neporeski prihod   74 20,000,000.00 

3. Donacije 731+732   

4. Transferi 733 330,965,154.00 

5. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 500,000.00 

UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU 

NEFINANSIJSKE I FINANSIJSKE IMOVINE 

  507,517,929.00 

1. Tekući rashodi 4 392,777,966.00 

1.1. Rashodi za zaposlene 41 78,700,874.00 

1.2. Korišćenje roba i usluga 42 160,762,180.00 

1.3. Otplata kamata 44 1,200,000.00 

1.4. Subvencije 45 6,400,000.00 

1.5. Socijalna zaštita iz budžeta 47 21,600,000.00 

1.6. Ostali rashodi 48+49 35,850,000.00 

- Sredstva rezervi 49 7,800,000.00 

-Ostali rashodi 48 28,050,000.00 

2. Transferi 46 88,264,912.00 

3. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 5 105,939,963.00 

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211) 62   

PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I 

ZADUŽIVANJA 

  40,000,000.00 

1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine 92 0.00 

2. Zaduživanje 91 40,000,000.00 

2.1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911 40,000,000.00 

2.2. Zaduživanje kod inostranih kreditora 912   

OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE   8,800,000.00 

3. Otplata duga 61 8,800,000.00 

3.1. Otplata duga domaćim kreditorima 611   

3.2. Otplata duga stranim kreditorima 612   

3.3. Otplata duga po garancijama 613   

4. Nabavka finansijske imovine 621   

NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH 

GODINA (klasa 3, izvor finansiranja 13) 

3 22,443,224.00 
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Члан  3.  

 

Општина Жагубица очекује у 2018.години средства из развојне помоћи Европске уније и то: 

 

Projekat i korisnik projekta 
Ukupna vrednost u evrima za 

ceo period 
Sredstva EU u 2018. godini 

Sredstva za 
sufinansiranje 
u 2018. godini 

u RSD 

  Sredstva EU 
Sredstva za 

sufinansiranje 
U evrima U RSD   

Ватрогасци и управљање 
ванредним ситуацијама –
Рекаш -Жагубица 

356.809,75 
 

62.996,25 
 

48.556,28 
 

5.800.000,00 
 

43.000.000,00 
 

          

Укупно: 
356.809,75 

 
62.966,25 

 
48.556,28 

 
5.800.000,00 

 
43.000.000,00 

 

 

Члан 4. 

Буџет  Општине  Жагубица  за  2018. годину  састоји  се  од :  

-Укупних примања  у износу  од:  467.517.929,00динара 

-Укупних  издатака  у износу  од: 507.517.929,00динара 

-Буџетског дефицита у износу од  40.000.000,00 динара. 

 

Члан 5. 

Средства  теуће  буџетске  резерве     планирају  се у  буџету  Општине  Жагубица   у износу  од  

7.300.000,00 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 6.  

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 

 

 

 

Члан 7. 

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: 

 

 

 

 

 

Класа/Ка

тегорија/

Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2018.   

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВ

А  

 Средства 

из буџета  

Стру

кт-

ура 

% 

 

Сред

ства 

из 

остал

их 

извор

а 
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фина

н. 

буџ. 

корис

ника  

    
Пренета средства из претходне године   0.0%   

                    

-       

700000   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

 

467,017,92

9       

92.0

% 
         -       

 

399,419,05

8       

710000   ПОРЕЗИ 

 

115,300,00

0       

22.7

% 
         -       

 

115,300,00

0       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

   

84,600,000       

16.7

% 
         -       

   

84,600,000       

  711111 Порез на зараде 
   

72,000,000       
14.2%   

   

72,000,000       

  711121 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске 

управе 

     

5,000,000       
1.0%   

     

5,000,000       

  711143 Порез на приходе од непокретности 
        

100,000       
0.0%   

        

100,000       

  711190 Порез на друге приходе 
     

7,500,000       
1.5%   

     

7,500,000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
   

22,000,000       
4.3%          -       

   

22,000,000       

  713120 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од физичких лица 

   

17,000,000       
3.3%   

   

17,000,000       

  713311 
Порез на наслеђе и поклон по решењу 

Пореске управе 

     

1,000,000       
0.2%   

     

1,000,000       

  713420 Порез на капиталне трансакције 
     

4,000,000       
0.8%   

     

4,000,000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
     

5,700,000       
1.1%          -       

     

5,700,000       

  714510 

Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

     

3,000,000       
0.6%   

     

3,000,000       

  714540 
Накнада за коришћење добра од општег 

интереса 

        

200,000       
0.0%   

        

200,000       

  714552 Боравишна такса 
        

500,000       
0.1%   

        

500,000       

  714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 

     

2,000,000       
0.4%   

     

2,000,000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
     

3,000,000       
0.6%          -       

     

3,000,000       

  716111 
Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 

     

3,000,000       
0.6%   

     

3,000,000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

 

330,965,15

4       

65.2

% 
         -       

 

266,666,28

3       

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 

 

330,965,15

4       

65.2

% 
  

 

266,666,28

3       

  732151 
Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа општина 

                   

-       
0.0%          -       

     

7,163,750       
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  733150 

Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа 

градова 

 

266,666,28

3       

52.5%   

 

266,666,28

3       

  733251 

Капитални наменски трансфери у ужем 

смислу од Републике у корист нивоа 

општина 

   

64,298,871       
12.7%   

   

36,240,000       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
   

20,000,000       
3.9%   

   

16,700,000       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
     

6,300,000       
1.2%          -       

     

6,000,000       

  741510 Накнада за коришћење природних добара 
     

3,000,000       
0.6%   

     

3,000,000       

  741520 
Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 

     

3,000,000       
0.6%   

     

3,000,000       

  741530 
Накнада за коришћење простора и 

грађевинског земљишта 

        

300,000       
0.1%   

        

300,000       

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА 

     

9,200,000       
1.8%          -       

     

6,200,000       

  742152 Приходи од давања у закуп  
     

3,000,000       
0.6%     

  742250 Таксе у корист нивоа општина 
     

6,000,000       
1.2%   

     

6,000,000       

  742350 
Приходи општинских органа од продаје 

споредних добара 

        

200,000       
0.0%   

        

200,000       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 

     

1,500,000       
0.3%          -       

     

1,500,000       

  743350 
Приходи од новчаних казни за прекршајеу 

корист нивоа општине 

     

1,500,000       
0.3%   

     

1,500,000       

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

     

1,000,000       
0.2%   

     

1,000,000       

  744150 

Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

општина 

     

1,000,000       
0.2%   

     

1,000,000       

  744251 
Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  0.0%     

745000   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 

     

2,000,000       
0.4%          -       

     

2,000,000       

  745150 
Мешовити и неодређени приходи у корист 

нивоа општина 

     

2,000,000       
0.4%   

     

2,000,000       

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

        

752,775       
0.1%          -       

        

752,775       

  771111 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 

        

752,775       
0.1%   

        

752,775       

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 
                   

-       
0.0%          -       

                    

-       

  791110 Приходи из буџета   0.0%   
                    

-       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

        

500,000       
0.1%          -       

        

500,000       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

        

500,000       
0.1%          -       

        

500,000       

  
811000 Примања од продаје непокретности 

  0.0%   
                    

-       

  
812000 Примања од продаје покретне имовине 

        

500,000       
0.1%   

        

500,000       
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840000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ 

ИМОВИНЕ 

                   

-       

0.0%          -                           

-       

  
841000 Примања од продаје земљишта 

  0.0%   
                    

-       

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

   

40,000,000       
7.9%          -       

   

40,000,000       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  
   

40,000,000       
7.9%          -       

   

40,000,000       

  911441 
Примања од задуживања од пословних 

банака у земљи у корист нивоа градова 

                   

-       
0.0%   

                    

-       

  912 Примања од иностраног задуживања 
   

40,000,000       
7.9%   

   

40,000,000       

920000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. 

ИМОВИНЕ 

                   

-       
0.0%          -        д  

  921941 
Примања од продаје домаћих акција и 

осталог капитала у корист нивоа градова  
  0.0%   

                    

-       

  7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 

ИМОВИНЕ 

 

507,517,92

9       

100.0

% 
         -       

 

507,517,92

9       

  

3+7+8+9 
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 

507,517,92

9       

100.0

% 
         -       

 

507,517,92

9       
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Члан 8. 

Издаци  буџета    Општине  Жагубица, по основним  наменама, утврђени  су  у   следећим  износима и то:  

 

 

 

Еко

н. 

кла

с. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средств

а из 

буџета 

Структу

ра         

% 

Средст

ва из 

остали

х 

извора 

Укупна 

јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

    

392,777,9

66       

77.4% 
      

960,000       

      

393,737,9

66       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

      

78,700,87

4       

15.5% 
      

900,000       

        

79,600,87

4       

411 Плате и додаци запослених 

      

60,385,00

6       

11.9% 
                 

-       

        

60,385,00

6       

412 Социјални доприноси на терет послодавца 

      

10,821,86

8       

2.1% 
                 

-       

        

10,821,86

8       

413 Накнаде у натури (превоз) 

           

100,000       
0.0% 

 

             

100,000       

414 Социјална давања запосленима 

        

1,010,000       
0.2% 

      

900,000       

          

1,910,000       

415 Накнаде за запослене 

        

4,984,000       
1.0% 

 

          

4,984,000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 

        

1,400,000       
0.3% 

 

          

1,400,000       

417 Посланички додатак;  
0.0% 

 

                         

-       

418 Судијски додатак.  
0.0% 

 

                         

-       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

    

160,762,1

80       

31.7% 
        

60,000       

      

160,822,1

80       

421 Стални трошкови 

      

44,014,00

0       

8.7% 
        

60,000       

        

44,074,00

0       

422 Трошкови путовања 

      

19,490,00

0       

3.8% 
 

        

19,490,00

0       

423 Услуге по уговору 

      

40,961,18

0       

8.1% 
                 

-       

        

40,961,18

0       

424 Специјализоване услуге 

      

10,240,00

0       

2.0% 
                 

-       

        

10,240,00

0       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 

      

33,792,00

0       

6.7% 
                 

-       

        

33,792,00

0       

426 Материјал 

      

12,265,00

0       

2.4% 
                 

-       

        

12,265,00

0       

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                       0.0%                                           
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-       -       -       

431 Амортизација некретнина и опреме; 

                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

432 Амортизација култивисане имовине; 

                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

433 Употреба драгоцености; 

                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

434 Употреба природне имовине; 

                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

435 Амортизација нематеријалне имовине 

                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

440 ОТПЛАТА КАМАТА 

        

1,200,000       
0.2% 

                 

-       

          

1,200,000       

441 Отплата домаћих камата; 

        

1,200,000       
0.2% 

                 

-       

          

1,200,000       

442 Отплата страних камата;  
0.0% 

                 

-       

                         

-       

443 Отплата камата по гаранцијама 

                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

444 
Пратећи трошкови задуживања 

                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 

        

6,400,000       
1.3% 

                 

-       

          

6,400,000       

451

1 

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

        

6,400,000       
1.3% 

                 

-       

          

6,400,000       

451

2 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 

                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

452 Субвенције приватним финансијским институцијама; 

                      

-       
0.0% 

                 

-        

453 Субвенције јавним финансијским институцијама; 

                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

454 Субвенције приватним предузећима 

                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

      

88,264,91

2       

17.4% 
                 

-       

        

88,264,91

2       

461 Донације страним владама  
 

0.0% 
                 

-       

                         

-       

462 Донације и дотације међународним организацијама 
 

0.0% 
                 

-       

                         

-       

463

1 
Текући трансфери осталим нивоима власти 

      

74,788,30

0       

14.7% 
                 

-       

        

74,788,30

0       

463

2 
Капитални трансфери осталим нивоима власти 

 
0.0% 

                 

-       

                         

-       

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 
        

7,000,000       
1.4% 

                 

-       

          

7,000,000       

465 Остале донације, дотације и трансфери  
        

6,476,612       
1.3% 

                 

-       

          

6,476,612       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

      

21,600,00

0       

4.3% 
                 

-       

        

21,600,00

0       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

      

21,600,00

0       

4.3% 
                 

-       

        

21,600,00

0       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

      

28,050,00

0       

5.5% 
                 

-       

        

28,050,00

0       
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481 Дотације невладиним организацијама; 

      

24,050,00

0       

4.7% 
                 

-       

        

24,050,00

0       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 

           

470,000       
0.1% 

                 

-       

             

470,000       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 

           

530,000       
0.1% 

                 

-       

             

530,000       

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока; 
 

0.0% 
                 

-       

                         

-       

485 

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа; 

        

3,000,000       
0.6% 

                 

-       

          

3,000,000       

489 

Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног 

инвестиционог плана 
 

0.0% 
                 

-       

                         

-       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 

        

7,800,000       
1.5% 

                 

-       

          

7,800,000       

494 Административни трансфери из буџета - Текући расходи  
0.0% 

                 

-       

                         

-       

495 

Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску 

имовину  
0.0% 

                 

-       

                         

-       

496 

Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице 

и набавку финансијске имовине 
 

0.0% 
                 

-       

                         

-       

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве  
0.0% 

                 

-       

                         

-       

499

11 Стална резерва 

           

500,000       
0.1% 

                 

-       

             

500,000       

499

12 Текућа резерва 

        

7,300,000       
1.4% 

                 

-       

          

7,300,000       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

    

105,939,9

63       

20.9% 

   

7,536,3

00       

      

113,476,2

63       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

    

105,089,9

63       

20.7% 

   

7,536,3

00       

      

112,626,2

63       

511 Зграде и грађевински објекти; 

      

96,849,96

3       

19.1% 

   

7,536,3

00       

      

104,386,2

63       

512 Машине и опрема; 

        

8,240,000       
1.6% 

                 

-       

          

8,240,000       

513  Остале некретнине и опрема;  
0.0% 

                 

-       

                         

-       

514 Култивисана имовина;  
0.0% 

                 

-       

                         

-       

515 Нематеријална имовина  
0.0% 

                 

-       

                         

-       

520 ЗАЛИХЕ 

           

150,000       
0.0% 

                 

-       

             

150,000       

521 Робне резерве; 
 

0.0% 
                 

-       

                         

-       

522 Залихе производње; 
 

0.0% 
                 

-       

                         

-       

523 Залихе робе за даљу продају 
           

150,000       
0.0% 

                 

-       

             

150,000       

531 Драгоцености 
 

0.0% 
  

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

           

700,000       
0.1% 

                 

-       

             

700,000       
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541 Земљиште; 
           

700,000       
0.1% 

                 

-       

             

700,000       

542 Рудна богатства; 
 

0.0% 
                 

-       

                         

-       

543 Шуме и воде 
 

0.0% 
                 

-       

                         

-       

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а 
                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

551 
Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а  

0.0% 
                 

-       

                         

-       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  

        

8,800,000       
1.7% 

                 

-       

          

8,800,000       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 

        

8,800,000       
1.7% 

                 

-       

          

8,800,000       

612 Отплата главнице страним банкама  
0.0% 

                 

-        

613 Отплата дуга по гаранцијама  
0.0% 

                 

-        

620 Набавка финансијске имовине 

                      

-       
0.0% 

                 

-       

                         

-       

621

1 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција                                                                 
0.0% 

                 

-       

                         

-       

  

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  

    

507,517,9

29       

100.0% 

   

8,496,3

00       

      

516,014,2

29       
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       ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Шифра 

Назив 
Средства 

из буџета 

Структ-

ура % 

Сопствени 

и други 

приходи 

Укупна 

средства РЕД.БР 
Шифра 

програма 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1101 Програм 1.  Урбанизам и просторно планирање 13,500,000 2.7% 0 13,500,000 

2 0601 Програм 2.  Комунална делатност 17,488,840 3.4% 0 17,488,840 

3 1501 Програм 3.  Локални економски развој 0 0.0% 0 0 

4 1502 Програм 4.  Развој туризма 10,682,400 2.1% 0 10,682,400 

5 0101 Програм 5.  Развој пољопривреде 14,100,000 2.8% 0 14,100,000 

6 0401 Програм 6.  Заштита животне средине 11,000,000 2.2% 0 11,000,000 

7 0701 Програм 7.  Путна инфраструктура 72,294,123 14.2% 0 72,294,123 

8 2001 Програм 8.  Предшколско васпитање 29,784,112 5.9% 960,000 30,744,112 

9 2002 Програм 9.  Основно образовање 33,993,300 6.7% 0 33,993,300 

10 2003 Програм 10. Средње образовање 8,000,000 1.6% 0 8,000,000 

11 0901 Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 29,395,000 5.8% 0 29,395,000 

12 1801 Програм 12.  Примарна здравствена заштита 6,000,000 1.2%   6,000,000 

13 1201 Програм 13.  Развој културе 32,271,000 6.4% 0 32,271,000 

14 1301 Програм 14.  Развој спорта и омладине 8,000,000 1.6% 0 8,000,000 

15 0602 Програм 15.  Локална самоуправа 186,879,543 36.8% 0 144,176,521 

16 2101 Програм 16. Политички систем локалне 

самоуправе 
17,733,611 3.5% 0 15,536,275 

17 0501 Програм 17.Енергетска ефикасност 16,396,000 3.2% 7,536,300 23,932,300 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  507,517,929 100.0% 8,496,300 516,014,229 
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II  ПОСЕБАН ДЕО  

 

 Укупни  расходи и издаци распоређују  се  по  корисницима  и  врстама  издатака  и то:  

 

 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

-

ск
а

 К
л

а
си

ф
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис 
Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1           СКУПШТИНА OПШТИНЕ       

  
2101 

   

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ    

  
2101-0001 

   
Функционисање скупштине 

   

   
111 

  
Извршни и законодавни органи 

   

    
1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,238,692 

 
1,238,692 

    
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 221,949 

 
221,949 

    
3 415 Накнада трошкова за запослене 150,000 

 
150,000 

    
4 421 Стални трошкови 50,000 

 
50,000 

    
5 422 Трошкови путовања 50,000 

 
50,000 

    
6 423 Услуге по уговору 5,200,000 

 
5,200,000 

    
7 424 Специјализоване услуге 50,000 

 
50,000 

    
8 426 Материјал 400,000 

 
400,000 

    
9 465 Остале донације, дотације и трансфери 156,446 

 
156,446 

    
10 481 Дотације невладиним организацијама 150,000 

 
150,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       

     
01 Приходи из буџета 7,667,087 

 
7,667,087 

      
Свега за програмску активност 2101-0001: 7,667,087 0 7,667,087 

          

      
Извори финансирања за Програм 16: 

   

     
01 Приходи из буџета 7,667,087 0 7,667,087 

      
Свега за Програм 16: 7,667,087 0 7,667,087 
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1           ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА       

  
2101 

   

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ    

  
2101-0001 

   
Функционисање скупштине 

   

   
160 

  
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

   

    
11 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000 

 
200,000 

    
12 421 Стални трошкови 50,000 

 
50,000 

    
13 422 Трошкови путовања 50,000 

 
50,000 

    
14 423 Услуге по уговору 100,000 

 
100,000 

    
15 426 Материјал 100,000 

 
100,000 

      
Свега за програмску активност 2101-0001: 500,000 0 500,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 16: 

   

     
01 Приходи из буџета 500,000 0 500,000 

      
Свега за Програм 16: 500,000 0 500,000 

          

      
Извори финансирања за Раздео 1: 

   

     
01 Приходи из буџета 8,167,087 0 8,167,087 

      
Свега за Раздео 1: 8,167,087 0 8,167,087 

          
2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        

  
2101 

   

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ    

  
2101-0001 

   
Функционисање извршних органа 

   

   
111 

  
Извршни и законодавни органи 

   

    
16 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,637,572 

 
2,637,572 

    
17 412 Социјални доприноси на терет послодавца 472,126 

 
472,126 

    
18 415 Накнада трошкова за запослене 150,000 

 
150,000 

    
19 421 Стални трошкови 50,000 

 
50,000 

    
20 422 Трошкови путовања 50,000 

 
50,000 

    
21 423 Услуге по уговору 2,473,780 

 
2,473,780 
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22 424 Специјализоване услуге 50,000 

 
50,000 

    
23 426 Материјал 800,000 

 
800,000 

    
24 465 Остале донације, дотације и трансфери 333,046 

 
333,046 

    
25 451 Субвенције јавним финансијским институцијама 400,000 

 
400,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       

     
01 Приходи из буџета 7,416,524 0 7,416,524 

      
Свега за програмску активност 2101-0001: 7,416,524 0 7,416,524 

          

      
Извори финансирања за Програм 16: 

   

     
01 Приходи из буџета 7,416,524 0 7,416,524 

      
Свега за Програм 16: 7,416,524 0 7,416,524 

          

      
Извори финансирања за Раздео 2: 

   

     
01 Приходи из буџета 7,416,524 0 7,416,524 

      
Свега за Раздео 2: 7,416,524 0 7,416,524 

          
3           ОППШТИНСКО ВЕЋЕ        

  
2101 

   

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ    

  
2101-0002 

   
Функционисање извршних органа 

   

   
111 

  
Извршни и законодавни органи 

   

    
26 423 Услуге по уговору 2,100,000 

 
2,100,000 

    
27 426 Материјал 50,000 

 
50,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002       

     
01 Приходи из буџета 2,150,000 0 2,150,000 

      
Свега за програмску активност 2101-0002: 2,150,000 0 2,150,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 16: 

   

     
01 Приходи из буџета 2,150,000 0 2,150,000 

      
Свега за Програм 16: 2,150,000 0 2,150,000 
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Извори финансирања за Раздео 3: 

   

     
01 Приходи из буџета 2,150,000 0 2,150,000 

      
Свега за Раздео 3: 2,150,000 0 2,150,000 

          
4           ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ       

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0004 

   
Општинско јавно правобранилаштво 

   

   
330 

  
Судови 

   

    
28 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,200,384 

 
1,200,384 

    
29 412 Социјални доприноси на терет послодавца 214,867 

 
214,867 

    
30 423 Услуге по уговору 50,000 

 
50,000 

    
31 426 Материјал 50,000 

 
50,000 

    
32 465 Остале донације, дотације и трансфери 151,810 

 
151,810 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

     
01 Приходи из буџета 1,667,061 0 1,667,061 

      
Свега за програмску активност 0602-0004: 1,667,061 0 1,667,061 

          

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 1,667,061 0 1,667,061 

      
Свега за Програм 15: 1,667,061 0 1,667,061 

          

      
Извори финансирања за Раздео 4: 

   

     
01 Приходи из буџета 1,667,061 0 1,667,061 

      
Свега за Раздео 4: 1,667,061 0 1,667,061 

          

          

5 
5.0

1 
        OПШТИНСКА УПРАВА       

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
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0602-0001 

   
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

   

   
130 

  
Опште јавне услуге 

   

    
33 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 30,998,440 

 
30,998,440 

    
34 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,548,732 

 
5,548,732 

    
35 413 Накнаде у натури 100,000 

 
100,000 

    
36 414 Социјална давања запосленима 1,000,000 

 
1,000,000 

    
37 415 Накнаде трошкова за запослене 3,300,000 

 
3,300,000 

    
38 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000,000 

 
1,000,000 

    
39 421 Стални трошкови 9,000,000 

 
9,000,000 

    
40 422 Трошкови путовања 700,000 

 
700,000 

    
41 423 Услуге по уговору 10,000,000 

 
10,000,000 

    
42 424 Специјализоване услуге 800,000 

 
800,000 

    
43 425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000 

 
2,500,000 

    
44 426 Материјал 4,700,000 

 
4,700,000 

    
45 465 Остале донације, дотације и трансфери 3,465,310 

 
3,465,310 

    
46 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300,000 

 
300,000 

    
47 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000 

 
300,000 

    
48 485 Накнада штете - повраћај земљишта 3,000,000 

 
3,000,000 

    
49 511 Зграде и грађевински објекти 800,000 

 
800,000 

    
50 512 Машине и опрема 5,000,000 

 
5,000,000 

    
51 541 Земљиште 500,000 

 
500,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

     
01 Приходи из буџета 83,012,482 0 83,012,482 

      
Свега за Програмску активност 0602-0001: 83,012,482 0 83,012,482 

          

      
Извори финансирања за Програм 15:       

     
01 Приходи из буџета 83,012,482 0 83,012,482 

      
Свега за Програм 15: 83,012,482 0 83,012,482 

          
5           РЕЗЕРВА       
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    0602       ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

  
0602-0010 

   
Функционисање извршних органа 

   

   
160 

  
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

   

    
52 

4991

1 
Стална буџетска резерва 500,000 

 
500,000 

  
0602-0009 

 
53 

4991

2 
Текућа буџетска резерва 7,300,000 

 
7,300,000 

      
Извори финансирања за програм 15:       

     
01 Приходи из буџета 7,800,000 0 7,800,000 

      
Свега за програм 15: 7,800,000 0 7,800,000 

          
5           СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА       

    0602-0003       ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

   
170 

  
Управљање јавним дугом 

   

    
54 441 Отплата домаћих камата 1,200,000 

 
1,200,000 

    
55 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 8,800,000 

 
8,800,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:       

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 0 10,000,000 

      
Свега за Програмску активност 0602-0003: 10,000,000 0 10,000,000 

      
  

   

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 10,000,000 0 10,000,000 

      
Свега за Програм 15: 10,000,000 0 10,000,000 

          
5   0602       ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0001       Функционисање локалне самоуправе       

  
 

160 

  

Остале активности некласификоване на другом месту 
   

  
  

56 464 Учешће општине у мерама активне политике запошљавања 1,000,000 
 

1,000,000 

    
57 481 Дотације невладиним организацијама 2,900,000 

 
2,900,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:       

  
  

 
01 Приходи из буџета 3,900,000 0 3,900,000 
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Свега за Програмску активност 0602-0001: 3,900,000 0 3,900,000 

          

 
 

    
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 3,900,000 0 3,900,000 

      
Свега за Програм 15: 3,900,000 0 3,900,000 

          
5           РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

  
1201 

 
  

ПРОГРАМ 13 - развој културе 
   

  
1201-0002 

 
  

Подстицај културном и уметничком стваралаштву  
   

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
58 481 Дотације невладиним организацијама 2,500,000 

 
2,500,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:       

     
01 Приходи из буџета 2,500,000 0 2,500,000 

      
Свега за Програмску активност 1201-0002: 2,500,000 0 2,500,000 

          

5   1201-0004 
  

    
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања 
      

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
59 423 Услуге по уговору 6,000,000 

 
6,000,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:       

     
01 Приходи из буџета 6,000,000 0 6,000,000 

      
Свега за Програмску активност 1201-0004: 6,000,000 0 6,000,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 13: 

   

     
01 Приходи из буџета 8,500,000 0 8,500,000 

      
Свега за Програм 13: 8,500,000 0 8,500,000 

          
5   П013       Реконструкција домова културе по насељима       

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
59/1 511 Зграде и грађевински објекти 5,516,000 

 
5,516,000 
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Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:       

     
01 Приходи из буџета 5,516,000 0 5,516,000 

     
13 Пренети приходи 2,000,000 

 
2,000,000 

      
Свега за Програмску активност 1201-0004: 5,516,000 0 5,516,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 13: 

   

     
01 Приходи из буџета 14,016,000 0 14,016,000 

      
Свега за Програм 13: 14,016,000 0 14,016,000 

          
5           СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

  
0901 

   
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   

  
0901-0003 

   
Подршка социо-хуманитарним организацијама 

   

   
090 

  
Социјална заштита некласификована на другом месту 

   

    
60 424 Специјализоване услуге 3,500,000 

 
3,500,000 

    
61 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 1,000,000 

 
1,000,000 

    
62 481 Дотације невладиним организацијама 1,100,000 

 
1,100,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003: 

   

     
01 Приходи из буџета 

  
0 

      
Свега за Програмску активност 0901-0003: 5,600,000 0 5,600,000 

      
 

  
  

5   0901-0006       Подршка деци и породици-стипендије       

   
090 

  
Социјална заштита некласификована на другом месту 

   

    
63 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 4,000,000 

 
4,000,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006: 

   

     
01 Приходи из буџета 

  
0 

      
Свега за Програмску активност 0901-0006: 4,000,000 0 4,000,000 

          
5   0901-0007       Подршка рађању и родитељству       

   
090 

  
Социјална заштита некласификована на другом месту 
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64 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 12,000,000 

 
12,000,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007: 

   

     
01 Приходи из буџета 

  
0 

          

      
Свега за Програмску активност 0901-0007: 12,000,000 0 12,000,000 

          

          
5   0901-0003       Комесеријат за избеглице       

   
090 

  
Социјална заштита некласификована на другом месту 

   

    
65 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 500,000 

 
500,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003: 

   

     
01 Приходи из буџета 500,000 

 
500,000 

      
Свега за Програмску активност 0901-0003: 500,000 0 500,000 

          
5   0901-0005       АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА       

   
090 

  
Социјална заштита некласификована на другом месту 

   

    
66 481 Дотације невладиним организацијама 3,500,000 

 
3,500,000 

          

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:       

     
01 Приходи из буџета 3,500,000 

 
3,500,000 

      
Свега за Програмску активност 0901-0005: 3,500,000   3,500,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 11: 

   

     
01 Приходи из буџета 25,600,000 

 
25,600,000 

        
0 

 

      
Свега за Програм 11: 25,600,000 0 25,600,000 

          

5 
5.0

2 
        ДОМ ЗДРАВЉА       
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1801 

   
ПРОГРАМ 12-Примарна здравствена заштита 

   

  
1801-0001 

  
 

Функционисање установа примарне здравствене заштите 
   

   
721 

  
Опште медицинске услуге 

   

    
67 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 6,000,000 

 
6,000,000 

     
424 Специјализоване услуге 300,000 

 
300,000 

     
425 Текуће поправке и одржавање 3,700,000 

 
3,700,000 

     
511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 

 
1,000,000 

     
512 Машине и опрема 1,000,000 

 
1,000,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:       

     
01 Приходи из буџета 6,000,000 0 6,000,000 

      
Свега за Програмску активност 1801-0001: 6,000,000 0 6,000,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 12: 

   

     
01 Приходи из буџета 6,000,000 0 6,000,000 

      
Свега за Програм 12: 6,000,000 0 6,000,000 

          
5           РАЗВОЈ СПОРТА       

  
1301 

   
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

   

  
1301-0001 

  
 

Подршка локалним спортским организацијама и савезима 
   

   
810 

  
Услуге рекреације и спорта 

   

    
68 481 Дотације невладиним организацијама 8,000,000 

 
8,000,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:       

     
01 Приходи из буџета 8,000,000 0 8,000,000 

      
Свега за програмску активност1301-0001: 8,000,000 0 8,000,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 14: 

   

     
01 Приходи из буџета 8,000,000 0 8,000,000 

      
Свега за Програм 14: 8,000,000 0 8,000,000 
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5           ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

  
0101  

  
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

   
  

0101-0001 
   

Унапређење  услова за пољопривредну делатност 
   

  
 421 

  
Пољопривреда 

   
    

69 423 Услуге по уговору 1,700,000 
 

1,700,000 

    
70 425 Текуће поправке и одржавање 300,000 

 
300,000 

    
71 426 Материјал 1,200,000 

 
1,200,000 

    
72 481 Дотације невладиним организацијама 4,900,000 

 
4,900,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:       

     
01 Приходи из буџета 8,100,000 0 8,100,000 

      
Свега за Програмску активност 0101-0001: 8,100,000 0 8,100,000 

          
5   0101-0002       Подршка руралном развоју       

  
 

421 

 
 

Пољопривреда 

   
    

73 451 Субвенције 6,000,000 
 

6,000,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002: 

   

     
01 Приходи из буџета 

 
0 0 

      
Свега за Програмску активност 0101-0002: 6,000,000 0 6,000,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 5: 

   

     
01 Приходи из буџета 14,100,000 0 14,100,000 

      
Свега за Програм 5: 14,100,000 0 14,100,000 

          
5           ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

  
0401  

  
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

  
0401-0001 

   
Управљање заштитом животне средине и природних вредности 

   

  
 510 

  
Управљање отпадом 

   
    

74 421 Стални трошкови 8,000,000 
 

8,000,000 
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Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

     
01 Приходи из буџета 8,000,000 0 8,000,000 

      
Свега за Програмску активност 0401-0001: 8,000,000 0 8,000,000 

      
 

   5   0401-0002       Праћење квалитета елемената животне средине       

  
 560 

  
Заштита животне средине некласификована на другом месту 

  
    

75 424 Специјализоване услуге 500,000 
 

500,000 

    
76 481 Дотације невладиним организацијама 1,000,000 

 
1,000,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:       

     
01 Приходи из буџета 

 
0 0 

      
Свега за Програмску активност 0401-0002: 1,500,000 0 1,500,000 

          
5   0401-0001       Управљање заштитом животне средине       

  
 560 

  
Заштита животне средине некласификована на другом месту 

  
    

77 423 Услуге по уговору 200,000 
 

200,000 

    
78 424 Специјализоване услуге 300,000 

 
300,000 

    
79 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000 

 
1,000,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:       

     
01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000 

      
Свега за Програмску активност 0401-0001: 1,500,000 0 1,500,000 

  
 

 
  

    

      
Извори финансирања за Програм 6: 

   

     
01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000 

      
Свега за Програм 6: 11,000,000 0 11,000,000 

          
5   1102       ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    1102-0001       Управљање јавним осветљењем       

  
 

435 
 

 

Електрична енергија 
   

  
 

 
80 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000 

 
1,500,000 
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Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:       

     
01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000 

      
Свега за програмску активност 0601-0001: 1,500,000 0 1,500,000 

  
 

  
 

    
5   1102-0003       Одржавање чистоће на површинама јавне намене       

   
510 

  
Управљање отпадом 

   

    
81 421 Стални трошкови 1,400,000 

 
1,400,000 

    
82 423 Услуге по уговору 260,000 

 
260,000 

    
83 424 Специјализоване услуге 100,000 

 
100,000 

    
84 425 Текуће поправке и одржавање 240,000 

 
240,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:       

     
01 Приходи из буџета 2,000,000 0 2,000,000 

      
Свега за програмску активност 0601-0003: 2,000,000 0 2,000,000 

          
5   1102-0002       Одржавање јавних зелених површина       

   
510 

  
Управљање отпадом 

   

    
85 421 Стални трошкови 700,000 

 
700,000 

    
86 423 Услуге по уговору 220,000 

 
220,000 

    
87 425 Текуће поправке и одржавање 400,000 

 
400,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:       

     
01 Приходи из буџета 1,320,000 0 1,320,000 

      
Свега за програмску активност 0601-0002: 1,320,000 0 1,320,000 

          
5   1102-0009       Остале комуналне услуге       

   
620 

  
Развој заједнице 

   

    
88 421 Стални трошкови 500,000 

 
500,000 

    
89 422 Трошкови путовања 250,000 

 
250,000 

    
90 423 Услуге по уговору 120,000 

 
120,000 

    
91 424 Специјализоване услуге 750,000 

 
750,000 
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92 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000 

 
1,000,000 

    
92/1 511 Зграде и грађевински објекти 3,200,000 

 
3,200,000 

    
93 512 Машине и опрема 250,000 

 
250,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:       

     
01 Приходи из буџета 6,070,000 0 6,070,000 

     
13 Пренети приходи 200,000 

 
200,000 

      
Свега за програмску активност 0601-0002: 6,070,000 0 6,070,000 

          

5   
1102-0009 

    
  

Пројекат: Доградња система кишне и фекалне канализације       

    П01               

   
510 

  
Управљање отпадним водама 

   

    
94 511 Зграде и грађевински објекти 6,598,840 

 
6,598,840 

      
Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:       

     
01 Приходи из буџета 6,598,840 0 6,598,840 

      
Свега за Пројекат 0601-0009 6,598,840 0 6,598,840 

          

      
Извори финансирања за Програм 2: 

   

     
01 Приходи из буџета 17,488,840 0 17,488,840 

      
Свега за Програм 2: 17,488,840 0 17,488,840 

          

5   0701       
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
      

  0701-0002   
 

Одржавање саобраћајне инфраструктуре 
   

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    
95 421 Стални трошкови 3,000,000 

 
3,000,000 

    
96 423 Услуге по уговору 800,000 

 
800,000 

    
97 424 Специјализоване услуге 300,000 

 
300,000 

    
98 425 Текуће поправке и одржавање 19,500,000 

 
19,500,000 

    
99 426 Материјал 800,000 

 
800,000 

    
100 511 Зграде и грађевински објекти 8,000,000 

 
8,000,000 
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Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:        

     
01 Приходи из буџета 32,400,000 0 32,400,000 

     
13 Пренети приходи 5,500,000 

 
5,500,000 

      
Свега за програмску активност 0701-0002: 32,400,000 0 32,400,000 

          
5   0701-0001       Управљање саобраћајем       

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    
101 423 Услуге по уговору 100,000 

 
100,000 

    
102 424 Специјализоване услуге 300,000 

 
300,000 

    
103 425 Текуће поправке и одржавање 300,000 

 
300,000 

    
104 426 Материјал 100,000 

 
100,000 

    
105 511 Зграде и грађевински објекти 300,000 

 
300,000 

    
106 512 Машине и опрема 100,000 

 
100,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:        

     
01 Приходи из буџета 1,200,000 0 1,200,000 

      
Пренети приходи 1,191,339 

 
1,191,339 

      
Свега за програмску активност 0701-0001: 1,200,000 0 1,200,000 

          
5   0701-0004       Јавни превоз путника       

   
130 

  
Опште јавне услуге 

   

    
107 422 Трошкови путовања 4,000,000 

 
4,000,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:       

     
01 Приходи из буџета 4,000,000 0 4,000,000 

      
Свега за програмску активност 0701-0004: 4,000,000 0 4,000,000 

          

          

5   
П02 

    
  

Птојекат:Израда пројектне документације за изградњу пута 

Жагубица-Кучево, деоница Осаница-Церемошња 
      

   
451 

  
Друмски саобраћај 
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108 511 Зграде и грађевински објекти 2,668,209 

 
2,668,209 

      
Свега за пројекат: 2,668,209 0 2,668,209 

      
Извори финансирања за пројекат :        

     
01 Приходи из буџета 

  
0 

     
13 Пренети приходи 2,668,209 

 
2,668,209 

          
5   П03       Птојекат:Реконструкција трга у насељу Лазница       

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    
109 511 Зграде и грађевински објекти 

  
0 

      
Извори финансирања за пројекат :        

     
01 Приходи из буџета 0 0 0 

      
Свега за пројекат: 0 0 0 

          

5   

П012 

    

  

Птојекат: Ојачање коловозне конструкције некатегорисаног 

пута од насеља Лазница до засеока  Каменица 
      

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    
109/1 511 Зграде и грађевински објекти 20,742,000 

 
20,742,000 

      
Извори финансирања за пројекат :        

     
01 Приходи из буџета 20,742,000 0 20,742,000 

      
Свега за пројекат: 20,742,000 0 20,742,000 

          

5   
П04 

    
  

Птојекат:Асфалтирање некатегорисаног пута Близнак- фарма 

Бела река 
      

  0701   

 

Програм 7-Огранизација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура    

  0002   
 

Одржавање саобраћајне инфраструктуре 
   

   
451 

  
Друмски саобраћај 

   

    
110 511 Зграде и грађевински објекти 11,283,914 

 
11,283,914 

      
Свега за пројекат: 11,283,914 0 11,283,914 

      
Извори финансирања за пројекат :        
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Извори финансирања за Програм 7: 

   

     
01 Приходи из буџета 72,294,123 

 
72,294,123 

     
13 Пренети приходи 6,347,676 0 6,347,676 

      
Свега за Програм 7: 72,294,123 0 72,294,123 

          

5   
1101 

    
  

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ       

  1101-0003   
 

Управљање грађевинским земљиштем 
   

   
620 

  
Развој заједнице 

   

    
111 423 Услуге по уговору 3,000,000 

 
3,000,000 

    
112 424 Специјализоване услуге 300,000 

 
300,000 

    
113 511 Зграде и грађевински објекти 10,000,000 

 
10,000,000 

    
114 541 Земљиште 200,000 

 
200,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:       

     
01 Приходи из буџета 13,500,000 0 13,500,000 

      
Свега за програмску активност 1101-0003: 13,500,000 0 13,500,000 

          

5           ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА       

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0001 

   Функционисање локалне самоуправе    

   
320 

  
Услуге противпожарне заштите 

   

    
115 426 Материјал 100,000 

 
100,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:       

     
01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000 

      
Свега за програмску активност 0602-0001: 100,000 0 100,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000 

      
Свега за Програм 15: 100,000 0 100,000 
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5           ЦИВИЛНА ОДБРАНА - ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА       

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0010 

   Резерве    

   
220 

  
Цивилна одбрана 

   

    
116 423 Услуге по уговору 200,000 

 
200,000 

    
117 424 Специјализоване услуге 300,000 

 
300,000 

    
118 425 Текуће поправке и одржавање 200,000 

 
200,000 

    
119 426 Материјал 700,000 

 
700,000 

    
120 512 Машине и опрема 100,000 

 
100,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:       

     
01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000 

      
Свега за програмску активност 0602-0001: 1,500,000 0 1,500,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000 

      
Свега за Програм 15: 1,500,000 0 1,500,000 

          

5           ПОЛИЦИЈА       

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0001 

   Функционисање локалне самоуправе    

   
310 

  
Услуге полиције 

   

    
121 425 Текуће поправке и одржавање 600,000 

 
600,000 

    
122 512 Машине и опрема 600,000 

 
600,000 

      

Извори финансирања за функцију за програмску активност 0602-

0001: 
      

     
01 Приходи из буџета 1,200,000 0 1,200,000 

      
Свега за програмску активност 0602-0001: 1,200,000 0 1,200,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 1,200,000 0 1,200,000 
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Свега за Програм 15: 1,200,000 0 1,200,000 

          

5           УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА       

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0001 

   Функционисање локалне самоуправе    

   
474 

  
Вишенаменски развојни пројекти 

   

    
123 463 Трансфери осталим нивоима власти 43,000,000 

 
43,000,000 

      
Извори финансирања за програмску активност0602-0001:       

     
01 Приходи из буџета 43,000,000 0 43,000,000 

      
Свега за програмску активност 0602-0001: 43,000,000 0 43,000,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 43,000,000 

 
43,000,000 

      
Свега за Програм 15: 43,000,000 0 43,000,000 

          

5 
5.0

3 
        ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ХОМОЉА     

  

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0003 

   
Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа    

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
124 411 плате,додаци и накнаде запослених 2,931,000 

 
2,931,000 

    
125 412 Социјални доприноси 525,000 

 
525,000 

    
126 415 Накнада трошкова за запослене 124,000 

 
124,000 

    
127 421 Стални трошкови 695,000 

 
695,000 

    
128 422 Трошкови путовања 50,000 

 
50,000 

    
129 423 Услуге по уговору 575,000 

 
575,000 

    
130 424 Специјализоване услуге 40,000 

 
40,000 

    
131 425 Текуће поправке и одржавање 470,000 

 
470,000 

    
132 426 Материјал 430,000 

 
430,000 

    
133 465 Остале донације, дотације и трансфери 350,000 

 
350,000 
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134 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 25,000 

 
25,000 

    
135 512 Машине и опрема 200,000 

 
200,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

     
01 Приходи из буџета 6,415,000 0 6,415,000 

      
Свега за програмску активност 1201-0003: 6,415,000 0 6,415,000 

          

          

5   1201       
Пројекат:Израда громобранске инсталације и декоративне 

расвете у музеју 
      

  
1201-П05 820 

  
Услуге културе 

   

    
136 424 Специјализоване услуге 350,000 

 
350,000 

    
137 512 Машине и опрема 80,000 

 
80,000 

      
Извори финансирања за Пројекат 1201-П1:       

          

     
01 Приходи из буџета 430,000 0 430,000 

      
Свега за Пројекат 1201-П1: 430,000 0 430,000 

          

5   1201       
Пројекат:Изградња споменика палим борцима и родољубима за 

слободу Србије 
      

  
1201-П06 820 

  
Услуге културе 

   

    
138 423 Услуге културе 1,000,000 

 
1,000,000 

      
Извори финансирања за Пројекат 1201-П2:       

          

     
01 Приходи из буџета 1,000,000 0 1,000,000 

      
Свега за Пројекат 1201-П2: 1,000,000 0 1,000,000 

          

5   1201       
Пројекат:Санација и ревитализација куће народног хероја 

Јована Шербановића из Лазнице 
      

  
1201-П07 820 

  
Услуге културе 

   

    
139 511 Зграде и грађевински објекти 2,345,000 

 
2,345,000 

      
Извори финансирања за Пројекат 1201-П3:       
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01 Приходи из буџета 2,345,000 0 2,345,000 

      
Свега за Пројекат 1201-П3: 2,345,000 0 2,345,000 

      
        

          

          

      
Извори финансирања за Програм 13: 

   

     
01 Приходи из буџета 10,190,000 0 10,190,000 

      
Свега за Програм 13: 10,190,000 0 10,190,000 

          

          

5   0501       
ПРОГРАМ 17:ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
    

  

  
0501-0001 

   
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности  

   

  
П08 

   

Пројекат:Реконструкција и енергетска санација зграде 

ОШ"Јован Шербановић" Крепољин    

   
912 

  
Основно образовање 

   

    
140 511 Зграде и грађевински објекти 4,536,000 

 
4,536,000 

      
Извори финансирања за пројекат П3:       

     
01 Приходи из буџета 4,536,000 

 
4,536,000 

     
13 Пренети приходи 4,536,000 

 
4,536,000 

      
Свега за пројекат П3: 4,536,000   4,536,000 

          

  
П09 

   

Пројекат:Енергетска санација Техничке школе у Жагубици и 

реконструкција котларнице    

   
920 

  
Средње образовање 

   

    
141 511 Зграде и грађевински објекти 11,860,000 7,536,300 19,396,300 

      
Извори финансирања за пројекат П8:       

     
01 Приходи из буџета 

  
0 

      
Свега за пројекат П8: 11,860,000   19,396,300 

          

      
Извори финансирања за Програм 17: 
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01 Приходи из буџета 4,536,000 

 
4,536,000 

      
Свега за Програм 17: 16,396,000 7,536,300 23,932,300 

          

5 
5.0

4 
        ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА   

  

  
1502 

   
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

   

  
1502-0001 

  
 

Управљање развојем туризма 
   

   
473 

  
Туризам 

   

    
142 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,920,000 

 
2,920,000 

    
143 412 Социјални доприноси на терет послодавца 527,000 

 
527,000 

    
144 415 Накнаде трошкова за запослене 200,000 

 
200,000 

    
145 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 80,000 

 
80,000 

    
146 421 Стални трошкови 178,000 

 
178,000 

    
147 422 Трошкови путовања 150,000 

 
150,000 

    
148 423 Услуге по уговору 862,400 

 
862,400 

    
149 425 Текуће поправке и одржавање 70,000 

 
70,000 

    
150 426 Материјал 350,000 

 
350,000 

    
151 465 Остале донације, дотације и трансфери 320,000 

 
320,000 

    
152 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000 

 
50,000 

    
153 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20,000 

 
20,000 

    
154 512 Машине и опрема 960,000 

 
960,000 

    
155 523 Залихе 150,000 

 
200,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:       

     
01 Приходи из буџета 6,837,400 0 6,837,400 

      
Свега за Програмску активност 0602-0007: 6,837,400 0 6,837,400 

          

          
5   1502       Сабор "Врела Хомоља"       

  
П010 473 

  
Туризам 

   

    
156 422 Трошкови путовања 30,000 

 
30,000 

    
157 423 Услуге по уговору 1,260,000 

 
1,260,000 

    
158 424 Специјализоване услуге 750,000 

 
750,000 
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159 426 Материјал 55,000 

 
55,000 

      
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:       

     
01 Приходи из буџета 2,095,000 0 2,095,000 

      
Свега за Пројекат 1502-П1: 2,095,000 0 2,095,000 

          

5   1502       Остале манифестације на територији општине Жагубица       

  
П011 473 

  
Туризам 

   

    
160 423 Услуге по уговору 1,710,000 

 
1,710,000 

    
161 426 Материјал 40,000 

 
40,000 

      
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:       

     
01 Приходи из буџета 1,750,000 0 1,750,000 

      
Свега за Пројекат 1502-П1: 1,750,000 0 1,750,000 

          

          

      
Извори финансирања за Програм 4:       

     
01 Приходи из буџета 10,682,400 0 10,682,400 

      
Свега за Програм 4: 10,682,400 0 10,682,400 

          

5 
5.0

5 
        УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ     

  

            КПЦ "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" ЖАГУБИЦА       

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

   

  
1201-0001 

   
Функционисање локалних установа културе 

   

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
162 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,888,000 

 
2,888,000 

    
163 412 Социјални доприноси на терет послодавца 525,000 

 
525,000 

    
164 414 Социјална давања запосленима 10,000 

 
10,000 

    
165 415 Накнаде трошкова за запослене 360,000 

 
360,000 

    
166 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 50,000 

 
50,000 

    
167 421 Стални трошкови 905,000 

 
905,000 

    
168 422 Трошкови путовања 30,000 

 
30,000 

    
169 423 Услуге по уговору 1,195,000 

 
1,195,000 
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170 424 Специјализоване услуге 480,000 

 
480,000 

    
171 425 Текуће поправке и одржавање 427,000 

 
427,000 

    
172 426 Материјал 415,000 

 
415,000 

    
173 465 Остале донације, дотације и трансфери 200,000 

 
200,000 

    
174 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000 

 
20,000 

    
175 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000 

 
10,000 

    
176 512 Машине и опрема 300,000 

 
300,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

     
01 Приходи из буџета 7,815,000 

 
7,815,000 

      
Свега за програмску активност 1201-0001: 7,815,000 0 7,815,000 

          

5   
1201-0002 

    
  

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

   
820 

  
Услуге културе 

   

    
177 422 Трошкови путовања 30,000 

 
30,000 

    
178 423 Услуге по уговору 90,000 

 
90,000 

    
179 424 Специјализоване услуге 70,000 

 
70,000 

    
180 426 Материјал 60,000 

 
60,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

     
01 Приходи из буџета 250,000 0 250,000 

      
Свега за програмску активност 1201-0002: 250,000 0 250,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 13       

     
01 Приходи из буџета 8,065,000 0 8,065,000 

      
Свега за Програм 13: 8,065,000 0 8,065,000 

          

5 
5.0

6 
        ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  "ПОЛЕТАРАЦ" ЖАГУБИЦА       

  
2001 

   
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2001-0001 

   
Функционисање предшколских установа 
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911 

  
Предшколско образовање 

   

    
181 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15,570,918 

 
15,570,918 

    
182 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,787,194 

 
2,787,194 

    
183 414 Социјална давања запосленима 

 
900,000 900,000 

    
184 415 Накнада трошкова за запослене 700,000 

 
700,000 

    
185 416 Награде запосленима 70,000 

 
70,000 

    
186 421 Стални трошкови 1,886,000 60,000 1,946,000 

    
187 422 Трошкови путовања 100,000 

 
100,000 

    
188 423 Услуге по уговору 995,000 

 
995,000 

    
189 424 Специјализоване услуге 250,000 

 
250,000 

    
190 425 Текуће поправке и одржавање 385,000 

 
385,000 

    
191 426 Материјал 1,215,000 

 
1,215,000 

    
192 465 Остале донације, дотације и трансфери 1,500,000 

 
1,500,000 

    
193 472 накнада за социјалну заштиту из буџета 4,100,000 

 
4,100,000 

    
194 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 75,000 

 
75,000 

    
195 512 Машине и опрема 150,000 

 
150,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:       

     
01 Приходи из буџета 29,784,112 960,000 30,744,112 

      
Свега за програмску активност 2001-0001: 29,784,112 960,000 30,744,112 

          

      
Извори финансирања за Програм 13: 

   

     
01 Приходи из буџета 29,784,112 

 
29,784,112 

     
07 Приходи од републике 

 
960,000 

 

      
Свега за Програм 13: 29,784,112 960,000 30,744,112 

          
5           ОШ "МОША ПИЈАДЕ" ЖАГУБИЦА       

  
2002 

   
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2002-0001 

   
Функционисање основних школа 

   

   
912 

  
Основно образовање 

   

    
196 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 8,500,000 

 
8,500,000 

     
413 Накнаде у натури 80,000 

 
80,000 
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414 Социјална давања запосленима 100,000 

 
100,000 

     
415 Накнада трошкова за запослене 800,000 

 
800,000 

     
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 850,000 

 
850,000 

     
421 Стални трошкови 2,690,000 

 
2,690,000 

     
422 Трошкови путовања 212,000 

 
212,000 

     
423 Услуге по уговору 535,000 

 
535,000 

     
424 Специјализоване услуге 75,000 

 
75,000 

     
425 Текуће поправке и одржавање 1,050,000 

 
1,050,000 

     
426 Материјал 1,138,000 

 
1,138,000 

     
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 500,000 

 
500,000 

     
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000 

 
50,000 

     
512 Машине и опрема 420,000 

 
420,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

     
01 Приходи из буџета 8,500,000 

 
8,500,000 

      
Свега за програмску активност 2002-0001: 8,500,000 0 8,500,000 

          
5           ОШ "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" КРЕПОЉИН       

  
2002 

   
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2002-0001 

   
Функционисање основних школа 

   

   
912 

  
Основно образовање 

   

    
197 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 6,823,300 

 
6,823,300 

     
415 Накнада трошкова за запослене 1,050,000 

 
1,050,000 

     
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 234,000 

 
234,000 

     
421 Стални трошкови 1,874,700 

 
1,874,700 

     
422 Трошкови путовања 442,000 

 
442,000 

     
423 Услуге по уговору 398,000 

 
398,000 

     
424 Специјализоване услуге 92,000 

 
92,000 

     
425 Текуће поправке и одржавање 436,300 

 
436,300 

     
426 Материјал 1,344,000 

 
1,344,000 

     
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 330,000 

 
330,000 

     
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 32,300 

 
32,300 

     
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 30,000 

 
30,000 
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512 Машине и опрема 560,000 

 
560,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

     
01 Приходи из буџета 6,823,300 0 6,823,300 

      
Свега за програмску активност 2002-0001: 6,823,300 0 6,823,300 

          
5           ОШ "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" ЛАЗНИЦА       

  
2002 

   
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

   

  
2002-0001 

   
Функционисање основних школа 

   

   
912 

  
Основно образовање 

   

    
198 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4,670,000 

 
4,670,000 

     
415 Накнаде трошкова за запослене 860,000 

 
860,000 

     
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000 

 
200,000 

     
421 Стални трошкови 1,335,000 

 
1,335,000 

     
422 Трошкови путовања 40,000 

 
40,000 

     
423 Услуге по уговору 190,000 

 
190,000 

     
425 Текуће поправке и одржавање 900,000 

 
900,000 

     
426 Материјал 340,000 

 
340,000 

     
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400,000 

 
400,000 

     
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 35,000 

 
35,000 

     
512 Машине и опрема 370,000 

 
370,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

     
01 Приходи из буџета 4,670,000 0 4,670,000 

      
Свега за програмску активност 2002-0001: 4,670,000 0 4,670,000 

          

      
Извори финансирања за програм 9:       

     
01 Приходи из буџета 19,993,300 0 19,993,300 

      
Свега за програм 9: 19,993,300 0 19,993,300 

          

5           ПРЕВОЗ УЧЕНИКА       
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2002  

  
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

   
  

2002-0001 
   

Функционисање основних школа 
   

  
 912 

  
Основно образовање 

   
    

199 422 Трошкови путовања 14,000,000 
 

14,000,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:       

     
01 Приходи из буџета 14,000,000 

 
14,000,000 

      
Свега за Програмску активност 2002-0001: 14,000,000 0 14,000,000 

  
 

   
 

   
          

5           СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

  
2003  

  
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

   
  

2003-0001 
   

Функционисање средњих школа 
   

  
 920 

  
Средње образовање 

   
    

200 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 8,000,000 
 

8,000,000 

     
415 Накнаде трошкова за запослене 528,000 

 
528,000 

     
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000 

 
200,000 

     
421 Стални трошкови 2,250,000 

 
2,250,000 

     
422 Трошкови путовања 80,000 

 
80,000 

     
423 Услуге по уговору 250,000 

 
250,000 

     
424 Специјализоване услуге 200,000 

 
200,000 

     
425 Текуће поправке и одржавање 292,000 

 
292,000 

     
426 Материјал 970,000 

 
970,000 

     
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 100,000 

 
100,000 

     
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 80,000 

 
80,000 

     
511 Зграде и грађевински објекти 2,500,000 

 
2,500,000 

     
512 Машине и опрема 550,000 

 
550,000 

      
Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:       

     
01 Приходи из буџета 8,000,000 0 8,000,000 

      
Свега за Програмску активност 2003-0001: 8,000,000 0 8,000,000 
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Извори финансирања за Програм 10: 

   

     
01 Приходи из буџета 8,000,000 0 8,000,000 

      
Свега за Програм 10: 8,000,000 0 8,000,000 

          

5 
5.0

7 
        МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

  

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

   

  
0602-0002 

   Месне заједнице    

   
160 

  
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

   

    
201 421 Стални трошкови 17,600,000 

 
17,600,000 

    
202 423 Услуге по уговору 750,000 

 
750,000 

    
203 424 Специјализоване услуге 1,050,000 

 
1,050,000 

    
204 425 Текуће поправке и одржавање 12,000,000 

 
12,000,000 

    
205 426 Материјал 1,600,000 

 
1,600,000 

    
206 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200,000 

 
200,000 

    
206/1 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 

 
1,000,000 

    
207 512 Машине и опрема 500,000 

 
500,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:       

     
01 Приходи из буџета 34,700,000 0 34,700,000 

      
Свега за програмску активност 0602-0005: 34,700,000 0 34,700,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 15: 

   

     
01 Приходи из буџета 34,700,000 0 34,700,000 

      
Свега за Програм 15: 34,700,000 0 34,700,000 

          

5 
5.0

8 
        ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД     

  

  
0901 

   
ПРОГРАМ 11: - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

   

  
0901-0003 

   Подршка социо-хуманитарним организацијама    

   
90 

  
Социјална заштита некласификована на другом месту 

   

    
208 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 3,795,000 

 
3,795,000 

     
411 Плате,додаци и накнаде запослених 926,208 

 
926,208 
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412 Социјални доприноси на терет послодавца 165,792 

 
165,792 

     
421 Стални трошкови 55,000 

 
55,000 

     
422 Трошкови путовања 10,000 

 
10,000 

     
423 Услуге по уговору 58,000 

 
58,000 

     
424 Специјализоване услуге 10,000 

 
10,000 

     
425 Текуће поправке и одржавање 185,000 

 
185,000 

     
426 Материјал 126,000 

 
126,000 

     
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,430,000 

 
1,430,000 

     
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 74,000 

 
74,000 

     
512 Машине и опрема 755,000 

 
755,000 

      
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003: 

  
0 

     
01 Приходи из буџета 3,795,000 0 3,795,000 

      
Свега за програмску активност 0901-0003: 3,795,000 0 3,795,000 

          

      
Извори финансирања за Програм 11: 

   

     
01 Приходи из буџета 3,795,000 

 
3,795,000 

      
Свега за Програм 11: 3,795,000 0 3,795,000 

          

      
Извори финансирања за Раздео 5: 

   

     
01 Приходи из буџета 488,117,257 

 
488,117,257 

     
07 Приходи из других извора 

 
8,496,300 

 

     
13 Пренети приходи  22,443,224 

  

      
Свега за Раздео 5: 488,117,257 0 488,117,257 

          

            УКУПНО ЗА БК 01ОПШТИНА 
507,517,929 8,496,300 516,014,229 

            Раздео 1,2,3,4,5 
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III  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 10. 

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник 

РС“, број 68/2015 и 81/2016), број запослених код корисника буџета не може прећи  максималан број запослених на 

неодређено и одређено време, и то: 

- 40  запослених у локалној администрацији на неодређено време; 

- 9запослених у локалној администрацији на одређено време; 

- 22 запослених у предшколским установама на неодређено време; 

- 4 запослених у предшколским установама на одређено време; 

- 4 запосленим у установама културе на неодређено време; 

-   1 запосленим у установама културе на одређено време; 

-   2 запослених у туристичкој организацији  на неодређено време; 

- 3запослених у туристичкој организацији  на одређено време; 

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1.овог члана. 

 

Члан 11. 

 За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине – градоначелник.Наредбодавац  за извршење буџета је 

председник општине. 

 

Члан 12. 

 Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице 

које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из 

средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

 

Члан 13. 

 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговорни су руководиоци директних и 

индиректних корисника буџетских средстава. 

 

Члан 14. 

 Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње 

информише председника општине – градоначелника (општинско – градско веће), а обавезно у року од петнаест дана по 

истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1.овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај 

Скупштини општине. 

 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

 

Члан 15. 

 Одлуку о промени апропријације из општинских прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, 

у складу са чланом 61.Закона о буџетском систему доноси општинско веће. 

 

Члан 16. 

 Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије 

доноси општинско веће. 

 

Члан 17. 

 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско  веће. 

 

Члан 18. 

 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 (градоначелник) да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може 

поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита 

од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија. 

 

 

 

 

Члан 19. 
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 Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника 

јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну 

трезора. 

 

Члан 20. 

 Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2018.години по посебном акту (решењу) који доноси председник 

општине, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих раздела: 

 

Члан 21. 

 Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији 

која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета. 

 Изузетно корисници из става 1.овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе 

по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за 

послове финансија, уз сагласност општинског, односно градског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних 

издатака из члана 4. ове одлуке. 

 Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по 

уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

 Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је 

да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 

 Обавезе преузете у 2018.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2018. 

године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом 

одлуком. 

 

Члан 22. 

 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 23. 

 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико 

законом није друкчије прописано. 

 Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.став 3. Закона о 

буџетском систему. 

Члан 24. 

 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 

грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Служлбени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39.Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, 

услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара. 

 

Члан 25. 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у 

току године примања смање, издаци буџета ивршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на 

постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.  

 

Члан 26. 

 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и 

у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

 Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

 

 

Члан 27. 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018.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 28. 
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 Општинсковеће 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 

нови лицем до краја 2018. 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 29. 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018.години обрачунату исправку вредности нефинансијске 

имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употрбе средстава за рад. 

 

Члан 30. 

 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, 107/2009 и 78/2011и 68/2015). 

 

Члан 31. 

 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра 2017. године, средства која нису 

утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 

општине Жагубица за 2017. годину. 

 

Члан 32. 

 Изузетно, у случају да се буџету општине Жагубица  из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) 

определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед 

елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 

ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода 

по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

Члан 33. 

 Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу 

Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови 

корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и 

уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 

 

Члан 34. 

 У буџетској 2018.години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса 

предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, 

осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2018.години. 

 

Члан 35. 

 Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који 

нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода 

или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. 

 Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога 

извршњења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, 

тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор. 

 

Члан 36. 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, 

трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих 

поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише 

рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

Члан 37. 

 Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине и доставити министарству надлежном за послове финансија. 

 

Члан 38. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу општине, а примењиваће се од 

1.јануара 2018. године. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014 и 

101/2016), члана 2. Закона о комуналним делатностима («Службени гласник РС», бр. 88/2011 и 104/2016) и  члана 40. 

Статута општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/2008, 4/2009, 3/2011,14/2014 и 12/2017), 

Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној 08. 03. 2018.године, донела је              

ОДЛУКУ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

  Овом одлуком одређују се комуналне делатности од општег интереса, прописује начин обављања и 

поступак поверавања обављања комуналних делатности, начин одређивања цена за комуналне услуге и комуналне 

производе, као и надзор и контрола у обављању комуналних делатности. 

 

Члан 2. 

  Комуналне делатности у смислу закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за 

остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи 

услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим 

вршењем. Комуналне делатности су делатности од општег интереса. 

 

Члан 3. 

Комунални објекти су грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и опремом, сама постројења, уређаји 
и инсталације и други објекти који служе за пружање комуналних услуга, као и уређено грађевинско земљиште и 
добра у општој употреби која се користе за обављање комуналне делатности. Површина јавне намене јесте простор 
одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је 
предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом.  

Изградња, одржавање, заштита и функционисање комуналних објеката и обезбеђење техничко-технолошког 

система, санитарно-хигијенских, здравствених и других посебних услова за обављање комуналних делатности врши 

се у складу са посебним прописима. 

 

Члан 4. 

Комуналне делатности су: 

1. Снабдевање водом за пиће; 

2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; 

3. Производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом; 

4. Управљање комуналним отпадом; 

5. Градски и приградски превоз путника; 

6. Управљање гробљима и сахрањивање; 

6а. Погребна делатност; 

7. Управљање јавним паркиралиштима; 

8. Обезбеђивање јавног осветљења; 

9. Управљање пијацама;  

10. Одржавање улица и путева; 

11. Одржавање чистоће на површинама јавне намене; 

12. Одржавање јавних зелених површина; 

13. Димничарске услуге; 

14. Делатност зоохигијене. 

  Скупштина јединице локалне самоуправе може као комуналне одредити и друге делатности од 

локалног интереса и прописати услове и начин њиховог обављања, у складу са Законом и овом Одлуком.  

 

Члан 5. 

Комуналне делатности из члана 4. ове одлуке обухватају: 

1) Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног 

инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент; 

2) Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање 

отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну 

канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија 

из септичких јама; 

3) Производња и дистрибуција топлотне енергије - централизована производња и дистрибуција у више објеката водене 

паре, топле или вреле воде за потребе грејања; 
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4) Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање 

укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и 

одржавање, њихово складиштење и третман; 

5) Градски и приградски превоз путника је превоз путника унутар насељених места или између насељених места која се 

налазе на територији јединице локалне самоуправе, који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, као и 

обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника (станица, стајалишта и сл.); 

6) Управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата 

накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и 

ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у 

склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља и 

спомен-обележја; 

6а) Погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази 

умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и 

друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, 

аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување 

покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и 

сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање; 

 

7) Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на 

обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, 

услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под 

условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа 

спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење 

возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује 

начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга; 

8) Обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног 

осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене; 

9) Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, 

укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на 

затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других 

производа; 

10) Одржавање улица и путева у градовима и другим насељима је извођење радова којима се обезбеђује несметано и 

безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.; 

11) Одржавање чистоће на јавним површинама је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других 

јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за 

отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као 

комуналних објеката; 

12) Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација 

зелених, рекреативних површина и приобаља; 

13) Димничарске услуге обухватају чишћење и контролу димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих 

канала и уређаја, вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених 

димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности 

ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у 

складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције 

гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије; 

14) Делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених 

животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог 

уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, 

одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних 

производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; 

спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на јавним површинама. 

 

Члан 6. 

  У зависности од природе и врсте комуналних делатности или појединих послова из области 

комуналних делатности, Скупштина општине посебно овом одлуком утврђује услове и начин организовања послова 

у вршењу комуналних делатности и услуга, техничке опремљености, права и обавезе предузећа, односно 

предузетника који обављају комуналну делатност и корисника комуналних производа и услуга, услове за 

континуирано обављање комуналних делатности и прописује потребан ниво, обим и квалитет комуналних услуга и 

производа. 
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Члан 7. 

  Коришћење, управљање и располагање комуналним објектима и средствима у јавној својини, као и 

својинске и организационе промене у јавним комуналним предузећима чији је оснивач општина, врши се у складу са 

законским прописима и општинским одлукама. 

 

II ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 8. 

  За обављање комуналних делатности, Скупштина општине оснива Јавно комунално предузеће, или 

њихово обављање поверава јавном или другом привредном друштву или предузетнику или месној заједници, на 

начин одређен законом и овом одлуком, осим комуналне делатности из члана 4. став 1. тачка 1. (снабдевање водом за 

пиће), коју може обављати искључиво јавно предузеће које оснива јединица локалне самоуправе. 

 

  Скупштина општине Жагубица је основала Јавно комунално предузеће „Белосавац“ Жагубица 

(удаљем тексту: комунално предузеће) за обављање одређених комуналних делатности. 

 

  Скупштина општине Жагубица може основати и друго јавно комунално предузеће за обављање 

других комуналних делатности из члана 4. ове одлуке или њихово обављање поверити другом привредном друштву 

или предузетнику или месној заједници у складу са законом и овом одлуком, када оснивање јавног предузећа не би 

било рационално и изводљиво. 

 

Члан 9. 

Општина Жагубица може са другим суседним општинама и градовима, споразумом уредити обављање 
појединих комуналних делатности када студија оправданости покаже да је то економски исплативо.  
 

Члан 10. 

  Јавна комунална предузећа чији је оснивач општина обављају комуналне делатности за које су 

основана. 

  Општина може поверити другом предузећу или предузетнику обављање комуналне делатности за 

које није основано јавно комунално предузеће, по поступку прописаном законом и овом одлуком 

. 

 

 

Члан 11. 

  Јавно комунално предузеће које обавља комуналну делатност може поједине послове из оквира 

комуналне делатности поверити другом предузећу или предузетнику, на начин и по поступку прописаним овом 

одлуком, уз сагласност Скупштине општине. 

 

Члан 12. 

  Месне заједнице, које обављају поједине комуналне делатности у сеоским насељима, односно 

обављање појединих послова из тих делатности, које служе искључиво потребама становника у сеоским насељима, 

могу поверити исте  јавном предузећу, другом предузећу или предузетнику, о чему закључују уговор у складу са 

законским прописима. 

 

III ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 13. 

  Поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу одлуке у начину обављања 
комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће. Поверавање обављања 
комуналне делатности ближе се одређује Скупштинском Одлуком о начину поверавања обављања комуналних 
делатности.  

 О поверавању обављања комуналне делатности јавним и другим предузећима одлучује Скупштина општине 

а уговор у име општине закључује председник општине. 

 

Члан 14. 

Општина Жагубица и вршиоци комуналне делатности дужни су, да у предвиђеном законском року текуће 

године, доставе ресорном Министарству извештај о обављању комуналне делатности у претходној години. Вршиоци 

комуналних делатности у обавези су да достављају извештаје, податке и информације у вези обављања комуналних 

делатности, на захтев ресорног Министарства, као и општинских органа и служби у предвиђеним рокови. 

 

Члан 15. 
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 Јавни конкурс за прикупљање понуда за обављање комуналних делатности расписује Скупштина општине. 

 Оглас о јавном конкурсу се објављује у новинама и у "Службеном гласнику општине Жагубица". 

 Рок за подношење понуда на конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања. 

 

Члан 16. 

Оглас о расписивању јавног конкурса садржи: 

- назив органа који расписује конкурс, 

- назив и врсту комуналне делатности за чије се поверавање расписује конкурс, 

- време на које се поверава обављање комуналне делатности, 

- техничке, организационе, кадровске и друге услове прописане за ту делатност, 

- комуналне објекте, друга добра у општој употреби и друга средства која општина уступа или обезбеђује за 

обављање комуналне делатности, 

- средства којима морају располагати учесници конкурса, 

- накнаде, цене и друге услове под којима општина поверава обављање комуналне делатности, 

- орган коме се подносе понуде и рок за подношење понуда, 

- документацију коју подносе учесници конкурса, 

- начин објављивања резултата конкурса. 

 

Члан 17. 

 Јавни конкурс спроводи комисија, коју именује Скупштина општине од стручњака у одређеној комуналној 

или другој одговарајућој области. 

 Задатак комисије је да спроводе поступак по конкурсу и Скупштини општине предложи најповољнијег 

учесника. 

 Приликом избора најповољнијег учесника конкурса, комисија цени испуњеност свих услова и Скупштина 

општине предлаже учесника конкурса за кога стручно оцени да ће својом техничком, организационом, кадровском 

оспособљеношћу и понуђеним другим условима поверене послове обављати у складу са прописаним условима. 

 

Члан 18. 

 Стручне, административно-техничке и организационе послове за потребе комисије обављају надлежне 

службе Општинске управе. 

 

Члан 19. 

 Одлука Скупштине општине по предлогу комисије је коначна и објављује се у "Службеном гласнику 

општине Жагубица". 

 

Члан 20. 

 Уговор о поверавању обављања комуналне делатности садржи: уговорне стране; датум и место закључења 

уговора; податке о комуналној делатности, обиму, роковима и квалитету комуналних услуга и комуналних 

производа; друге услове за обављање одређене комуналне делатности; време на које се закључује уговор; права и 

обавезе уговорних страна; начин наплате цене за комуналне производе и услуге; начин поступања и овлашћења 

органа општине и одредбе о раскиду уговора. 

 

Члан 21. 

 Уговор о поверавању обављања комуналне делатности престаје: 

- истеком времена за које је закључен, 

- раскидом, 

- престанком правног лица коме је поверена комунална делатност, 

- забраном и престанком рада обављања комуналних делатности предузећа или предузетника. 

 

Члан 22. 

  Уговор о поверавању обављања комуналне делатности може се раскинути: 

- ако се због промењених околности, које се нису могле предвидети у тренутку закључења уговора, не може 

остварити сврха уговора, 

- ако се не предузимају потребне мере за заштиту, обезбеђење и одржавање комуналних објеката, 

- ако предузеће или предузетник не извршава уговорене обавезе, или не обавља комуналну делатност на уговорени 

начин, 

- ако предузеће или предузетник не поступа по налогу надлежног органа општине у поступку надзора и контроле, 

- ако предузеће не предузме наложене мере у случају поремећаја или прекида у испоруци комуналних производа и 

пружања комуналних услуга у случају више силе или штрајка. 
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Члан 23. 

У случају раскида уговора, предузеће или предузетник је дужан да надокнади насталу штету по прописима о 

одговорности за штету. 

 

Члан 24. 

Скупштина општине ће у случају раскида уговора привремено поверити обављање комуналне делатности 

другом предузећу или предузетнику, уговором закљученом на основу непосредне погодбе. 

 

IV ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Члан 25. 

Средстава за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују се из прихода од продаје комуналних 

услуга, прихода од комуналне накнаде, прихода од концесионих накнада за обављање комуналних делатности, 

прихода из буџета општине Жагубица, наменских средстава других нивоа власти и других извора у складу са 

законом.  

Цене комуналних производа и услуга које плаћају непосредни корисници (испорука воде, одвођење 

отпадних вода, испорука топлотне енергије, превоз путника у градском саобраћају, изношење кућног смећа, 

димничарске и погребне услуге и др.) образују се у складу са елементима прописаним законом. 

 

Члан 26. 

Начин и рокови наплате накнада за комуналне производе, односно за комуналне услуге, као и права 

корисника у случају неиспоруке и невршења, односно неквалитетног вршења комуналне услуге уређују се посебним 

прописима. 

 

Члан 27. 

О ценама комуналних производа и услуга одлучује орган управљања јавног комуналног предузећа, односно 

надлежни орган предузећа коме је поверено обављање комуналне делатности, уз сагласност Општинског већа 

општине Жагубица. Захтев о промени цена Комуналних услуга подноси вршилац комуналних делатности. Уз захтев 

за давање сагласности Општинском већу општине Жагубица, вршилац комуналне делатности  доставља 

образложење које садржи разлоге за промену предложене цене.  

Цене комуналних производа и услуга које пружају предузетници утврђују се на начин из става 1 овог члана. 

 

Члан 28. 

  Одлуке управних одбора јавних комуналних предузећа, надлежних органа других предузећа и 

предузетника о одређивању цена комуналних производа и услуга и сагласност   Општинског већа општине агубица 

објављују се у "Службеном гласнику општине Жагубица". 

 

V ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ, НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ 

Члан 29. 

Вршиоци комуналне делатности су у обавези да комуналну услугу корисницима испоручују трајно у 

прописаном обиму и квалитету уз здравствену и хигијенску исправност, да одржавају, развијају и предузимају мере 

заштите комуналних објеката, и да се старају о развоју и унапређењу комуналних услуга.  

У случају поремећаја или прекида у испоруци комуналних производа и пружању комуналних услуга услед 

више силе или других разлога који се нису могли спречити, односно предвидети, јавно комунално предузеће, друго 

предузеће или предузетник који обавља комуналну делатност, мора без одлагања предузети следеће оперативне мере 

на отклањању узрока поремећаја или прекида, и то: 

- привремено снабдевање корисника комуналним производима из алтернативних извора, 

- радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно прекида, 

- ангажовање трећих лица у обезбеђивању услова за испоруку комуналних производа или за вршење комуналних 

услуга, 

- хитну поправку и замену инсталација и уређаја којима се обавља комунална делатност, 

- заштиту комуналних објеката, уређаја и инсталација од даљих хаварија, 

- друге неопходне мере. 

 

Члан 30. 

 У случају из претходног члана ове одлуке, Општинско веће, на предлог надлежних служби или стручних 

комисија, може наложити јавном комуналном и другом предузећу и предузетнику предузимање и других неопходних 

мера, као и само предузети одговарајуће мере, и то: 

- снабдевање комуналним производима и пружање комуналних услуга по реду првенства који утврди надлежна 

служба или стручна комисија, 

- обезбеђивање потребне механизације и других уређаја, 
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- ангажовање стручних лица, 

- набавку енергената, 

- обезбеђивање финансијских средстава за санирање оштећених комуналних објеката, 

- посебне мере заштите виталних комуналних објеката. 

 

 

 

Члан 31. 

 Уколико предузеће, односно предузетник не предузме оперативне и друге мере прописане овом одлуком, 

Скупштина општине може раскинути уговор о поверавању обављања комуналних делатности, умањити или 

ускратити новчана средства која исплаћује том предузећу, односно предузетнику, као и покренути поступак 

одговорности и разрешења одговорних лица и чланова органа које она бира или на чији избор даје сагласност. 

 

Члан 32. 

 У случају штрајка, јавно комунално предузеће, друго предузеће, односно предузетник који обавља 

комуналну делатност, дужни су да обезбеде минимум процеса рада у обављању комуналне делатности и пружању 

комуналних услуга, у складу са посебним прописима. 

 

Члан 33. 

 Ако јавно комунално и друго предузеће или предузетник не обезбеди и не врши минимум процеса рада, а 

услед тога би могла настати непосредна опасност или изузетно тешке последице за живот и здравље људи и 

безбедност људи и имовине, Општинско веће на предлог надлежних служби или стручних комисија може предузети 

следеће мере: 

- за обављање комуналне делатности привремено ангажовати друго предузеће или предузетника, 

- ангажовати друга физичка лица за обављање комуналне делатности, 

- организовати снабдевање становништва неопходним комуналним производима, 

- ограничити том предузећу или предузетнику право употребе комуналних објеката у државној својини, 

- покренути поступак утврђивања одговорности и разрешења лица у органима предузећа које бира или на чији 

избор даје сагласност Скупштина општине, 

- покренути поступак за раскид уговора о поверавању обављања комуналне делатности. 

 

Члан 34. 

 Мере из члана 33. ове одлуке предузимају се на терет предузећа, односно предузетника који обавља 

комуналну делатност, ако и поред упозорења не обезбеди и не врши минимум процеса рада. 

 

Члан 35. 

 Привремено се може ускратити испорука комуналног производа и пружање комуналне услуге кориснику, 

као и искључити корисника са комуналног објекта, у случајевима и по поступку предвиђеном законом и посебним 

прописима општине којима се уређује обављање појединих врста комуналних делатности. 

 

VI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1.   СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

Члан 36. 

Снабдевање водом за пиће је захватање или сакупљање, пречишћавање, прерада и испорука воде 

водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент. 

 

Члан 37. 

Послове снабдевања водом за пиће на територији општине Жагубица  врши Јавно комунално 

предузеће. 

У насељима  где  још увек не постоји могућност поверавања послова снабдевања водом за пиће и одржавања 

водовода Јавном комуналном предузећу  (недостатак водомера, дотрајала водоводна мрежа, снабдевање водом са 

извора – приватни и сеоски водоводи ) о снабдевању и дистрибуцији воде до потрошача старају се Месне заједнице. 

 

Члан 38. 

Објекти, инсталације, уређаји, постројења, резервоари, разводна мрежа са арматурним деловима и 

прикључцима до водомера, сматрају се објектима јавног водовода 
Унутрашња водоводна инсталација је власништво корисника, који је дужан да исту одржава у санитарно-технички 
исправном стању.  
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 У случају квара на унутрашњим водоводним инсталацијама корисник је дужан да у року од 48 сати отклони 
квар или о квару обавести вршиоца комуналне делатности која ће у року од 48 сати од пријаве отклонити квар о 
трошку корисника.  
 У случају квара на инсталацијама водоводног прикључка, корисник је дужан да одмах или најкасније у року 
од 24 сата од сазнања за квар, пријави квар вршиоцу комуналне делатности.  
 Уколико корисник не предузме мере прописане ставом 2. овог члана вршилац комуналне делатности може 
привремено искључити воду кориснику.  

 
 

Члан 39. 

У вршењу послова снабдевања водом за пиће, Јавно комунално предузеће ј е  дужно  

-да  врши континуирано снабдевање водом свих корисника, и то непрекидно сваког дана од 0-24 часа, 

-да врши текуће и инвестиционо одржавање јавног водовода, 

-да обезбеди стручно и брижљиво техничко руковање објектима јавног водовода, 

-да у складу са важећим прописима врши санитарни преглед воде из јавног водовода, 

-да обезбеди правилно функционисање објеката и постројења јавног водовода, 

-да предузима потребне мере ради заштите објеката јавног водовода, 

-да у близини каптаже водовода, не дозволи изградњу осочних и септичких јама (у зависности од конфигурације 

терена 15 до 50 м),  

-да предузима потребне мере заштите воде  од загађења а да у случају загађења одмах обустави снабдевање водом а 

да обавести кориснике о узроку прекида у снабдевању, 

-да се стара о исправности јавних бунара и чесми и да их одржава, 

-да даје услове и сагласност за прикључење на јавни водовод новим корисницима, 

-да врши и друге послове везане за снабдевање корисника водом, 

- да путем средстава јавног информисања обавести кориснике о планираним и очекиваним сметњама у испоруци и 

евентуалним искључењима. 

 

Члан 40. 

Јавно комунално  предузеће   уз сагласност Општинског Већа општине Жагубица доноси Програм развоја 

делатности снабдевања водом за пиће. 

Програм из претходног става овог члана доноси се за период од пет година и мора бити  усаглашен  са  

Програмом  уређивања  грађевинског  земљишта  и  са  урбанистичким  плановима.  

Програм садржи: 

-обим радова на изградњи и реконструкцији јавног водовода, 

-изворе средстава и начин финансирања радова, 

-редослед и рокове извршења радова, 

-предрачуне потребних средстава, 

-план изградње и обезбеђења посебних објеката и уређаја за снабдевање корисника водом у ванредним приликама. 

 

Члан 41. 

Јавно комунално  предузеће  је  дужно  да  кориснике  снабдева  довољном  количином воде за пиће, чији 

квалитет одговара утврђеним стандардима и прописима. 

 

Члан 42. 

Ако услед више силе (земљотрес, суша, пожар, епидемија и сл.) сви корисници не могу да се снабдевају са 

довољном количином воде, првенство у снабдевању водом имају корисници следећим редом: 

-здравствене организације, 

-јединице за заштиту од пожара, 

-школе и дечије установе, 

-произвођачи основних прехрамбених намирница, 

-комуналне организације – предузећа, 

-грађани, 

-остали корисници услуга. 

О предузетим мерама ограничења испоруке воде појединим корисницима Јавно комунално предузеће 

обавештава надлежни орган, комуналну инспекцију и ширу јавност. 

 

Члан 43. 

За  прикључивање  објеката  на  месну  водоводну  мрежу  овлашћено  је  надлежно Јавно комунално  

предузеће  а  трошкови    прикључка,  набавка  и  уградња  водомера  падају  на терет корисника. 

Висину  трошкова  прикључења  на  јавни  водовод  утврђује  Јавно комунално  предузеће  уз сагласност 

Општинског већа општине Жагубица. 

Корисник  може  сам  да  изврши  одређене  земљане  радове  неопходне  за  израду прикључака (ископ 
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канала, израда шахте и сл.), под условом да је претходно прибавио ближе услове за прикључење на јавни водовод од 

стране Јавног комуналног предузећа, које врши и надзор над изведеним радовима. 

У насељима, где се о дистрибуцији воде и одржавању водовода старају Месне заједнице, за прикључивање 

на водовод потребна је сагласност истих. Корисници услуга плаћају надокнаду за утрошену воду Месним 

заједницама,  а на висину накнаде сагласност даје Општинско веће. 

У случају потребе, када се ради о смањењу капацитета воде у летњем или сушном периоду, јавно комунално 

предузеће или Месне заједнице које газдују водоводом могу увести меру рестрикције у испоруци  воде, уз сагласност 

Општинског већа, а корисници су у обавези да се исте мере придржавају. 

Постављање и замену водомера код корисника врши искључиво Јавно комунално предузеће. 

 

Члан 44. 

Водомери – мерни инструменти  се   постављају   у   шахту,   на   грађевинској   парцели   корисника   и   на 

приступачном месту. Корисник услуга сноси трошкове набавке, уградње и одржавања мерних инструмената. 

Изузетно,  уз  сагласност  Јавног комуналног  предузећа,  водомери  се  могу  постављати  у подрумске или 

друге погодне просторије. 

Услове  за  изградњу  шахте  одредјује  надлежно  Јавно комунално  предузеће  на  основу донетог 

правилника и прописа о стандардима. 

Уколико  постојећа  шахта  не  испуњава  услове  из  претходног  става,  по  налогу Јавног комуналног 

предузећа, корисник је дужан исту довести у исправно стање у року од шест месеци од дана пријема налога. 

Ако  корисник  не  поступи  у  складу  са  одредбама  претходног  става  овог  члана, Јавно комунално  

предузеће  може  привремено  –  до  отклањања  утврђених  недостатака,  ускратити снабдевање водом из јавног 

водовода. 

 

Члан 45. 

За свако оштећење или квар на јавном водоводу као и водомеру, корисник одмах подноси пријаву 

Јавном комуналном предузећу које је дужно одмах а најкасније 24 часа од пријаве да предузме мере за отклањање 

квара. 

Послови текућег и инвестиционог одржавања прикључака као и водомера у надлежности су надлежног 

Јавног комуналног предузећа а све о трошку корисника. 

Трошкове текућег и инвестиционог одржавања унутрашњег (кућног) водовода падају на терет корисника. 

Под  унутрашњим  водоводом  подразумева  се  укупна  водоводна  инсталација  иза водомера према објекту 

корисника. 

 

Члан 46. 

Потрошња воде мери се водомером. Изузетно у случају квара на водомеру, потрошња воде може се 

одредити проценом коју врши овлашћени радник Ј ав но г  комуналног предузећа, на основу просечне потрошње у 

претходном периоду и важећих норматива. 

Контролу и очитавање водомера врши Јавно комунално предузеће путем овлашћених радника. Корисници  

су  дужни  да  у  сваком  моменту  обезбеде  несметан  приступ  водомеру овлашћеним радницима из претходног 

става. 

 

Члан 47. 

За испоручену воду, Јавном комуналном преузећу припада накнада. Накнаду за испоручену воду плаћају сви 

корисници. 

Накнада за испоручену воду плаћа се по метру кубном испоручене воде. 

 

Члан 48. 

Цена  воде  је  различита  за  испоручену  воду,  у  домаћинствима,   за  испоручену  воду правним лицима и 

предузетницима за потребе пословног простора. 

Корисници пословног простора морају имати посебно уграђен водомер, ако воду користе за обављање 

делатности, цену за утрошену воду плаћају по средњој цени у односу на цену воде за домаћинства и цену воде за 

правна лица. 

 

Члан 49. 

Са јавне чесме може се користити само вода за пиће. 

Са  јавног  хидранта  могу  се  снабдевати  водом  предузећа  и  други  корисници  само  уз посебно одобрење 

Јавног комуналног предузећа. 

Изузетно, ватрогасним јединицама у случају гашења пожара није потребно одобрење из претходног става. 
 

Члан 50. 

Снабдевање водом може се обуставити кориснику: 
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1. отказом потрошње воде од стране корисника, 

2. одјавом  досадашњег  потрошача  а  да  нови  корисник  није  извршио  пријаву  коришћења воде, 

3. у случају настанка већих сметњи или кварова на јавном или унутрашњем водоводу, 

4. у  случају  да  унутрашњи  водовод  корисника  угрожава  здравље  других  корисника и квалитет воде у јавном 

водоводу, 

5. због  техничке  неисправности  шахте  односно  просторија  где  је  смештен  водомер (загађеност, 

неприступачност и др.), 

6. због самовољног прикључења на јавни водовод, 

7. ако корисник крши прописе и наредбе о штедњи воде, за време док траје штедња, 

8. ако  корисник  не  омогући  замену  водомера,  очитавање водомера, ако демонтира свој водомер а воду и даље 

користи из јавног водовода, 

9. због неблаговременог плаћања испоручене воде, 

10. у  случају  да  коришћењем  воде  долази  до  изливања  септичких  јама  што  угрожава јавне површине и здравље 

људи, 

11. у  случају  ако  корисник  врши  заливање  башти  и  травњака  из  јавног  водовода  путем заливних система. 

Обуставу  снабдевања  водом  корисника  врши  надлежно  Јавно комунално  предузеће искључивањем 

корисника из месне водоводне мреже. 

Искључивање  из  претходног  става  овог  члана  врши  се  затварањем  проточног вентила уграђеног 

између месне (уличне) мреже и водомера корисника те стављањем пломбе од стране надлежног Јавног комуналног 

предузећа. 

 

Члан 51. 

У циљу заштите објеката јавног водовода забрањено је: 

1. неовлашћено прикључивање на јавни водовод, 

2. отварање и затварање вентила  на уличној мрежи јавног водовода, као и доводних вентила испред водомера код 

корисника, неовлашћеним  лицима, 

3. неовлашћено постављање, замена и отварање водомера, 

4. убацивање  отпадних  и  других  штетних  материја  у  уређаје  јавног  водовода  или јавне чесме, 

5. заливање башти из јавног водовода и прикључивање система за наводњавање на јавни водовод, 

6. напајање  стоке,  прање  веша  и  прање  моторних  и  других  возила  на  јавним чесмама, 

7. прикључивање  хидрофора  на  водоводну  инсталацију  у  свим  објектима  који  су 

везани у систем јавног водовода, 

8. кретање и задржавање неовлашћених лица у непосредној близини објеката   јавног водовода код којих је то 

изричито забрањено, 

9. ометање и спречавање овлашћеног лица у вршењу послова у складу са Законом и овом Одлуком, 

10. нарушавање   и   скидање   пломби на водомеру,  стављених   од   стране   надлежних   комуналних предузећа у 

случају обуставе снабдевања водом корисника. 

 

2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА  

А)   ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 

Члан 52. 

Одвођење атмосферских вода у смислу ове Одлуке је скупљање и одвођење атмосферских и површинских 

вода са јавних површина одводним каналима - јарковима или на други погодан начин. 

 

Члан 53. 

Сопственици  односно  корисници  стамбених,  пословних  и  других  објеката  као  и неизграђених  

грађевинских  парцела,  дужни  су да  ископају  отворене  канале  -  јаркове  испред  својих објеката - парцела,  редовно 

да их  одржавају  како  би  се  обезбедило  њихово  нормално функционисање, односно прихват  и  одвођење  

атмосферских  вода  а  све  према  условима  и  уз стручну помоћ надлежних комуналних предузећа. 

Услове за ископ, одржавање јаркова и постављање пропусних цеви субјектима из претходног става издаје 

Јавно предузеће за планирање и управљање пројектима општине Жагубица и исте доставља подносиоцу захтева, у 

писменој форми. 

 

Члан 54. 

Пре  отпочињања  радова  на  изградњи  приступног  пута  од  јавног  пута  до  својих објеката  инвеститори  су  

дужни  да  претходно  прибаве  услове  за  изградњу  приступног  пута,  које издаје Јавно предузеће за планирање и 

управљање пројектима општине Жагубица у писменој форми. 

Сопственици односно корисници грађевинских објеката дужни су да атмосферску воду са  својих објеката, 

путем хоризонталних и вертикалних  олучних  цеви  и одговарајућих  канала  и јаркова, одводе до уличних јаркова и 
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канала. 

 

Члан 55. 

У случају да субјекти из члана 53. не изврше своје обавезе сходно члану 53. став 1.  комунална  инспекција 

решењем налаже извршење прописаних обавеза. 

У случају неизвршења решења комуналног инспектора, од стране субјеката из члана 53. комунални   

инспектор   налаже   извршавање   тих   обавеза   надлежном Јавном комуналном предузећу. 

Надлежно Јавно комунално предузеће извршава налог комуналног инспектора о трошку субјеката из члана 

53. став 1. 

 

Члан 56. 

Испред грађевинских парцела и других јавних површина где не постоји обавеза правних и физичких лица за 

одвођење атмосферских вода сходно члану 53. и 54. одвођење тих вода извршиће надлежно Јавно комунално 

предузеће према програму који доноси у сарадњи са Месним заједницама и Јавним предузећем за планирање и 

управљање пројектима општине Жагубица, а на који сагласност даје Општинско Веће општине Жагубица. 

Програм из става 1. овог члана садржи: 

1. врсту и обим радова на одвођењу атмосферских вода, 

2. предрачун потребних радова, 

3. изворе и начин финансирања, 

4. редослед и рокове извршавања радова. 

 

Члан 57. 

У циљу заштите објеката за одвођење  атмосферских  вода  забрањено је: 

1. испуштање и исипање отпадних  вода и других течности, осим атмосферских вода, 

2. испуштање у канале фекалних вода из септичких јама и осоке из ђубришта, 

3. бацање отпада, смећа, угинулих животиња и другог у канале, 

4. засипање канала грађевинским и другим материјалом, 

5. оштећење канала, пропуста, каналских мостова и других објеката за одвођење атмосферских вода. 

 

Б)  ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ И ОСОЧНИХ  ЈАМА 

Члан 58. 

 У насељима где не постоји канализација  или где  постоји али је исту  немогуће користити због 

природних услова, морају се градити непропустиве септичке јаме. 

            Септичке јаме, пољски клозети и осочне ђубришне јаме морају бити саграћени према грађевинским 

прописима уз претходно прибављена одобрења надлежних општинских органа.  

             Септичке и осочне јаме морају бити изграћене ван објеката и на прописној удаљености од суседног 

дворишта, осим ако се суседи другачије не договоре и о томе сачине писани документ. 

 

Члан 59. 

Чишћење  септичких  јама  врши  надлежно  Јавно комунално  предузеће   односно  субјекти  из члана 5. ове 

Одлуке и корисници или власници септичких јама. 

 

Члан 60. 

Забрањено  је испуштање  отпадних вода из канализације, септичкх  јама, клозета и осокa из депонија за 

ђубре  у реке, канале, бунаре, на  путеве и друге јавне површине као и њихово повезивање са кишном канализацијом. 
 

Члан 61. 

Септичке  јаме, деопније за ђубре и осочне јаме  се  морају  редовно  чистити  и  одржавати  за  што  су  

одговорни  њихови власници, односно корисници. 

На захтев корисника услуге Јавно комунално предузеће односно субјекти из члана 8. ове Одлуке  дужни  су  

извршити  чишћење  септичке  јаме  најкасније  у  року  од  48  часова  од  момента подношења захтева. 

  

Члан 62. 

У случају да власници односно корисници објеката поступају супротно члану 61. ове Одлуке и након 

предузетих мера од стране комуналног инспектора, комунални инспектор налаже чишћење  септичких  јама  преко  

надлежног  Јавног комуналног  предузећа  о  трошку  власника,  односно корисника. 

 

Члан 63. 

Чишћење  септичких  јама  врши  се  специјалним  возилима-цистернама  Јавног комуналног предузећа, 

односно субјеката из члана 5. ове Одлуке. 

Изручивање  фекалија  из  специјалних  возила-цистерни  врши  се  на  местима  које  на предлог месне 
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заједнице одреди Општинско Веће општине Жагубица. 

Субјекти  из  претходног  става  овог  члана  приликом  извожења  отпадних  вода  и фекалија дужни су 

придржавати се одредби ове Одлуке. 

 Јавно комунално предузеће односно субјекти из члана 5. ове Одлуке дужни су да врше  одржавање места за 

изручивање отпадних вода и фекалија као и прилазне путеве до истих те да предузимају мере којима се спречава 

ширење заразе са истих. 

 

Члан 64. 

За  чишћење  септичких  јама  корисници  услуга  плаћају  накнаду  према  утврђеном ценовнику пружаоца 

услуга. 
 

Члан 65. 

Забрањено је изручивање отпадних вода на места која нису за то одређена. 

Штетне  последице  настале  због  непоступања  у  складу  са  ставом  1.  овог  члана отклониће се о трошку лица 

које их је својим радњама проузроковало. 

Забрањено је чишћење септичких јама од стране неовлашћених лица. 

 

Члан 66. 

Корисници  пољских  нужника  дужни  су  да  исте  редовно  одржавају  у  хигијенски исправном стању те 

да редовно врше хлорисање сенгрупа. 

 

3. ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Члан 67. 

Производњом и дистрибуцијом топлотне енергије - централизованом производњом и дистрибуцијом у више 

објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, врши специјализовано комунално предузеће које, у 

случају потребе, оснива општина или ову комуналну делатност, након спроведеног поступка, одлуком Скупштине 

општине поверава другом предузећу или предузетнику.  

 

4. УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  

Члан 68. 

Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно 

одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина 

и одржавање, њихово складиштење и третман. 

 

А. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 

Члан 69. 

У кућно смеће у смислу ове одлуке спадају  сви отпаци из стамбеног, пословног простора и кућног смећа из 

домаћинстава у насељеним местима општине Жагубица,  осим  индустријског  отпада  и  опасних  материја. 

 

Члан 70. 

  Изношење и депоновање кућног смећа врши искључиво Јавно комунално предузеће, друго 

предузеће  или месна заједница у зависности коме ту делатност повери Скупштина општине  посебном одлуком или 

уговором.  

Члан 71. 

Под  смећем  у  смислу  ове  Одлуке  сматрају  се  све  отпадне  материје  које  се стварају у становима, 

пословним просторијама, установама и објектима других правних и физичких лица а које се по својој величини 

могу одлагати у прописане посуде или вреће. 

У смеће из претходног става спадају: 

-  отпаци  из  станова  и  стамбених  зграда  (прашина,  крпе,  хартија,  угашен пепео, мање амбалаже, 

отпаци од воћа, поврћа и друге хране и сл.), 

- отпаци из пословних просторија и установа који су последица живота и рада људи у њима. 

Под смећем у смислу ове Одлуке не сматрају се: 

- индустријски и пољопривредни отпаци, 

- кабасти  отпаци  (расходовани-неупотребљиви  већи  предмети  и  апарати  за 

домаћинства, отпадни грађевински материјал и сл.), 

- стајско ђубриво, 

- лешеви угинулих животиња, 

- отпаци који захтевају посебан поступак. 
Индустријски  отпаци  у  смислу  ове  Одлуке  сматрају  се  отпаци  који  настају  као последица 

технолошког процеса производње и прераде пружања занатских, угоститељских и других услуга. 
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Члан 72. 

Забрањено је расипање, остављање, бацање или губљење: индустријских отпадака, пољопривредних  

отпадака  и  њихових  остатака  из  процеса  производње,  других  отпадака  као  и лешева  угинулих  животиња  и  

кланичног  отпада  на  јавним  и  осталим  површинама  у  насељеним местима  и  ван  насељених  места  општине  

Жагубица  као  и  избацивање  разних  отпадака  из возила у јавном саобраћају. 

 

Члан 73. 

Изношење  и   депоновање  смећа  врше  комунална  предузећа,  односно  субјекти  из члана 5. ове одлуке 

којима је уговором поверена комунална  делатност изношења смећа.  

 

Члан 74. 

Изношење  и  депоновање  смећа  прописано  овом  Одлуком  је законска обавеза за  све грађане, све 

предузетнике, сва правна лица и друге организације и заједнице на подручју општине Жагубица. 

Титулар обавезе плаћања накнаде за изношење смећа је власник односно корисник стамбеног односно 

пословног и другог објекта. 

 

Члан 75. 

Субјекти из члана 74. став 1. дужни су да сакупљено смеће одложе у одговарајуће  посуде-канте за смеће 

или у најлонске вреће, те да исте у дане одређене за изношење смећа поставе поред уличних коловоза испред својих 

објеката. 

Канте за смеће и пластичне вреће обезбеђује комунално предузеће које врши одношење смећа. Појединачне 

канте  одржавају корисници услуга а заједничке контејнере одржава комунално предузеће. 

 

Члан 76 

Изношење  и  депоновање  земље  и  шута  субјекти  из  члана  74.  став  1.  врше  сами,  на места и под условима 

које одреди Јавно предузеће за планирање и управљање пројектима општине Жагубица, у складу са урбанистичким 

плановима. 

Субјекти  који  врше  изношење  и  депоновање  материјала  из  претходног  става  овог члана  обавезни  су  да  

изнешен  материјал  разгрну  и  поравнају  према  издатим  условима  од  стране Јавног предузећа за планирање и 

управљање пројектима општине Жагубица. 

 

Члан 77. 

Комунална  предузећа  односно  субјекти  из  члана  8.  ове  Одлуке  који  врше изношење смећа дужни су: 

- да најмање два пута месечно врше изношење смећа, а у случају потребе и чешће (у летњем периоду и после 

организовања сеоских свечаности - вашара, сабора и др.) 

- да пажљиво рукују са посудама за смеће, 

- да са распоредом изношења смећа редовно обавештавају све кориснике услуга путем средстава јавног  

информисања. 

 - да се изношење смећа врши према Програму одржавања чистоће који доноси комунално предузеће. 

 

Члан 78. 

За  изношење  и  депоновање  смећа  субјектима  из  члана 73.  ове  Одлуке  припада накнада коју плаћају 

корисници услуге . 

Субјекти  из  члана  73.  ове  Одлуке  имају  право  на  накнаду  на  основу  пружене услуге и у случају да 

корисник није изнео смеће, уколико је то био дужан сходно одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 79. 

Субјекти  из  члана  73.  ове  Одлуке  дужни  су  да  два  пута  годишње  организују сакупљање  и  

изношење кабастих, расходованих и неупотребљивих ствари  и предмета  из  домаћинстава,  без посебне накнаде. 

 

Члан 80. 

Депоновање смећа врши се искључиво на депоније - места за одлагање смећа, чије локације, у складу са 

урбанистичким плановима на предлог месних заједница, одређује Скупштина општине или се одвози на друге 

овлашћене депоније. 

Забрањено  је  изношење  смећа  ван  места  одређених  у  складу  са  претходним ставом овог члана. 

Забрањено је изношење смећа по насељеним местима од стране неовлашћених лица. 

 

Б. ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА И ТРАНСФЕР СТАНИЦА 

Члан 81. 
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Одржавање  депонија  и трансфер станица подразумева  опремање  депонија  и трансфер  станица -  

места  за  претовар смећа и безбедно одлагање, неутралисање и уништавање смећа. 
 

Члан 82. 

Депоније и трансфер станице морају бити ограђене у складу са прописима,  са изграђеним  улазима и 

прилазима са најближе саобраћајнице и да око истих  постоји  заштитни зелени појас. Испред улазне капије мора 

бити постављено физичко обезбеђење.  

На сваком улазу  на  депонију  и трансфер станицу мора бити постављена  табла са следећим подацима : 

- назив депоније, трансфер станице 

- назив фирме и адреса субјекта који одлаже отпад на депонију или врши претовар смећа на трансфер станици 

- радно време депоније, трансфер станице 

- забрањене и дозвољене врсте отпада за одлагање  

- забрана приступа  неовлашћеним лицима, 

- као и физичко обезбеђење. 

Обавезе из става 1. овог члана извршавају субјекти из члана 73. ове Одлуке. 

 

Члан 83. 

Отпад - смеће из возила за изношење смећа на депонији се истовара на простору дневног одлагања и то у 

смеру напредовања отпада тако да остају слободни прилазни путеви. 

Разастирање отпада са простора дневног одлагања врши се раоником булдозера или другог специјалног 

возила комуналног предузећа или субјекта из члана 8. ове Одлуке. 

 

Члан 84. 

Место   за   одлагање   смећа   прекрива  се   слојем   земље   дебљине   најмање   30 центиметара. 

Санацију  из  претходног  става  овог  члана  врше  комунална  предузећа  односно субјекти из члана 8. ове 

Одлуке. 

 

Члан 85. 
Потребна средства за извршавање обавеза из члана 82., члана 83. и члана 84. ове Одлуке обезбеђују се из 

накнаде за изношење и депоновање смећа сходно члану 78. ове Одлуке. 

 

Члан 86. 

Комунално предузеће односно субјекти из члана 8. ове Одлуке дужни су да врше  послове  одржавања  

депонија  и  да  предузимају  мере  којима  се  спречава  ширење  заразе  са депонија. 

 

Члан 87. 

Забрањено је: 

1. пребирати по смећу на депонији или на другом месту где се врши одлагање смећа од стране неовлашћених лица, 

2. изручивање смећа на депонију од стране неовлашћених лица, 

3. спаљивање смећа и других отпадака на депонијама и на јавним површинама у насељеним местима, 

4. изручивање и остављање смећа на местима која за то нису одређена, 

5. боравак на депонији неовлашћених лица. 

Изузетно од тачке 2. претходног става овог члана субјекти из члана 73. ове Одлуке индустријске и 

пољопривредне отпатке могу сами да извозе на депонију под условима и у време које одреде Комунално 

предузеће односно субјекти из члана 8. ове Одлуке. 

 

 

 

5. ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

Члан 88. 

Градски и приградски превоз путника је превоз путника унутар насељених места или између насељених 

места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе, који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, као 

и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника (станица, стајалишта и сл.) 

 

6. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ 

Члан 89. 

Управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и 

наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; 

покопавање и ексхумација посмртних остатака, одржавање објеката који се налазе у склопу гробља; одржавање 

пасивних гробаља и спомен-обележја. 

Уређење и одржавање гробља и сахрањивање у смислу ове Одлуке су: 
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- изградња и одржавање саобраћајница, изградња инсталација, објеката и уређаја, гробних поља са 

гробовима, укоп умрлих, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће и други послови који су у вези 

одржавања гробља и обављања погребне делатности   

 

Члан 90. 

Послове уређења и одржавања гробља и сахрањивање  врше  надлежна  комунална предузећа. 

Скупштина  општине  може  одлучити  на  предлог  месних  заједница,  да  се  послови уређивања и 

одржавања гробља и сахрањивања у појединим насељеним местима општине повере месној заједници. 

 

Члан 91. 

Локације  за  гробља  одређује  Скупштина  општине .  

Свако  насељено  место  на  територији  општине  по  правилу  има  у  употреби  једно гробље. 

Члан 92. 

Сахрањивање  умрлих  се  обавља  покопавањем  посмртних  остатака  у  гроб  или гробницу (у даљем 

тексту: гробно место), смештајем или расипањем пепела спаљених посмртних остатака на одређена места у складу 

са санитарним прописима и стандардима а на начин који одговара пијетету према умрлим и достојанству места на 

којима они почивају. 

 

Члан 93. 

Комунална  предузећа, односно месне заједнице којима су поверени послови из члана 90. ове Одлуке, 

дужна су извршити парцелацију гробних места, израдити пројекат коришћења и одржавања гробља и старати се о 

одржавању гробља. 

Распоред   гробних   места   на   гробљу   врши   се   према   пројекту   коришћења   и одржавања гробља, уз 

тачно назначење редова и гробова односно гробница с тим што се за гробнице назначују и димензије гробнице. 

 

Члан 94. 

Субјекти из члана 90. ове Одлуке, дужни су да воде и трајно чувају евиденцију гробних  места  са  

именима  сахрањених  и  датумом  сахране  као  и  друге  евиденције  у  вези  са сахрањивањем. 

Члан 95. 

Изградња гробница, подизање споменика и других обележја на гробљима врши се у складу са пројектом из 

члана 93. ове Одлуке и одредбама ове Одлуке. 

Уколико  се  на гробу или гробници не поставља надгробни  споменик  може  остати хумка са крстом или се 

на хоризонталној плочи у висини терена може поставити спомен плоча. 

 

Члан 96. 

Гробна  места  уређују  се  и  одржавају  у  складу  са  пројектом  коришћења  и одржавања гробља и на 

начин који одговара достојанству гробља. 

 

 

Члан 97. 

Породица, сродници односно наследници умрлог лица дужни су да одржавају гробна места  а  уређивање  и  

одржавање  гробних  места  могу  поверити  уз  накнаду  субјектима  из  члана 90. ове Одлуке. 

 

Члан 98. 

На гробљима се могу изводити радови у вези са подизањем споменика и других обележја као и изградње  

гробница уз претходно одобрење субјеката из члана 90. ове Одлуке, уз накнаду. 

Радови  на  текућем  одржавању  споменика  и  спомен  обележја  могу  се  вршити без одобрења (замена 

слике, бојење слова, цементирање оштећених делова споменика и спомен обележја, замена дрвених симбола и сл.). 

По завршеним радовима на гробљу извођач радова је дужан да одмах уклони преостали материјал и 

предмете, те да очисти место извођења радова. 

Уколико извођач радова поступи супротно ставу 2. овог члана субјекти из члана 90. ове Одлуке ће га 

упозорити и одредити му рок за отклањање неправилности. 

Ако извођач радова у остављеном му року не отклони неправилности, субјекти из члана 90. ове Одлуке 

извршиће отклањање неправилности о трошку извођача радова. 

 

Члан 99. 

Изгледом,  обележјима,  знацима  и  натписом  на  гробницама,  споменицима  и спомен обележјима не смеју 

се вређати патриотска, верска, национална и друга осећања грађана. 

У случајевима из става 1. овог члана, на предлог субјеката из члана 90. ове Одлуке, надлежни орган ће 

забранити постављање или наредити уклањање постављеног споменика, односно спомен обележја. 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
 

      9.  март  2018.                                       Жагубица                      Број  2  страна 63 

 

Члан 100. 

Копање гробова и отварање гробница ради сахрањивања врше субјекти из члана 90. ове Одлуке на захтев 

лица које сноси трошкове сахрањивања. 

Захтев  из  претходног  става  овог  члана  подноси  се  субјектима  из  члана  90. ове Одлуке најкасније 12  часова пре 

сахране. 

 

Члан 101. 

Субјекти из члана 90. ове Одлуке одређују гробно место за сахрањивање - путем уговора. 

Породица  или  сродници  умрлог  могу  извршити  резервацију  гробова  у  тренутку заказивања сахране, ако 

се врши ископ гроба на спрат - путем уговора. 

Гробница   се   може   резервисати   унапред,   независно   од   времена   пријаве сахрањивања, закључивањем 

уговора са субјектима из члана 90. ове Одлуке. 

 

Члан 102. 

Уговором из члана 101. ове Одлуке нарочито се утврђује: 

- висина накнаде за закуп и резервацију гробног места, 

- начин одржавања гробног места, 

- висина накнаде за одржавање гробног места, 

- обавезни рок почивања, 

- рок за који се врши закуп гробног места, 

- међусобна права и обавезе након истека рока почивања, 

- начин и услови за ексхумацију и пренос посмртних остатака. 

 

Члан 103. 

За коришћење гробних места и погребних услуга плаћа се накнада. 

Висину  накнаде  за  коришћење  гробних  места  и  погребних  услуга  утврђују субјекти из члана 90. ове 

Одлуке уз сагласност Општинског већа. 

Накнаду из става 1. и 2. овог члана плаћају породица, сродници или наследници умрлог. 

 

 

Члан 104. 

Средства  од  накнаде  из  претходног  члана  чине  приход  субјеката  из  члана  90. ове Одлуке. 
 

Члан 105. 

По  утврђеној  смрти  посмртни  остаци  преносе  се  на гробље и до сахране се чувају у за то посебно 

изграђеној просторији ( у даљем тексту: капела) или  зависно од жеље породице и сродника умрлог, на неком другом 

прописаном месту. Посмртни остаци преносе се у капелу у времену од 08,00 до 22,00 часова. 

У  насељеним  местима  где  капеле  не  постоје  посмртни  остаци  се  до  сахране чувају у породици умрлог 

или сродника умрлог, зависно од жеље и у складу са традицијом. 

 

Члан 106. 

Посмртни  остаци  умрлог  лица  морају  се  сахранити  најкасније  за  48  часова  од момента наступања 

смрти. 

Превоз посмртних остатака у капелу или на гробље врши се у затвореном сандуку, израђеном од дрвета 

или другог погодног материјала. 

 

Члан 107. 

Јавну погребну церемонију организује породица или сродници умрлог о свом трошку.    

Превоз посмртних остатака у капелу врши надлежно комунално предузеће или предузећа регистрована за 

ту делатност о трошку породице или сродника умрлог. 

 

Члан 108. 

 Забрањено је поред путева и ван простора одређеног за гробље подизати споменике, стављати венце и друге 

ознаке. 

 

Члан 109. 

Ексхумацију   и   пренос   посмртних   остатака   могу   да   захтевају   породица   и сродници умрлог и друга 

лица у складу са Законом. 

Трошкове ексхумације из претходног става и превоз посмртних остатака сносе лица која ексхумацију 
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захтевају. 

Поступак   и   начин   ексхумације   ближе   ће   се   прописати   посебном   Одлуком Скупштине општине. 

 

Члан 110. 

На   гробљу   и   у   капели   се   одржава   ред   и   потпун   мир,   како   то   одговара достојанству гробља. 
 
 

Члан 111. 

Деци  млађој  од  10  година  дозвољен  је  приступ  на  гробље  само  уз  пратњу одраслих лица. 
 
 

Члан 112. 

Субјекти из члана 90. ове Одлуке дужни су да обезбеде одржавање реда,  мира и чистоће на гробљу и у 

капели. 

 

Члан 113. 

Радно време капеле је од 8,00 - 24,00 часова. 

Изграђене капеле предају се на коришћење, управљање и одржавање субјектима из члана 90. ове Одлуке 

који ће својим општим актом ближе уредити одржавање реда и рад капеле. 

На општи акт из претходног става овог члана сагласност даје Скупштина општине. 

 

Члан 114. 

На гробљу је забрањено: 
1. уништавање и оштећивање засада и зеленила, 

2. нарушавање реда и мира, 

3. вожња свих врста возила осим возила у којима се возе инвалидна и немоћна лица и возила организација 

која управљају гробљима, 

4. напасање стоке, довођење паса и других животиња, 

5. лов дивљачи, 

6. оштећивање гробова односно гробница и објеката који служе за одржавање и коришћење гробља, 

7. узимање са гроба и гробница цвећа, зеленила и других предмета и преношење на друге гробове и гробнице 

или изношење са гробља, 

8. извођење радова из члана 108. ове Одлуке без одобрења субјеката који управљају гробљима, 

9. остављање неискоришћеног грађевинског материјала и других предмета који служе за израду и одржавање 

споменика, 

10. одлагање смећа, корова и слично на местима која нису за то одређена, 

11. чинити друге радње које субјекти из члана 90. ове Одлуке утврде општим актом. 

 

Члан 115. 

Субјекти   из   члана   90.   ове   Одлуке   својим   општим   актом   ближе   уређују одржавање реда на гробљу. 

Одредбе ове Одлуке којима се прописује ред на гробљу субјекти из претходног става овог члана истичу 

на видном месту на улазу у гробље. 

 

6а. ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ 

Члан 116. 

 

Погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се 

налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне 

заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, 

крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и 

чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију 

превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање. 

 

7. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

Члан 117. 

  Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за 

паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате 

паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних 

возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу 

надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се 

спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе 
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којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате 

ових услуга. 

 

8. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

Члан 118. 

Обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација 

јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене. 

 

Члан 119. 

Улице  морају  бити  ноћу  осветљене  и  сијалична  места  за  јавну  расвету  се  по правилу распоређују на 

сваки други електрични стуб односно на међусобном растојању око 100 м, са обавезним сијаличним местом на 

раскрсницама улица. 

 

Члан 120. 

Време  осветљавања  улица  траје  од  сумрака  до  најдуже 24,00 часа а по потреби и дуже на предлог МЗ а 

уз сагласност Општинског већа. 

 

Члан 121. 

Уговор о одржавању јавне расвете са извођачем радова закључује Општина Жагубица након спроведеног 

поступка јавне набавке, а у складу са Законом. 

 

Члан 122. 

Забрањено је оштећивање објеката,  инсталација и уређаја јавне расвете. 

 

9. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА 

Члан 123. 

 Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног 

простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и организација 

делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-

прехрамбених и других производа. 

Пијаце у смислу ове Одлуке су места на којима се врши промет пољопривредних и других  производа  на  

мало  као  и  услуга  у  промету  робе  прописане  Законом  и  одредбама  ове Одлуке. 

 

Члан 124. 

 Пијаце могу бити: 

1. Зелене пијаце, 

2. Робне пијаце, 

3. Сточне пијаце. 

 

Члан 125. 

Локације -  места за организовање пијаца, утврђује се посебном Одлуком општинског Већа. 

 

Члан 126. 

Пијацама управља надлежно Комунално предузеће. 

Скупштина  општине  може  одлучити,  на  предлог  месне  заједнице,  да  се  управљање пијацама у појединим 

насељеним местима повери  Месним заједницама. 

Уређење и одржавање пијаца врше субјекти из става 1. и 2. овог члана у складу са Законом и одредбама 

ове Одлуке. 

 

Члан 127. 

 На  пијацама  се  постављају  тезге  и  други објекти  намењени  за  излагање  и продају робе и производа у 

складу са Законом. 

Ближе  услове  постављања,  коришћења  и  начин  нумерисања  тезги  и  објеката  из претходног става овог 

члана прописују субјекти овлашћени за управљање пијацама. 

 

Члан 128. 

Обављање промета роба и услуга на пијаци ближе се уређује Пијачним редом који доноси комунално 

предузеће односно субјекти овлашћени за управљање пијацом. 

На  Пијачни  ред  из  претходног  става  овог  члана  сагласност  даје  Општинско веће општине Жагубица. 

 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
 

      9.  март  2018.                                       Жагубица                      Број  2  страна 66 

Члан 129. 

Пијачни  простор  мора  бити  уређен и подобан за лако чишћење и одржавање. 

Тезге и слични објекти намењени за излагање и продају робе и производа морају бити од материјала који 

се лако чисти и одржава. 

                                                         

Члан 130. 

Пијаца мора имати посебан улаз за транспорт возилима и посебан улаз за потрошаче. 

 

Члан 131. 

За коришћење пијаце продавци плаћају накнаду комуналном предузећу односно субјекту овлашћеном за 

управљање пијацом. 

Висину накнаде за коришћење пијаце утврђују субјекти који управљају пијацом уз сагласност Општинског 

већа. 

 

Члан 132. 

Субјекти  овлашћени  за  управљање  пијацом  дужни  су  да  обезбеде  одржавање санитарно-хигијенских 

услова и око пијачног простора а нарочито: 

1. да се најкасније за 6 сати по истеку радног времена пијаца очисти, уреди пијачни простор и опере водом 

под притиском, 

2. да се редовно врши дезинфекција пијачних тезги и отвореног продајног простора, 

3. да за бацање смећа и разних отпадака поставе довољан број корпи за отпадке односно посуди за смеће. 

4. да обезбеде редовно изношење смећа које настаје током рада пијаце. 

5. да обезбеде потребне количине исправне воде, 

6. да обезбеде коришћење пијачног WС-а, 

7. да обезбеде друге услове потребне за несметано и нормално одвијање промета робе и одржавање реда и 

чистоће  на пијаци. 

 

Члан 133. 

На пијаци се обезбеђују посебне просторије за несметани рад инспекције. 

 

Члан 134. 

Продаја робе и производа ван пијачног простора није дозвољена. 

 

Члан 135. 

На пијацама је нарочито забрањено: 

1. бацање отпадака и смећа ван корпи односно посуда за скупљање смећа, 

2. увођење паса и других животиња на пијачни простор који није за то одређен, 

3. нарушавање пијачног реда, 

4. улажење у пијачни простор са моторним возилима за време радног времена пијаце,    

5. излагање стоке за коју није обезбеђена одговарајућа документација о здравственом стању, 

6. излагање стоке на начин који угрожава безбедност људи и стоке, 

7. клање и чишћење стоке и живине. 

 

Члан 136. 

Пијачног реда на пијаци су дужна да се придржавају сва лица која пружају и користе пијачне услуге. 

Члан 137. 

Вашари на територији општине одржавају се на локацијама које на предлог месних заједница утврђује 

Скупштина општине  посебном Одлуком. 

                                                            

Члан 138. 

Уређење   и   одржавање   вашара   у   насељеним   местима   општине   врше   месне заједнице. 

Месне  заједнице  могу  организовање  и  одржавање  вашара  поверити  комуналном предузећу. 

 

Члан 139. 

Вашари се одржавају по утврђеном Плану који доносе месне заједнице, унапред за једну календарску 

годину. 

Један примерак Плана одржавања вашара месне заједнице достављају надлежном органу. 

 

Члан 140. 

Субјекти из члана 138. ове одлуке доносе Правилник о раду на вашарима. 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
 

      9.  март  2018.                                       Жагубица                      Број  2  страна 67 

Сва   лица   на   вашарима   дужна   су   да   се   придржавају   одредби   Правилника   из претходног става овог 

члана. 

 

Члан 141. 

За коришћење продајних места на вашарима плаћа се накнада. 

Висина  накнаде  и  начин  наплате  исте  утврђују  субјекти  из  члана  138. ове  Одлуке, а у складу са 

Правилником о раду на вашарима из члана 140. ове Одлуке. 

 

10. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА 

Члан 142. 

Одржавање улица и путева у градовима и другим насељима је извођење радова којима се обезбеђује 

несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и 

слично. 

 Одржавање  улица,  путева  и  других  јавних  површина  у  насељеним  местима  је поправка,  

реконструкција,  модернизација  и  извођење других  радова  на  одржавању  улица  и саобраћајница, јавних 

површина (тргова, платоа и сл.) и вертикалне и хоризонталне сигнализације. 

Одржавање путева и пешачких прелаза обухвата и одржавање у зимском периоду. 

 

Члан 143. 

Радове  на  одржавању  улица,  путева  и  других  јавних  површина  у  насељеним местима обезбеђује Јавно 

предузеће за планирање и управљање пројектима општине Жагубица у складу са Програмом. 

Програм   из   претходног   става   овог   члана   доноси   Јавно предузеће за планирање и управљање 

пројектима општине Жагубица   уз   сагласност Општинског Већа. 

Извођење  радова  из  става  1.  и  2.  овог  члана  Јавно предузеће за планирање и управљање пројектима 

општине Жагубица  поверава  уговором јавном комуналном предузећу, другом предузећу или предузетнику 

регистрованом за обављање тих делатности, путем прибављања понуда. 

 

Члан 144. 

Одржавање  путева  у  зимском  периоду  у  смислу  чишћења  и  уклањања  снега  и леда и посипања сољу или 

другим материјалом, Јавно предузеће за планирање и управљање пројектима општине Жагубица поверава 

комуналном предузећу. 
Посипање  сољу  или другим материјалом у  смислу  претходног  става  овог  члана, врши  се  на  јавним  

путевима  где  се  одвија  јавни  превоз  путника  као  и  по  посебном  Програму зимске службе који доноси Јавно 
предузеће за планирање и управљање пројектима општине Жагубица. 

За организовање и вршење зимске службе из става 1. овог члана комуналном предузећу припада накнада. 

Накнада из претходног става овог члана утврђује се уговором који закључује Јавно предузеће за 

планирање и управљање пројектима општине Жагубица са комуналним предузећем. 

 

Члан 145. 

На јавним путевима са асфалтним или бетонским застором забрањено је кретање возила и других 

средстава којима се оштећује коловозни застор (гусенична возила, тегљачи, разне грађевинске машине и сл.). 

Кретање средстава из претходног става овог члана може се обављати искључиво специјалним 

транспортним возилима. 

Забрањено је неовлашћено заузимање јавних путева и других јавних површина у насељеним  местима  

пољопривредним  производима,  другим  материјалом  и  разним  материјално- техничким  средствима,  као  и  

остављање  разних  превозних  средстава  којима  је  истекла  важност саобраћајне дозволе. 

 

Члан 146. 

             На пешачким стазама и тротоарима забрањена је вожња, паркирање, заустављање  моторних  и  других  

возила  као  и  заузимање  истих  разним  материјално-техничким средствима и другим материјалом. 

 

Члан 147. 

Забрањено је оштећивање коловоза, тротоара, пешачких стаза и осталих објеката на јавним површинама. 

Све  штете  причињене  неправилним  коришћењем  улица,  путева  и  других  јавних површина у 

насељеним местима, учиниоци оштећења дужни су да санирају о свом трошку. 

У случају да субјекти из става 2. овог члана не поступе по решењу путног инспектора, путни инспектор ће 

решењем наложити санирање причињених штета преко Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима 

општине Жагубица, о трошку субјеката из претходног става овог члана. 

 

11. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
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Члан 148. 

Одржавање чистоће на јавним површинама је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и 

других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење 

посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и 

тоалета као комуналних објеката. 

Јавним површинама у смислу ове Одлуке сматрају се: 

1. улични коловози, тротоари, тргови, пешачке стазе, шеталишта и паркиралишта,  

2. аутобуске станице, стајалишта у јавном саобраћају и бензинске станице, 

3. пијаце, 

4. паркови, улични травњаци и остале јавне зелене површине, дрвореди, отворени канали-јаркови за одвођење 

атмосферских вода, 

5. спортски терени, 

6. гробља, 

7. отворени простори око стамбених зграда, 

8. купалишта, плаже. 

 

Члан 149. 

Чишћење јавних површина врши се: 

1. чишћењем и прањем, 

2. уклањањем снега, леда, разних отпадака, лишћа, хартије и слично, 

3. другим радњама којима се одржава чистоћа јавних површина. 

 

Уклоњени снег и лед са тротоара и коловоза скупља се на гомиле пазећи притом да се олуци и сливници не 

затрпају и не омета пролаз пешацима.  

 

Члан 150. 

О чишћењу јавних површина из члана 148. ове Одлуке старају се организације-предузећа која управљају тим 

јавним површинама. 

Субјекти  из  претходног  става  могу  послове  чишћења  јавних  површина  поверити комуналном 

предузећу путем уговора. 

O чишћењу јавних површина испред пословних просторија у свим насељима старају се предузетници и 

власници објеката. 

Грађани у насељеним местима  су дужни да путно земљиште и јавну површину, која служи за јавну употрбу 

испред својих имања сами одржавају. 

 

Члан 151. 
О  чишћењу  простора  испред  породичних  стамбених  зграда,  пословних  објеката  и неизграђених  

грађевинских  парцела  све  до  ивице  уличног  коловоза  старају  се  власници  односно корисници тих објеката 
односно парцела. 

О  чишћењу  простора  испред  (до  ивице  уличног  коловоза)  и  око  стамбених  зграда  и привремених  

објеката  постављеним  на  јавним  површинама  (киосци  и  сл.),  старају  се  власници односно корисници станова 

односно тих објеката. 

Надлежни орган општинске управе не може издати одобрење за изградњу објекта уколико инвеститор 

претходно није решио питање око начина уклањања смећа које ће  настајати  обављањем делатности. 

 

Члан 152. 

О чишћењу јавних површина где не постоји обавеза субјеката из члана 150. и 151. ове Одлуке старају се 

надлежна Комунална предузећа односно субјекти из члана 8. ове Одлуке а према Програму одржавања чистоће на 

јавним  површинама који доноси Јавно предузеће за планирање и управљање пројектима општине Жагубица. 

За  извршено  чишћење  јавних  површина  субјектима  из  претходног  става  овог  члана припада накнада у 

складу са Програмом. 

Програм из става 1. овог члана садржи: 

1. врсту и обим радова на чишћењу јавних површина, 

2. изворе и начин финансирања, 

3. предрачун потребних средстава, 

4. редослед и време извршења радова. 

 

Члан 153. 

У циљу одржавања чистоће на јавним површинама субјекти из члана 151. ове Одлуке односно власници 

или корисници пословних објеката (трговинска, пекарска и слична делатност) дужни су  поставити  довољан  број  

корпи  или  канти  за  отпадке  према  условима  које  издаје  надлежно комунално предузеће. 
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Редовно  пражњење,  чишћење  и  одржавање  канти  за  отпадке  из  претходног  става врше  власници  односно  

корисници  пословних  објеката  из  претходног  става  а  на  осталим  јавним површинама Комунално предузеће 

односно субјекти којима је поверено чишћење јавних површина. 

 

12. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Члан 154. 

Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и 

санација зелених, рекреативних површина и приобаља. 

Одржавање јавних зелених површина подразумева засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња 

и траве, кресање дрвећа  и  кошење  траве,  одржавање,  опремање  и  чишћење  паркова,  тргова,  приобаља  и  других 

јавних  зелених  површина,  одржавање  и  чишћење  површина  за  рекреацију  и  одржавање  и  уређивање јавних плажа. 

 

Члан 155. 

Јавним зеленим површинама у смислу ове Одлуке сматрају се: 

1. паркови, скверови, дрвореди и улични травњаци који се налазе између пешачких тротоара, паркинг 

простора и јавних путева, 

2. заштитни појасеви зеленила у насељима и индустријским зонама, 

3. зеленило посебних намена (зеленило на гробљима, зеленило око културних и историјских споменика и 

других значајних друштвених објеката, зеленило на вашариштима и др.). 

 

Члан 156. 

Уређење и одржавање јавних зелених површина обухвата: 

1. одржавање свих елемената зеленила (дрвеће, шибље, живе ограде, травњаци, жардињере и др.) на 

оптималном нивоу у циљу обезбеђивања основне функције озељењавања, 

2. засађивање украсног дрвећа, шибља, цвећа и сл., 

3. сечење и кресање грана дрвећа и изданака око дрвећа и уклањање окресаних и отсечених грана, 

4. кошење траве,  

5. одржавање свих елемената уређења и опремања јавних зелених површина (стаза, путева, клупа, фонтана, 

чесми, корпи за отпадке и др.),  

6. предузимање мера за заштиту зеленила од биљних болести и штеточина, 

7. обезбеђење коришћења јавних зелених површина у складу са њиховом наменом, 

8. редовно чишћење и уклањање разног отпада. 

 

Члан 157. 

Уређење и одржавање јавних зелених површина сходно члану 156. ове Одлуке које се налазе испред 

стамбених, пословних и других објеката и неизграђених грађевинских парцела и то између  пешачких  тротоара  -  

стазе  и  ивице  уличног  коловоза,  врше  власници  односно  корисници  тих објеката односно парцела о свом трошку. 

 Вађење и уклањање дрвећа, шибља и осталог украсног растиња са јавних  зелених површина  из  

претходног  става,  дозвољено  је  искључиво  уз  сагласност  Јавног предузећа за планирање и управљање 

пројектима општине Жагубица или  месних заједница. 

У случају да субјекти из става 1. овог члана не изврше своје обавезе, комунални инспектор  решењем  

налаже  извршавање  тих  обавеза  преко  надлежног  комуналног  предузећа,  о трошку субјеката из става 1. овог члана. 

 

Члан 158. 

Уређење и одржавање јавних зелених површина где не постоји  обавеза субјекта из члана 157. став 1. ове 

Одлуке врше надлежна Комунална предузећа односно субјекти из члана 8.  ове Одлуке. 

 

Члан 159. 

Уређење и одржавање јавних зелених површина из претходног члана врши се према Програму који доноси 

Јавно предузеће за планирање и управљање пројектима општине Жагубица уз сагласност Општинског већа. 

Програм из претходног става доноси се на период од 5 година и садржи нарочито: 

- приказ и анализу постојећег стања јавних зелених површина, 

- пројекат озелењавања и одржавања јавних зелених површина, 

- предрачун потребних средстава, 

- изворе и начин финансирања, 

- редослед и рокове извођења радова и реализације Програма у целини. 

 

Члан 160. 

Посечено  грање  дрвећа,  шибља  и  другог  растиња  као  и  покошена  трава  мора  се одмах уклонити са јавних 

зелених површина. 
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Обавезу из претходног става извршавају субјекти из члана 157. и 158. ове Одлуке. 

 

Члан 161. 

За извршене радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина субјектима из члана 158. ове 

Одлуке припада накнада. 

Накнада  из  претходног  става  овог  члана  утврђује  се  на  основу  уговора   који закључује Јавно предузеће за 

планирање и управљање пројектима општине Жагубица са субјектима из члана 158. ове Одлуке. 

 

Члан 162. 

Јавне  зелене  површине  не  могу  се  користити  за  ускладиштење  грађевинског  или другог материјала и на 

тај начин оштећивати јавне зелене површине. 

 Предузећа  или  друге  организације  и  установе, предузетници, односно  грађани, дужни  су  да  на  

оштећеној јавној  зеленој  површини  из  претходног  става  овог  члана  успоставе пређашње  стање  одмах,  а  

најкасније  у  року  од  5  дана  од  дана  издавања  решења  од  стране комуналног инспектора. 
У  случају  да  субјекти  из  претходног  става  овог  члана  не  поступе  по  решењу комуналног инспектора, 

успостава   пређашњег стања извршиће се принудним путем о трошку тих субјеката. 

Жалба против решења из става 2. и 3. овог члана не задржава извршење решења. 

 

Члан 163. 

На јавним површинама забрањено је: 

1. оштећивање дрвећа, шибља и других засада, 

2. на било који начин оштећивати комуналне објекте, инсталације, опрему и друге предмете, 

3. спаљивање траве, корова, грања или било којих других материјала, 

4. довођење, испуштање или просипање било каквих вода осим атмосферских, 

5. паркирање и заустављање моторних и других возила на уличним травњацима и парковима, 

6. напасање и исхрана стоке и живине, 

7. бацање разног смећа, отпадака и слично или на било који начин стварање нечистоће, 

8. неовлашћено заузимање јавне површине за коришћење у било које сврхе, 

9. држање хаварисаних возила, пољопривредне и друге механизације и других предмета, 

10. неовлашћено постављање рекламних табли и других објеката. 

           11. неовлашђено заузимање јавне површине ради колске продаје робе. 

 

13. ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

Члан 164. 

Димничарске услуге обухватају чишћење и контролу димоводних и ложних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и 

дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена 

корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници 

овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и 

дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије. 

 

14. ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 165. 

Делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених 

животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог 

уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, 

одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних 

производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; 

спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на јавним површинама. 

 

А. ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА  

Члан 166. 

Локална самоуправа је по закону надлежна за решавање проблема паса луталица и дужна да изради и спроводи 

Програм контроле и смањења популације паса луталица у складу са специфичностима средине. 

 

Елементи Програма контроле и смањења популације паса луталица су: 

1. Основе за реализацију програма; 

2. Разлози за примену програма; 
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3. Процедуре у поступању са ухваћеним псима луталицама; 

4. Циљ реализације програма; 

5. Статус Службе зоохигијене у прихватилишту; 

6. Потребна финансијска средства за рад Службе зоохигијене и прихватилишта; 

7. Извори прихода прихватилишта; 

8. Динамика реализације програма и 

9. Закључна разматрања. 

 

Програм контроле и смањења популације паса луталица на територији општине Жагубица доноси Општинско 

веће. 

С обзиром на специфичност и обимност проблематике, као и уз уважавање материјалних могућности општине 

Жагубица, Програм се реализује по фазама. 

Код реализације Програма по фазама строго се води рачуна о приоритетима и законским обавезама. 

Приоритете и фазе реализације Програма утврђује Општинско веће општине Жагубица на основу предлога ЈКП 

„Белосавац“ Жагубица и надлежних стручних служби. 

 

Б. ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА 

Члан 167. 

Локална самоуправа дужна је да на својој територији организује зоохигијенску службу која обавља следеће 

послове: 

1) хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилишта за животиње; 

2) нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, 

одржавање такмичења или промет животиња; 

3) транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката из тачке 2) овог 

члана до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља 

ризик по друге животиње, људе или животну средину. 

Локална самоуправа је дужна да за послове из става 1. тачка 2) овог члана има изграђен објекат за 

сакупљање лешева животиња. 

У објекту из става 2. овог члана локална самоуправа може сакупљати и друге споредне производе 

животињског порекла. 

Ако локална самоуправа није организовала зоохигијенску службу дужна је да до њеног организовања 

обезбеди финансирање нешкодљивог уклањања лешева. 

Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, леш животиње може бити 

уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора. 

 

Члан 168. 

За решавање проблема паса луталица у општини Жагубица формира се Служба зоохигијене при ЈКП 

„Белосавац“ Жагубица. 

Служба зоохигијене је у обавези да, у складу са важећим законским прописима из ове области, обавља све 

потребне послове око хватања и збрињавања паса луталица у прихватилишту, а на основу Закона и Програма 

контроле и смањења популације паса луталица и Уговора који ће општина Жагубица закључити са ЈКП „Белосавац“ 

Жагубица. 

За рад Службе  зоохигијене општина Жагубица обезбеђује потребна средства, како би иста могла да 

функционише. 

 

Члан 169. 

У складу са Програмом контроле и смањења популације паса луталица организује се Прихватилиште, које 

мора бити прописно опремљено, а запослени обучени за хумано хватање животиња, као и за рад са животињама у 

прихватилишту. 

Прихватилиште се организује при ЈКП „Белосавац“ Жагубица, а средства за рад се обезбеђују из буџета 

Општине Жагубица, буџета виших нивоа власти, сопствених средстава из делатности прихватилишта и средстава из 

донација и од спонзора. 

До формирања Службе зоохигијене и обезбеђивања и организовања прихватилишта из става 1. и 2. овог 

члана Одлуке, Општина је у обавези да обезбеди друго комунално предузеће, установу, организацију или 

предузетника, који ће на основу уговора са општином обављати послове хуманог хватања и збрињавања паса 

луталица на територији општине.  
 

В. САКУПЉАЊЕ И САХРАЊИВАЊЕ УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА 

Члан 170. 

Послови сакупљања и сахрањивања угинулих животиња обухватају: 
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1. сакупљање лешева угинулих животиња, 

2. одвожење лешева угинулих животиња на сточна гробља, 

3. нешкодљиво уклањање угинулих домаћих животиња на сточним гробљима закопавањем, 

4. изношење и закопавање на сточним гробљима отпадака који остају након клања стоке, 

5. уређење и одржавање сточног гробља. 

 

Члан 171. 

Под  лешом  угинуле  животиње  у  смислу  ове  Одлуке  подразумевају  се  угинуле, мртворођене или 

побачене домаће или друге животиње, укључујући и пернату живину и птице као и заклане или убијене 

животиње неподесне за људску исхрану. 

Члан 172. 

Уклањање лешева угинулих животиња врши се на сточним гробљима закопавањем у јаме на начин 

нешкодљив за здравље људи и безопасан по сточне заразне болести. 

 

Члан 173. 

Сточна гробља у складу са урбанистичким плановима, на предлог месних заједница одређује Скупштина 

општине. 

 

Члан 174. 

Сточна гробља морају бити ограђена. 

Трава и биљке са сточних гробља не смеју се употребљавати за било какву исхрану, већ се повремено косе а 

затим на лицу места спаљују. 

 

Члан 175. 

Сакупљање  лешева  угинулих  животиња  врши  се  по  пријави  -  захтеву  грађана, односно других 

правних и физичких лица. 

 

Члан 176. 

Послове  сакупљања  и  сахрањивања  угинулих  животиња  врше  надлежна  комунална предузећа. 

Општина може одлучити, да се сакупљање и сахрањивање угинулих животиња у појединим насељеним 

местима повери месној заједници или другом предузећу, установи или предузетнику. 

 

Члан 177. 

Уређивање  и  одржавање  сточних  гробља  врше  субјекти  из  претходног  члана  ове Одлуке, у складу са 

Законом и одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 178. 

За  извршене  послове  сакупљања  и  сахрањивања  угинулих  животиња  субјектима  из члана 177. ове Одлуке 

припада накнада. 

Висина накнаде за појединачне услуге из става 1. овог члана утврђује се уговором који закључује општина 

са субјектима из члана 176. ове Одлуке. 

 

Члан 179. 

Власник угинуле животиње дужан је да надлежном комуналном предузећу односно месној заједници 

пријави угинуће животиње најкасније 12 часова након угинућа животиње, те ако се ради о крупној стоци (крава, 

коњ, овца, коза и сл.) да обезбеди превозно средство за изношење леша  угинуле  животиње  као  и  испомоћ  

овлашћеном  раднику   код  утовара  и  истовара леша. 

 

Члан 180. 

Сакупљање  и  сахрањивање  лешева  угинулих  животиња  са  сточних  фарми  као  и отпадака који настају 

код клања стоке код приватних предузетника (месара) врше субјекти из члана176. уз накнаду. 

Ближе  међусобне  обавезе  субјекти  из  претходног  става  овог  члана  регулисаће уговором. 
 
 

Члан 181. 

У циљу прописаног сакупљања и сахрањивања угинулих животиња забрањено је: 

1. сакупљање лешева угинулих животиња од стране неовлашћених лица, 

2. бацање лешева угинулих животиња ван сточног гробља, 

3. извожење отпадака који настају код клања стоке без присуства овлашћеног радника - хигијеничара. 

 

VII НАДЗОР 
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Члан 182. 

 Надзор над применом ове одлуке и над законитошћу рада јавних комуналних предузећа и других предузећа, 

којима је поверено обављање комуналне делатности, врши надлежна инспекцијска служба. 

Члан 183. 

 Инспекцијска служба у вршењу надзора овлашћена је да: 

- контролише усклађеност општих аката и појединачних колективних уговора јавних комуналних предузећа и 

предузећа којима је поверено обављање комуналне делатности, са законом, оснивачким актом, овом одлуком и 

другим прописима општине, 

- припрема сагласност Скупштине општине на опште акте јавних комуналних предузећа и других предузећа која 

обављају комуналну делатност, и сагласност Општинског већа на одлуке надлежних органа предузећа о ценама за 

комуналне услуге и производе, 

- контролише да ли је организациона и кадровска оспособљеност јавних комуналних предузећа и других 

предузећа у складу са прописаним и уговореним условима, 

- прати и контролише извршење уговора о проверавању обављања комуналне делатности и о уоченим 

неправилностима и пропустима обавештава органе предузећа и Општинско веће, 

- припрема сагласност јавним комуналним предузећима да могу поверити поједине послове другом предузећу или 

предузетнику, 

- предлаже Општинском већу ред првенства у испоруци комуналних производа и пружању комуналних услуга, 

- контролише предузимање оперативних мера и извршење минимума процеса рада, 

- предлаже Општинском већу предузимање посебних мера у случајевима предвиђеним овом одлуком, 

- са јавним комуналним предузећима учествује у изради и предлагању минимумима процеса рада. 

 

Члан 184. 

 О резултатима надзора, инспекцијска служба обавештава надлежне органе предузећа са налогом да се 

отклоне одређени пропусти, у року који одреди. 

 Уколико јавно комунално предузеће или предузеће које обавља комуналну делатност не поступи по налогу у 

одређеном року, инспекцијска служба  о томе обавештава Општинско веће ради предузимања мера из њихове 

надлежности. 

Члан 185. 

 Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и других прописа општине из комуналне области, 

као и инспекцијски надзор над обављањем комуналних делатности врши општински комунални инспектор. 

 

Члан 186. 

Општински комунални инспектор, поред овлашћења утврђених законом, овлашћен је и да: 

- забрани употребу неисправног комуналног објекта, уређаја и инсталације, 

- контролише да ли предузеће, односно предузетник врши комуналну делатност у складу са прописаним и 

уговореним условима, 

- прати извршавање програма вршења комуналних делатности, односно извршавање појединих послова из оквира 

поверене комуналне делатности, 

- предузме друге мере предвиђене прописима општине. 

 
 

Члан 187. 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши комунални инспектор Одељења за привреду и 

економски развој Општинске управе општине Жагубица и друге инспекције у складу са својим надлежностима.  

 Начин инспекцијске контроле и друга питања од значаја за рад комуналног инспектора одређена су Законом 

о инспекцијском надзору.  

 

Члан 188. 

Комунални   инспектор   врши   самостално   и   без   посебног   овлашћења   послове непосредног надзора, 

доноси решења и преузима друге мере у складу са Законом и одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 189. 

Предузећа, предузетници, друга правна лица, општински органи и организације као и грађани код којих се 

врши надзор, дужни су комуналном инспектору омогућити вршење   послова инспекције,   давати   потребна   оба 

вештења   и   податке     стављати   на   увид   сву   потребну документацију. 

При вршењу инспекцијског прегледа инспектор има право да обезбеђује потребне доказе (саслушање 

сведока, саслушање одговорног лица, вештачење и сл.). 

 

Члан 190. 
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Ако комунални инспектор при прегледу утврди да поједине одредбе Закона или ове Одлуке  нису  

примењене  или  да  нису  правилно   примењене,  у  записнику  о  извршеном  прегледу навешће  утврђене  

неправилности  и  недостатке  а  решењем  ће  наредити  мере  које  се  морају предузети,  одређујући  рок  за  

њихово  извршење  као  и  рок  у  коме  се  мора  обавестити  надлежни орган о отклањању неправилности. 

 

Члан 191. 

Против решења из претходног члана може се у року од 8. дана од дана пријема решења, поднети жалба 

Општинском већу општине Жагубица. 

Изузетно од претходног става жалба не одлаже извршење решења донетог у случају када  ситуација  на  

терену  захтева  хитно  извршење  решења  у  циљу  заштите  комуналних  објеката  и функционисања комуналног 

система, континуираног обављања одређених комуналних делатности, као и заштите имовине и правних и физичких 

лица. 

 

Члан 192. 

Ако комунални инспектор приликом инспекцијског прегледа утврди да су повређени прописи  над  чијим  

спровођењем  надзор  врши  други  орган,  дужан  је  да  без  одлагања  о  томе обавести тај орган. 

 

Члан 193. 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен  да: 

1.контролише да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и одредбама ове одлуке и то у 

насељеним местима и ван насељених места општине Жагубица, 

2.контролише стање комуналних објеката, 

3.контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним условима, 

4.нареди прекршиоцима комуналног реда уклањање ствари и других предмета са  јавних површина као и 

осталих површина у насељеним местима и ван насељених места општине Жагубица ако су ови ту остављени 

противно одредбама закона и ове одлуке. Ако прекршилац комуналног реда не поступи по решењу комуналног 

инспектора, уклањање  ствари  ће  извршити  комунално  предузеће  или  субјекат  коме  је  поверено  обављање 

комуналне делатности по решењу комуналног инспектора о трошку прекршиоца комуналног реда. 

5.нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака, 

6.изриче и уручује прекршајне налоге о новчаној казни на лицу места за прекршаје у складу са законом и 

одредбама ове Одлуке. 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 194. 

Новчаном  казном  од  100.000,00    динара  казниће  се  за  прекршај комунално предузеће или други 

субјекти којима је поверено обављање комуналне делатности ако не  обезбеди  пружање  услуга  на  начин  прописан  

одредбама  чланова:  29; 30; 31; 32; 33; 34; 39; 40; 41; 42; 43;  50. став 1  тачке( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  и 11),  56; 73; 77; 79; 81; 82;  

86;  90; 93; 99; 126; 128; 132 став 1  тачке (1,2,3,4,5,6 и 7)  150;  152; 158;, 159; 176  и 177   ове Одлуке. 

За  прекршај  из  става  1.  овог  члана  новчаном  казном    од  25.000,00 динара  казниће  се  и  одговорно  лице  

у  комуналном  предузећу  или  субјекту  коме  је  поверено обављање комуналне делатности. 

 

Члан 195. 

Новчаном  казном  од  100.000,00  динара  казниће  се  за  прекршај комунално  предузеће  или  субјекат  коме  

је  поверено  обављање  комуналне  делатности  ако  не донесе одговарајући програм, правилник или други акт како 

је то прописано члановима: 138; 139; 140;  ове Одлуке. 

За  прекршај  из  претходно  става  овог  члана  новчаном  казном  од   25.000,00  динара  казниће  се  и  

одговорно  лице  у  комуналном  предузећу  или  субјекту  коме  је поверено обављање комуналне делатности. 

 

Члан 196. 

Новчаном  казном  од  250.000,00  динара  казниће  се  за  прекршај предузеће  или  друго  правно  лице  ако  

поступи  супротно  одредбама  чланова:  21.,  22.,  23;  27., 29.,31., 32; 39; 48.  и  49. ове Одлуке. 

Новчаном  казном  од   25.000,00  динара  за  прекршај  из  става  1.  овог члана казниће се одговорно лице у 

предузећу или другом правном лицу. 

 

Члан 197. 

Новчаном   казном   од  125.000,00   динара   казниће   се   приватни предузетник ако поступи супротно 

одредбама чланова: 70; 72; 73; 75; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 120; 121; 168; 169; ове Одлуке. 

 

Члан 198. 

Новчаном казном од   20.000,00  динара  казниће  се  за  прекршај  физичко лице ако поступи супротно 

одредбама чланова: 38., 244., 45., 46., 47., 49., 50., 51( став 1 тачке 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и10); 53., 54., 57 ( став1 тачка 
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1,2,3,4 и 5) 58., 59., 60., 61., 72., 74., 75., 80., 87( став 1 тачка 1,2,3,4 и 5); 92., 96., 114( став 1 тачке 

1,2,3,4,5,6.7,8.9.10 и 11)., 122., 131., 135(  став1, тачке 1,2,3,4,5,6 и 7) ., 145., 146., 147.,151., 157; 163., 179., 117., 

181., 119., 126., 134., 145., 147., 148., и 150. ове Одлуке. 

 

Члан 199. 

Новчаном  казном  од 100.000,00  динара  казниће  се  за  прекршај комунално  предузеће,  друго  правно  

лице  или  субјекат  коме  је  поверено  обављање  комуналне делатности ако поступи супротно члану 186. ове Одлуке. 

Новчаном   казном   од    15. 000,00   динара   казниће   се   за   прекршај одговорно лице у комуналном 

предузећу или другом правном лицу коме је поверено обављање комуналне делатности ако поступи супротно члану 

186.ове Одлуке. 

Новчаном  казном  од  50.000,00  динара  казниће  се  за  прекршај приватни предузетник ако поступи 

супротно члану 186. ове одлуке. 

Новчаном казном од  1 0 .000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако поступи супротно члану 

186.ове одлуке. 

 

Члан 200. 

Правно лице које не поступи по решењу комуналног инспектора из члана 190. ове Одлуке, казниће се 

новчаном казном од  50,000,00  динара. 

Предузетник који не поступи по решењу комуналног инспектора из члана 190. ове Одлуке, казниће се 

новчаном казном од  25.000,00 динара. 

Физичко лице које не поступи по решењу комуналног инспектора из члана 190. ове Одлуке, казниће се 

новчаном казном од  10.000,00 динара. 

. 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 201. 

Резервације   гробних   места   закључене   са   месним заједницама до   дана ступања на сангу ове Одлуке важе 

и надаље, под договореним условима. 

 

Члан 202. 

Обављање комуналних делатности или појединих послова из оквира тих делатности које се сагласно Закону 

и одредбама ове Одлуке могу поверити предузећу, предузетнику или месној заједници, врше се у складу са законом 

и одредбама ове Одлуке. 

 

 

 

Члан 203. 

Надлежна  комунална  предузећа  су  дужна  да  у  циљу  прописаног  чувања  разних ствари и других 

предмета које су по налогу комуналног инспектора уклониле са јавних површина да организују чување и даљи 

поступак са истим. 

Начин чувања и даљи поступак са разним стварима и другим предметима из става 1. овог члана 

регулисаће се посебним правилником који доносе надлежна Комуналнa предузећa уз сагласност Општинског Већа 

општине Жагубица. 

 

Члан 204. 

Одржавање јавних простора за паркирање и превоз путника у градском саобраћају  прописаће се посебним 

одлукама Скупштине општине. 

 

Члан 205. 

Ближе  услове  привременог  коришћења  јавних  површина  ради  постављања  мањих монтажних  и  других  

објеката  (киосци,  летње  баште,  покретне  тезге,  рекламне  табле  и  панои  и  сл.) прописаће Скупштина општине 

посебном одлуком у року од 6 месеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 

До доношења прописа из става 1. овог члана коришћење јавних површина у смислу става  1.  овог  члана  

обављаће  се  по  прописима  који  су  важили  до  дана  ступања  на  снагу  ове одлуке. 

 

Члан 206. 

Комунална  предузећа  или  субјекти  којима  је  поверено  обављање  комуналне делатности  донеће  

одговарајуће  програме,  пројекте,  правилнике  или  друге  акте  који  су  прописани члановима: 

40;42;56;76;77;92;93;121;127;128;143;152 и 159. ове одлуке у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 
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Члан 207. 

До  доношења  аката  прописаних  овом  одлуком  примењиваће  се  прописи  који  су били на снази до дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 208. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним делатностима Општине 

Жагубица («Службени гласник општине Жагубица» бр. 11/2013), Одлука о допуни одлуке о комуналним 

делатностима («Службени гласник општине Жагубица» бр. 5/2014) и Одлука о изменама одлуке о комуналним 

делатностима («Службени гласник општине Жагубица» бр. 16/2016). 
 

Члан 209. 
 
 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Жагубица“. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број: I-01-020-461/18 

Ж а г у б и ц а                                                                         

                                                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                         Оливера Пауљескић             

 

     На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему  („Службени гласник РС“, број 

54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-исп,108/2013,142/2014,68/2015-

др.закон,103/2015,99/2016и113/2017) и члана 40. тачка 6. Статута општине Жагубица ( „Службени 

гласник општине Жагубица“ , број 06/08, 04/09,3/11,14/14,14/15 и 12/17) 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 03.  2018. године , донела 

је: 

 

ОДЛУКУ 

О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Жагубица за 2017.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 2017. годину. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Жагубица“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-460/18 

Ж а г у б и ц а       

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                          Оливера Пауљескић 
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На основу члана 2, члана 61. став 7. и члана 64. Закона о становању и одржавању зграда 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 104/16), Правилника о критеријумима за утврђивање 

минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде (“Службени гласник РепубликеСрбије“, бр. 101/17), Мишљења 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о примени појединих одредби Закона о 

становању и одржавању зграда бр. 401-00-917/2017-12 од 07. децембра 2017. године, члана 32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. 

закон, 101/16 - др. закон) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине 

Жагубица“, бр.6/2008, 4/2009, 3/2011, 14/2014, 14/2015 и 12/2017),  

Скупштина општине Жагубица на својој XVI седници одржаној дана 08. 03. .2018. године, 

донела је: 

 

 

Одлуку  

о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде зарада 

принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине 

Жагубица 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова стамбених и 

стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које 

се налазе на територији општине Жагубица, као и утврђивање накнаде коју плаћају власници посебних 

делова зграда у случају постављања професионалног управника од стране локалне самоуправе као вид 

принудне мере. 

 

Под одржавањем зграде, у смислу става 1. oвог члана, подразумева се обавеза власника и 

корисника самосталних делова зграде да одржавају своје делове зграда на начин којим се обезбеђује 

функционалност тог дела зграде према прописима који ближе одређују њихову функционалност и на 

начин којим се елиминише опасност од наступања штете или немогућности коришћења других делова 

зграде. 

 

Под принудном управом, у смислу става 1. oвог члана, подразумева се постављање 

професионалног управника у стамбеним зградама од стране локалне самоуправе као вид принудне мере 

у случају да зграда у законском року није изабрала своје органе управљања, и у случају истека или 

престанка мандата управника, уколико у прописаном року не буде изабран нови управник. 

 

1. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама 

 

Члан 2. 

Минимални износ месечног издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по 

квадратном метру стана или пословног простора износи: 

- За зграду старости до 10 година – 2,00 динара; 

- За зграду старости од 10 до 20 година – 3,00 динара; 

- За зграду старости од 20 до 30 година – 4,00 динара; 

- За зграду старости 30 и више година – 5,00 динара; 

 

Текуће одржавање у стамбеним зградама 

 

Члан 3. 

Минимални износ месечног издвајања на име трошкова текућег одржавања заједничких делова 

зграде у апсолутном смислу за сваки посебaн део зграде износи  300,00 динара.  

Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу укључени су у износ трошкова текућег 

одржавања заједничких делова зграде. 

 

Накнада за рад принудног управника 

Члан 4. 
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Накнада за управљање у случају  принудно постављеног професионалног управника у 

апсолутном износу на месечном нивоу за сваки посебан део зграде износи: 

- За зграде до 8 посебних делова – 190,00 динара; 

- За зграде од 8 до 30 посебних делова – 230,00 динара; 

- За зграде преко 30 посебних делова – 270,00 динара; 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 5. 

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

Жагубица". 

 Ову одлуку објавити на интернет страници Општине Жагубица. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 Број: I-01-020-457/2018 

Ж а г у б и ц а 

    П Р Е Д С Е Д Н И К  

                                                                                                Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 76. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 

104/16), члана 35. став 2.члана 168. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 

98/16 – одлука УС), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон) и члана 40. Статута Општине 

Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/2008, 4/2009, 3/2011, 14/2014, 14/2015 и 

12/2017),  

Скупштина Општине Жагубица на својој седници одржаној 08. 03. 2018. године,  донела је  

 

О Д Л У К У 

О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА  У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ 

ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се општа правила кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним 

зградама (у даљем тексту: зграда) на територији Општине Жагубица. 

Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, подразумевају се права и обавезе станара 

зграде у циљу несметаног становања и правилног коришћења стамбеног, стамбено-пословног простора 

у згради, заједничких просторија, заједничких делова зграде, заједнички ограђеног простора који 

припада згради, инсталација, уређаја и опреме зграде у погледу њихове употребе, чувања од оштећења, 

и одржавања чистоће, реда и мира у згради. 

Овом одлуком нарочито се одређује дозвољени ниво буке у коришћењу посебних делова зграде 

(стан, пословни простор, гаража, гаражно место или гаражни бокс), као и услови под којима се могу 

обављати одређене привредне делатности у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради, како 

се власницима станова не би реметио мир у коришћењу станова.  

Правилима власника може се прописати и кућни ред зграде који не може бити у супротности са 

општим правилима кућног реда прописаним овом одлуком. 

 

Члан 2. 

 Стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од 

најмање три стана. 

 Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног пословног 

простора. 

 Посебни део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, 

пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс. 

О кућном реду у згради старају се станари и органи управљања зградом: скупштина стамбене 

заједнице и управник.  

Станаром зграде, у смислу ове одлуке, сматра се: власник стана и других посебних делова 

зграде, носилац станарског права, закупац стана као и подстанари ових лица, сустанар, чланови њиховог 
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породичног домаћинства као и друга лица која станују са њима и власник, односно корисник пословне 

просторије у згради, као и лица запослена у пословним просторијама у згради (у даљем тексту: станари).  

Стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно, стамбено-пословне 

зграде. Стамбена заједница има статус правног лица, који стиче тренутком када најмање два лица 

постану власници два посебна дела. Стамбена заједница има матични број, ПИБ и текући рачун и 

уписује се у регистар стамбених заједница који води Општинска управа општине Жагубица – Одељење 

за привреду и економски развој, а преко овлашћеног регистратора стамбених заједница. 

Скупштину стамбене заједнице чине сви власници станова и других посебних делова зграде.  

Седница скупштине одржава се најмање два пута годишње а заказује је управник. Надлежности, 

право гласа, рад и одлучивање, кворум, записник и одговорност стамбене заједнице уређени су законом. 

 Стамбена заједница има управника кога бира скупштина стамбене заједнице, из редова чланова 

скупштине стамбене заједнице и коме мандат траје четири године. Ако скупштина стамбене заједнице 

не изабере новог управника у року од 30 дана од дана када је стамбена заједница остала без управника, 

из било ког разлога, сваки власник посебног дела има право да захтева покретање поступка пред 

надлежним органом Општинске управе општине Жагубица – Одељење за привреду и економски развој, 

за именовање професионалног управника. 

Права и обавезе управника, професионално управљање - организатор професионалног 

управљања, стицање и престанак овлашћења за обављање послова професионалног управника, 

надлежност професионалног управника, регистар професионалних управника, поверавање управљања 

професионалном управнику, поверавање управљања професионалном управнику на основу одлуке 

стамбене заједнице или правилима власника као и увођење принудне управе регулисани су законом. 

 

Члан 3. 

У сваком улазу у зграду станари, односно управник, дужни су да на видном месту истакну ову 

одлуку.  

Списак станара и списак заједничких просторија са назнаком њихове намене, дужан је да 

поседује управник.  

            Управник стамбене заједнице успоставља и води евиденцију о власницима посебних делова, 

власницима самосталних делова и лицима којима су заједнички или посебни делови зграде издати у 

закуп, односно на коришћење по другом основу (за физичка лица име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица 

пословно име, адреса седишта и матични број). 

Власник стана дужан је да управнику пријави промену станара, односно број станара у року од 

осам дана од дана настале промене. Власник пословне просторије дужан је да управнику пријави 

промену закупца ако је пословну просторију издао у закуп, у року од осам дана од дана настале 

промене. 

            Власник посебног дела који је издао свој посебани део у закуп трећем лицу, а уговорио је да 

треће лице учествује у трошковима одржавања и управљања зградом, дужан је да у року од 30 дана од 

дана издвања посебног дела у закуп обавести управника зграде да ће закупац учествовати у трошковима 

одржавања и управљања зградом. 

У случају промене станара, односно броја станара, управник је дужан да ажурира списак 

станара.  

 

 

Члан 4. 

Заједничке просторије зграде, у смислу ове одлуке, су: тавански простор, вешерница, 

просторија за сушење веша, подрум, бицикларница, просторија за рад органа стамбене заједнице, 

просторија за смештај смећа и разног отпада, остава за смештај опреме за текуће одржавање зграде, 

заједничка остава и слично.  

Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део 

зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради као целини, 

као што су: заједнички простори (степеништа, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и 

галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге 

просторије намењене заједничкој употреби власника посебних делова или самосталних делова зграде и 

др.), заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне и друге 

конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према 

спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, 

канализапроветравање, светларници и др.), као и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње 

електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, громобрани, апарати за 

гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални 

прикључци који су намењени заједничком коришћењу), ако не представљају саставни део самосталног 

дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, 

опреме и уређаја који искључиво служе једном посебном делу. 
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Заједнички ограђен простор који припада згради, у смислу ове одлуке је двориште зграде које 

служи за потребе свих станара и користи се у складу са његовом наменом. 

Заједничке инсталације, опрема и уређаји зграде, у смислу ове одлуке, су: унутрашње 

електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, громобрани, апарати за 

гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални 

прикључци који су намењени заједничком коришћењу и друго.  

            Инсталације, уређаји и опрема зграде, у смислу ове одлуке су: инсталација водовода, топловода и 

канализације, електро, плинске инсталације, ПТТ, ТВ и громобранске инсталације, противпожарна-

хидрантска мрежа, као и одговарајуће подстанице, хидрофорска постројења, разводни ормани и сл. 

 

Члан 5. 

У заједничким просторијама, заједничким деловима зграде и заједнички ограђеном простору 

који припада згради, забрањено је држати друге ствари, осим оних које су нужне за њихово наменско 

коришћење.  

Заједничке просторије зграде, заједнички делови зграде, заједнички ограђен простор који 

припада згради, заједничке инсталације, опрема и уређаји зграде служе за потребе свих станара и 

станари су дужни да их користе са пажњом доброг домаћина и да их чувају од оштећења и квара.  

 

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТАНАРА 

 

Члан 6. 

Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно одржавају.  

Станари су дужни да заједничке просторије зграде, заједничке делове зграде, заједнички 

ограђен простор који припада згради и заједничке инсталације, опрему и уређаје зграде, после употребе 

доведу у ред, а кључ од заједничке просторије односно заједничког дела зграде, врате лицу које је 

одредио орган управљања зградом. 

 

Члан 7. 

Власник посебног дела, односно власник самосталног дела зграде, дужан је да: 

1) употребом, односно коришћењем свог посебног, односно самосталног дела не омета коришћење 

других делова зграде; 

2) свој посебан, односно самостални део зграде одржава у стању којим се не отежава, не 

онемогућава и не ремети уобичајена употреба осталих делова зграде; 

3) одржава заједнички део зграде који чини саставни део његовог посебног, односно самосталног 

дела зграде у границама могућности вршења овлашћења употребе тог дела; 

4) учествује у трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде и катастарске парцеле 

на којој се налази зграда, у мери и на начин одређен овим законом; 

5) трпи употребу заједничких делова зграде у складу са њиховом наменом од стране власника 

самосталних делова или лица која раде по њиховом налогу, односно пролажење трећих лица 

ради доласка до одређеног посебног, односно самосталног дела зграде; 

6) дозволи пролаз кроз свој посебан, односно самостални део зграде или његову употребу на други 

примерен начин ако је то нужно за поправку, односно одржавање другог дела зграде или 

испуњење друге законске обавезе. 

 

 Право да захтева испуњење обавеза од власника посебног дела зграде има сваки власник 

посебног дела зграде, власник самосталног дела зграде и стамбена заједница, у складу са својим правом 

које произлази из обавезе власника посебног дела зграде. 

 Власник посебног, односно самосталног дела зграде који је дужан да дозволи пролаз кроз свој 

посебан део зграде или његову употребу на други примерен начин у складу са тачком 6. став 1. овог 

члана има право да захтева да његов посебни, односно самостални део зграде буде враћен у стање у 

коме се налазио пре него што је дозволио пролаз или његову употребу, односно има право на накнаду 

штете која је причињена пролазом или употребом на посебном, односно самосталном делу зграде. 

 

Члан 8. 

Станари су дужни да за време кише, снега и других временских непогода, обезбеде да прозори и 

улази на заједничким просторијама и заједничким деловима зграде буду затворени.  

Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему морају 

водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке делове фасада, и да не угрожавају 

безбедност осталих станара и пролазника. 

Станари су дужни да обезбеде чишћење снега и уклањање леда испред зграде. 
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Станари, односно орган управљања зградом, дужни су да у зимском периоду предузму мере 

заштите од смрзавања и прскања водоводних, канализационих и топловодних инсталација и уређаја у 

становима, заједничким и пословним просторијама.  

Станари су дужни да обезбеде прозоре и друге отворе на подруму решетком или густом 

жичаном мрежом.  

 

Члан 9. 

Станари су дужни да обезбеде да улаз у зграду, приступ заједничким деловима зграде и 

заједничким просторијама буду слободни ради несметаног пролаза и у њима је забрањено одлагање 

материјала и понашање које на било који начин нарушава њихову функционалност, хигијену и чистоћу 

(остављање намештаја, уређаја, смећа, разног отпада, уношење блата и друго).  

Станари су дужни да огревни материјал држе у подруму, а у зградама без подрума, на местима 

која одреде станари, односно орган управљања зградом.  

Није дозвољена припрема и цепање огревног материјала у становима и на другим местима која 

за то нису одређена.  

            Одмах по уношењу огревног материјала у подрум или друга за то одређена места, станар је 

дужан да очисти и доведе у ред место на којем је материјал био истоварен. 

            Држање течног гаса (бутана), течних горива (лож уља) и других запаљивих материјала мора бити 

у складу са законским и другим прописима којима је регулисана ова област. 

 

Члан 10. 

Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и лођа трешење тепиха, постељине и других ствари, 

као и бацање смећа и отпада свих врста.  

Није дозвољено бацање отпадака и других предмета у лавабое, каде и друге санитарне уређаје 

који су повезани на канализациону инсталацију, а који би могли загушити или оштетити инсталације.  

 

Члан 11. 

На прозорима, терасама, балконима и лођама забрањено је држање ствари, односно предмета 

који би услед пада могли повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила. 

Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, терасама, балконима и лођама или на ивици 

истих само у одређеним сигурносним посудама, а заливање цвећа мора се обављати тако да вода не 

кваси фасаду зграде, балконе, терасе или пролазнике и возила.  

            Није дозвољено на терасама, балконима и лођама држање ствари и предмете који нарушавају 

изглед зграде (намештај, огревни материјал и слично). 

 

Члан 12. 

Станари су дужни да улазну капију или улазна врата држе откључана, осим ако зграда има 

спољне сигналне уређаје за позивање станара.  

 

 

 

Члан 13. 

У сваком улазу у зграду, правно лице или предузетник коме је поверено одржавање зграде, 

дужно је да на видном месту истакне упутство о начину пријаве квара на инсталацијама, уређајима и 

опреми зграде. 

Орган управљања зградом дужан је да на видном месту истакне обавештење о томе коме се 

станари могу обратити у случају квара инсталација, уређаја или опреме зграде и код кога се налазе 

кључеви од просторија у којима су постављене инсталације, уређаји и опрема зграде. 

Станари су дужни да оштећења и кварове одмах пријаве субјектима из става 1. овог члана, 

односно управнику или станару одређеном за пријем и прослеђивање оваквих обавештења. 

 

Члан 14. 

Орган управљања зградом се стара о редовној контроли исправности противпожарних уређаја и 

уређаја за узбуну у згради.  

 

Члан 15. 

Заједнички ограђен простор, станари зграде или више суседних зграда, могу уредити у складу 

са важећим урбанистичким планом у сарадњи са надлежним органом за послове уређивања и 

коришћења грађевинског земљишта, урбанистичког и просторног планирања. 

 

Члан 16. 
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 Уређење простора за игру и забаву деце, станари зграде или више зграда, могу уредити у складу 

са важећим планским актима који важе за територију Општине Жагубица. 

 

Члан 17. 

У становима, заједничким и пословним просторијама у згради није дозвољено постављати или 

демонтирати инсталације, опрему и уређаје зграде, без сагласности предузећа коме је поверено 

одржавање ових инсталација, или вршити друге преправке без одобрења власника стана или пословног 

простора, односно носиоца права располагања на стану или пословном простору.  

Одобрење из става 2. овог члана, подразумева прибављање и других одобрења надлежних 

органа, када су у питању радови за које је, у складу са законом, обавезно прибављање таквог одобрења.  

 

Члан 18. 

Лице које изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на 

згради, дужно је да претходно о томе обавести орган управљања зградом, односно станаре, и пријави 

дан почетка, врсту и трајање радова, и да по обављеном послу просторије у згради које су биле предмет 

радова или на било који начин везане за извођење радова, остави у исправном стању.  

Обавезу обавештавања из става 1. овог члана, има и станар када изводи радове у стану или 

пословним просторијама, као и обавезу да прикаже одобрење из члана 17. ове одлуке, органу управљања 

зградом.  

Радови из става 1. и 2. овог члана, осим у случајевима хаварије и потребе за хитним 

интервенцијама, не могу се изводити у време одређено као време одмора. 

 

Члан 19. 

При коришћењу стана, заједничких просторија, заједнички ограђеног простора који припада 

згради, забрањено је виком, буком, трчањем, скакањем, играњем лопте и сличним поступцима ометати 

станаре у мирном коришћењу стана.  

Коришћење кућних апарата (веш машине, усисивача и слично), вентилационих система, клима 

уређаја, уређаја за музичку репродукцију, ТВ пријемника и других уређаја, машина и апарата у згради, у 

време одмора, дозвољено је само до собне јачине звука. 

Време одмора мора се поштовати и при коришћењу машина за одржавање зелених површина 

око зграде (косачица, моторна тестера и слично). 

У случају породичних славља, станари су дужни да постављењем обавештења на видном месту 

у згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да славље не може трајати дуже од 01,00 часа после 

поноћи. 

Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 часова и од 22,00 до 7,30 часова наредног дана, а у 

данима викенда (субота и недеља) и празника у времену од 16,00 до18,00 часова и од 22,00 до 8,00 

часова наредног дана, станари се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у 

згради (време одмора). 

Временски период од 16,00 часова 31. децембра до 4,00 часа 01. јануара се не сматра временом 

за одмор.  

Члан 20. 

 Станари могу, у складу са посебним прописима, држати кућне љубимце (мачке, псе и друге 

животиње), али су дужни да воде рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у заједничким 

просторијама и не нарушавају мир и тишину у згради. 

Члан 21. 

 Станари морају на својим и заједничким подрумским просторијама обезбедити решетку или 

густу жичану мрежу која спречава убацивање предмета који могу да изазову пожар или друга оштећења 

зграде. 

 

Члан 22. 

Није дозвољено бацати или остављати отпатке и другу нечистоћу по степеништу или другим 

заједничким просторијама, инсталацијама, опреми и уређајима у згради и у дворишту. 

Није дозвољено прљати или на било који начин оштећивати зидове, врата, прозоре, 

инсталацију, опрему и уређаје и све друге делове зграде. 

Није дозвољено уништавати и оштећивати ограде, зеленило и све друге елементе уређења 

површине око зграде. 

 

Члан 23. 

Станари, односно орган управљања зградом морају омогућити дезинфекцију, дезинсекцију и 

дератизацију заједничких просторија у згради по налогу овлашћене установе и надлежне инспекције.  
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У погледу изношења и депоновања кућног смећа, као и отпадака који не спадају у кућно смеће 

(кабасто), примењују се одговарајући прописи општине који регулишу ову област. 

 

Члан 24. 

 Бука у затвореним просторима зграде, у време одмора, не сме проћи граничну вредност од 30 

ДБ, док на отвореном простору, у време одмора, бука не сме проћи граничну вредност од 45 ДБ у 

стамбеној згради и 50 ДБ у стамбено-пословним зградама. 

 

Члан 25. 

 Привредна делатност чије обављање у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради је 

дозвољено посебним прописима, мора се обављати тако да не ремети мир у коришћењу станова. 

 Пара, дим, мириси и бука која се стварају обављањем привредне делатности морају бити 

изоловани и уређени тако да не ометају становање и здравље станара. 

 

Члан 26. 

Правилима власника може се прописати и кућни ред зграде, који не може бити у супротности са 

овом одлуком. 

 

Члан 27. 

У сваком улазу у зграду станари, односно управник, дужни су да на видном месту истакну 

кућни ред зграде, који не може бити у супротности са овом одлуком. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

За непоштовање кућног реда одговорни су станари и орган управљања. 

Власник и закупац посебног дела зграде одговоран је и за понашање свог малолетног детета, 

усвојеника или лица над којим има старатељство, као и за понашање других лица која су у његовом 

стану или пословној просторији, а нису станари у смислу одредбе ове одлуке. 

 

Члан 29. 

 О непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају скупштину стамбене заједнице или 

професионалног управника, који ће по пријему обавештења поучити прекршиоца да је у обавези да 

поштује кућни ред, о датој поуци сачинити белешку, а након тога, уколико је то потребно, учињени 

прекршај пријавити и надлежној инспекцији како би предузела мере у складу са Законом о становању и 

одржавању зграда. 

 

V ПРИМЕНА ПРОПИСА 

 

Члан 30.  

 На питања о кућном реду која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе Закона о 

становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/2016). 

 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 31.  

 Кућни ред прописан правилима власника посебних делова у стамбеној заједници не може бити 

у супротности са општим правилима кућног реда прописаним овом одлуком. 

 

Члан 32. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Жагубица". 

 Ову одлуку објавити на интернет страници Општине Жагубица. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I-01-020-458/18 

Ж а г у б и ц а    

 

П Р Е Д С Е Д Н И К  

Оливера Пауљескић 

 



СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
 

      9.  март  2018.                                       Жагубица                      Број  2  страна 84 

На основу члана 20. Закона о експропријацији ("Службени гласник РС", бр: 53/1995, 20/2009, 

55/2013-ОУС и 106/2016-аут. тумачење) и члана 40. Статута општине Жагубица ("Службени гласник", 

општине Жагубица бр;6/2008, 4/2009, 3/2011, 14/2014, 14/2015 и 12/2017), 

 Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 08. 03. 2018.године, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

 

 

     Члан 1. 

 Овом Одлуком Скупштина општине Жагубица покреће поступак за утврђивање јавног 

интереса за административни пренос  или експропријацију  непокретности и то:  

- део од кп.бр: 650/2  КО Жагубица у Жагубици, чија је укупна  површина 0.21,16 ха и то  у 

северном делу парцеле дафинисан координатним тачкама: 

1. 833: y- 7 563 351.17, x- 4 894 991.95 

2. 834: y- 7 563 397.50, x- 4 894 988.67 

3. 2842: y- 7 563 399.67, x- 4 894 988.09 

4. 2841: y- 7 563 401.48, x- 4 894 986.76 

5. 2840: y- 7 563 402.67, x- 4 894 984.86 

градско грађевинско земљиште у Жагубици , место звано „Варошица“  у КО Жагубица, власништво  

„АРИВА ЛИТАС“ ДОО описана у листу непокретности  број 2627.  

 

     Члан 2. 

 Налаже се се имовинско правној служби Општинске управе општине Жагубица да припреми 

сву потребну документацију за подношење предлога, а Општинском јавном правобраниоцу да у име и за 

рачун Општине Жагубица поднесе предлог Влади Републике Србије ради утврђивања јавног интереса за 

административни пренос или експропријацију. 

 

     Члан 3. 

 Корисник на предметном делу парцеле би била Општина Жагубица. 

 Утврђивање јавног интереса описане у члану 1. ове Одлуке врши се у циљу изградње-

реконструкције саобраћајнице, а у складу са Планом генералне регулације „Жагубица“( „Сл.гласник 

општине Жагубица“, бр.10/13). 

 

 

     Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања и иста ће бити објављена у " 

Службеном гласник општине Жагубица". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Број I-01-020-459/18 

 

Ж а г у б и ц а 

               П Р Е Д С Е Д Н И К 

              Оливера Пауљескић 

               

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(''Службени гласник РС'',бр.68/2015),тачке 7. бр.31 из Табеларног приказа Одлуке Владе Републике 

Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,систему 

јавних служби,систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.годину 

(''Службени гласник РС'', бр.61/2017) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник 

општине Жагубица'', бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 03. 2018. године,донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У 

СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2017 ГОДИНУ 
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I 

 У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 

општине Жагубица за 2017 годину (''Службени гласник општине Жагубица'', бр. 10/2017) у Одељку I 

став 1. код: 

 

 Општинске управе општине Жагубица број ''73'' замењује се бројем ''69'' 

. 

 Установа,јавних служби и других организационих облика у области образовања, културе и др. 

Предшколска установа ''Полетарац'' Жагубица број ''26'' замењује се бројем ''28'' и 

 

 Завичајног музеја ''Хомоље''  Жагубица број ''2'' замењује се бројем ''4''. 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-462/18 

Ж а г у б и ц а 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

          Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 33. став 1. и члана 36. став 1. и 2. Закона о јавном дугу („Сл. 

гласник РС „ бр. 61/2005, 107/2009,78/2011 и 68/2015), члана 32. став 1. тачка 15. а у везиса чланом 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07)и члана 40. Статута 

Општине Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" број.6/2008,4/2009,3/2011 и 

14/2014,14/2015 и 12/2017), 

 

Скупштина општине Жагубица ,на својој седници одржаној 08. 03. 2018 године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Члан 1. 

ОПШТИНА ЖАГУБИЦА задужује се дугорочно за финансирање 

капиталних инвенстиционих расхода у износу од 23.000.000,00 динара. 

Члан 2. 
Средства из члана 1. Ове Одлуке у целокупном износу користиће се за: 

1. Реализацију пројекта „Ватрогасци и управљање ванредним ситуацијама 

Рекаш-Жагубица“ .......................... 23.000.000,00 динара. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се председник општине Жагубица да по добијеној сагласности бр. 

401-42/2018-001 од 18. јануара 2018. год. од Министарства финансија - Управе за јавни дуг и 

спроведеног поступка кредитног задуживања путем прикупљања писмених понуда, закључи 

уговор о дугорочном кредиту са најповољнијим понуђачем. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику 

општине Жагубица" 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
Број:I-01-020-456/2018 

Ж а г у б и ц а 
П Р Е Д С Е Д Н И К  
Олнвера Пауљескић 
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  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Жагубица, фебруар.2018. године 

          

                   

                                                                                                                             

 

 

 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени 

гласник Републике Србије", број 62/2006,65/2008,41/2009 и 112/2015)  и члана 15. тачка 

20. Статута општине Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица ", број 6/2008, 

4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017), а уз сагласност Mинистарства 
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пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије број 320-11-01438/2018-

14 од 07. 03.   2018. године,  

Скупштина општине Жагубица  на својој седници одржаној дана 08. 03. 2018. 

године, донела је 

 

 

 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ  

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА  ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Овим програмом даје се преглед површина пољопривредног земљишта по 

катастарским општинама и културама, облицима својине, класама, корисницима 

пољопривредног земљишта у државној својини и преглед пољопривредног земљишта 

у државној својини груписаног по катастарским парцелама анализа стања заштите  и 

уређења пољопривредног земљишта, утврђује Програм радова на заштити и уређењу 

пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта општине 

Жагубица за 2018. годину. 

 

 

I. OПШТИ ДЕО 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

             

1. Положај и величина територије 

 

 Жагубица се налази у Источној Србији у географској области која је јасно 

оивичена планинским венцима са свих страна. Од Звижда на северу одвајају је 

Хомољске планине (940м), од Ресаве на југу венац Бељанице ( 1336м) од црноречког 

басена на истоку масив црног Врха ( 1027м) од равничарске доње Млаве на западу 

ниске Горњачке планине  (825м). Овако уоквирено подручје у административном 

погледу скоро у потпуности припада општини Жагубица. Жагубица  лежи на 

надморској висини од 314м, у чијем центру се налази извориште реке Млаве. 

 Површина општине Жагубица  је 760 км2 и по томе је једна од највећих  

општина у Србији. Територију општине Жагубица чине 17 насељених места и 19 

катастарских општина а насељава је по попису из 2002. године 16.975 становника. 

Просечна густина насељености на 1 км2 износи 22,34 становника. 

 

2. Типови земљишта 

 

 Од укупне површине општине Жагубица 46,57% су пољопривредне површине. 

  

3.  Метеоролошки услови 

 

Средње месечне и годишње температуре ваздуха оЦ 
Метеоролошка станица Жагубица 

Год. * Месец Просек 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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78-97 -1. 7 -0,1 4,4 9,6 14,8 18,0 19,6 19,3 15,2 10,3 4,1 0,4 9,5 
01-05 0.1 1.8 7.0 11.5 18.3 20.6 22.7 22.3 16.5 12.4 6.5 0.8 11.7 

 

 

 

       Месечне и годишње количине падавина мм 
         Метеоролошка станица  Жагубица  
Год. * Месец Укупно 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
78-97 30 38 43 48 71 72 56 53 39 41 49 52 595 
01-05 34 31 24 52 46 71 60 53 88 50 51 41 601 

* 78-97-представља период од 1978-1997 а 01-05 период од 2001-2005. 

 

 

Клима на подручју општине Жагубица је интегрални  део јединственог, еколошки 

очуваног простора а одраз је утицаја бројних континенталних регионалних климатских 

фактора и локалних утицаја природне средине. Поднебље припада поднебљу умерено 

континенталне климе са четири годишња доба, где су зиме доста хладне, пролећа 

свежа, лета умерено врућа а јесени топле и пријатне.Опште одлике климе анализиране 

су на основу низа дугогодишњих мерења важнијих климатских елемената са 

метеоролошких станица Жагубице и Црног врха, као и на основу неких посредних и 

индикативних запажања о модификацијама локалне климе.  Средња годишња 

температура ваздуха је  9,5 степени целзијуса, а годишња количина падавина (1978-

1997) је 595 мм. Распоред падавина према годишњим добима је прилично уједначен, 

али су честа и велика одступања. Према подацима за последњих пет година, са 

повећањем количина падавина (601 мм годишње), дошло је и до знатног повећања 

просечне годишње температуре ваздуха тако да за период 2001-2005. година износи 

11,7 о C. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Хидрографија територије 

 

   Територију општине Жагубица одликују сложене хидрографске прилике а оне су 

одраз хетерогености геолошког састава, сложених тектонских процеса и климатских 

одлика. 

                 -Извори и врела 

  Положај, густина и издашност извора и врела на територији општине Жагубица 

зависи од геолошког састава терена, рашчлањености рељефа и падавина.На овом 

простору могу се издвојити: нормални, крашки и термални извори. Најгушћа мрежа 

извора, мале издашности, јавља се на странама Хомољских планина и одговарајућим 

деловима Жагубичке и Крепољинске котлине због преовлађујућег састава 

кристаластих шкриљаца подлоге. Од густе мреже извора сабирају се бројни потоци и 

речице, од којих настају мање реке.Само на подручју Жагубичке котлине у Млаву се 

улива 6 река са Хомољских планина. 

За разлику од ових планина , на планинском подручју Бељанице због доминирајућег 

кречњачког састава стена, развијена је типична крашка хидрографија.У вишим 
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планинским пределима настају ређи, али јачи извори, понеко врело, кратки токови и 

водопади, али све те воде брзо пониру кроз кречњачку планинску масу и јављају се у 

облику снажних врела на источним и јужним ободима Жагубичке и Крупајске 

котлине. Најсложенија и са аспекта водоснабдевања најатрактивнија врела су 

Жагубичко или Врело Млаве , Крупајско, Белосавац, Изваричко и Суводолско.  

 

Каналска мрежа  за наводњавање и одводњавање не постоји.Овај проблем је веома 

изражен у периодима са високим нивоом подземних вода, површинских вода и 

великим количинама атмосферских падавина, тако да су знатне  површине 

пољопривредног земљишта посебно  у приобалном појасу реке Млаве у тим 

периодима поплављене.Због тога је неопходна изградња и довођење каналске мреже у 

оптимално функционално стање, а у случају потребе изградити и додатне канале. 

 

5.  Уређење пољопривредног земљишта 

  

 -Пошто се пољски путеви у већини катастарских општина налазе у веома 

лошем стању, неопходно је уложити знатна   средства за поправљање њиховог  

квалитета што ће утицати на смањење трошкова у сaмој пољопривредној производњи.

 -Изградња недостајуће и редовно одржавање  каналске мреже. 

 
Прегледнa картa општине Жагубица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 60. став 2,3 и 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, 

број 62/2006,65/2008 – др.закон,41/2009 и 112/2015) и члана 40. Статута општине Жагубица („Службени 

гласник општине Жагубица“, број 6/20008,4/2009,3/2011, 14/2014,14/2015 и 12/2017),а уз сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште број: 

320-11-01438/2018-14 од 07. 03.  2018. године, 

 Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 08. 03. 2018. године, донела је: 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Жагубица за 2018. годину (у даљем тексту: Годишњи програм) утврђују се: врста и 

обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и 

улагања средстава, а садржи и податке који се односе на пољопривредно земљиште у својини Републике 

Србије ( у даљем тексту: у државној својини). 
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Годишњим програм садржи и податке о: укупној површини по катастарским општинама 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Жагубица, корисницима 

пољопривредног земљишта у државној својини, закупцима пољопривредног земљишта у државној 

својини, површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата на коришћење, 

укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп, 

као и површине делова пољопривредног земљишта у државној својини које су планиране за давање у 

закуп (једна или више катастарских парцела) са бројем катастарске парцеле, површином, класом и 

културом и стању заштите,уређења и коришћења земљишта у државној својини. 

 

Саставни делови овог програма су: Општи део, Програм радова на заштити и уређењу 

пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у државној средини. 

 

ОПШТИ ДЕО 

УВОД  

Текстуални део о општини 

 

1Основни подаци о територији општине Жагубица 

 

 2.Положај и величина територије 

 

 3.Типови земљишта 

 

 4.Метеоролошки услови 

 

 5.Хидрографија територије 

 

 6.Уређење пољопривредног земљишта 

 

 7.Прегледна карта општине Жагубица 

 8.Сагласност Министарства број: 320-11-01438/2018-14 од 07. 03.  2018. године 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 

ТАБЕЛА 1. Преглед површина пољопривредног земљишта  по катастарским општинама и културама; 

 

ТАБЕЛА 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине и КО; 

 

ТАБЕЛА 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама 

ТАБЕЛА 4 Одводњавање на територији општине Жагубица; 

 

ТАБЕЛА 5. Наводњавање на територији општине Жагубица; 

 

ТАБЕЛА 6. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака; 

 

ТАБЕЛА 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини  

 

ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

ТАБЕЛА 8 План прихода сопственог учешћа; 

 

ТАБЕЛА 9. Извештај о важећим уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини 

 

ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

ТАБЕЛА 15. Преглед груписаних jавних надметања 

 

ТАБЕЛА 16. Збирна табела 

 

-Величине јавних надметања 

 

ТАБЕЛА 16а Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним 

закупом или давањем на коришћење без накнаде 
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ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА годишњег Програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Жагубица за 

2018.годину и ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ Комисије за давање мишљења на Годишњи програм.. 

 

Програм ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

Број: I – 020 – 483 / 18 – 01                                                                                                      

Ж а г у б и ц а   

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

            Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС",бр:88/2017) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица 

("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/2008,4/2009,3/2011, 14/2014,14/2015 и 12/2017), 

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 08. 03.  2018. године,на 

предлог Наставнидонела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЖАГУБИЦА  

  

 

     Члан 1. 

 Утврђује се ПРЕСТАНАК функције члановима Школског одбора средње Техничке школе 

Жагубица ,због истека мандатног периода на који су именовани и то:: 

 

Из реда родитеља ученика: 

1.Перици Илић,раднику из Рибара 

2.Снежани Здравковић,домаћици из Сувог Дола и 

3.Јовици Траиловић,дипл. инг. грађевинарства из Вуковца. 

 

 Из реда  запослених: 

1.Илији Аврамовић, професору машинске групе предмета из Жагубице; 

2.Данијели Јовановић, професору српског језика и књижевности из Крагујевца и 

3.Јелени Ђорђевић, педагогу из Сурдулице. 

 

 Као представници локалне самоуправе: 

1. Бојану Крстићу.раднику из Милатовца; 

2. Радиши Урошевић,предузетнику из Сувог Дола и 

3. Славици Јовановић,раднику из Крепољина. 

 

 

       Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику 

општине Жагубица" 

      

Члан 3. 

 Ступањем на снагу овог Решења престају да важе:Решење о именовању чланова Школског 

одбора Средње техниче школе Жагубица бр.I-01-020-360/14,Решење о именовању члана школског 

одбора СТШ бр.I-01-020-1163/14, I-01-020-959/2015, I-01-020-960/2015, I-01-020-881/16, I-01-020-

1123/16, I-01-020-1300/16, I-01-020-1301/16, I-01-020-1427/17 и I-01-020-1428/17. 

 

        Члан 4. 

 Решење доставити: именованим, Средњој техничкој школи  Жагубица и Архиви Скупштине 

општине. 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

Број: I-01-020-467/18 

Ж а г у б и ц а 

        П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                Оливера Пауљескић  
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На основу члана 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС",бр:88/2017) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица 

("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/2008,4/2009,3/2011, 14/2014,14/2015 и 12/2017), 

 Скупштина општине Жагубица на својој  седници одржаној дана 08. 03. 2018. године,а на 

предлог Наставничког већа,Савета родитеља и Комисије за кадровска,административна и друга 

питања,донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

ЖАГУБИЦА  

  

     Члан 1. 

 За чланове Школског одбора средње Техничке школе Жагубица ИМЕНУЈУ СЕ на мандатни 

период од  четири године, и то: 

 

Из реда родитеља ученика: 

1.Перица Илић,економист из Рибара 

2.Снежана Здравковић,домаћици из Сувог Дола и 

3.Јовица Траиловић,дипл. инг. грађевинарства из Вуковца. 

 

 Из реда  запослених: 

1.Владимир Петковић, наставник физичког васпитања из Осанице; 

2.Данијела Јовановић, наставник српског језика и књижевности из Крагујевца и 

3.Весна Дервишевић,наставник географије из Лазнице. 

 

 Као представници локалне самоуправе: 

1. Радиша Милошевић,дипл. економиста,руководилац Одељења за привреду и економски развој из 

Сувог Дола; 

2. Радиша Урошевић,предузетник из Сувог Дола и 

3. Петар Јовкић,угоститељ из Жагубице. 

 

       Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику 

општине Жагубица" 

      

Члан 3. 

 Ступањем на снагу овог Решења престају да важе Решење о именовању чланова Школског 

одбора Средње техниче школе Жагубица бр.I-01-020-360/14,Решење о именовању члана школског 

одбора СТШ бр.I-01-020-1163/14, I-01-020-959/2015, I-01-020-960/2015, I-01-020-881/16, I-01-020-

1123/16, I-01-020-1300/16, I-01-020-1301/16, I-01-020-1427/17 и I-01-020-1428/17. 

 

        Члан 4. 

 Решење доставити: именованим, Средњој техничкој школи  Жагубица и Архиви Скупштине 

општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ    ЖАГУБИЦА 

Број: I-01-020-468/18 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                 Оливера Пауљескић 

 

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. 6/2008, 

4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 03. 2018. године донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УСВАЈАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ 
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Члан 1. 

 

УСВАЈА се Посебан Програм коришћења субвенција из буџета општине Жагубица за 

2018.годину,израђеног од стране ''Канцеларије за пољопривреду'' д.о.о. Жагубица,у целини. 

Посебан Програм Канцеларије за пољопривреду д.о.о. Жагубица саставни је део овог Решења и 

састоји се из: 

 

1.УВОД   

 

2.ПЛАН РАДА У 2018.ГОДИНИ 

2.1.Неопходност рада и пружања услуга 

2.2.Врста услуга 

 

3.ПЛАНИРАНА НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА У 

2018.ГОДИНИ 

 

 

 

 Члан 2. 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

 Члан 3. 

 

 Решење доставити:Канцеларији за пољопривреду д.о.о. Жагубица,Општинскoј управи општине 

Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I –01- 020 – 466/ 18 

 

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                        Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

бр.119/2012,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'',бр.129/2007 и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015), 

 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 03. 2018. године, донела је: 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА 

2018.ГОДИНУ 

 

 

I 

 Даје се САГЛАСНОСТ на Програм 2 - Комунална делатност Јавног предузећа за планирање и 

управљање пројектима општине Жагубица за  2018. годину број 13-1 од 22. 01. 2018.године, усвојен од 

стране Надзорног одбора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица 

Одлуком број 17. од 29. 01. 2018.године, у целини. 

 Програм из става 1 ове Главе састоји се из: 
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 -насловнице са називом Програма,бројем под којим је донет и датумом,основним подацима о 

јавном предузећу и називом органа који даје сагласност; 

 -тачке 1. Профил Јавног предузећа 

 -тачке 2. Планирани физички обим активности за 2018.годину,са подтачкама 1.Снабдевање 

водом за пиће,2.Одвођење атмосферских и отпадних вода,3.Одржавање чистоће,4.Уређење и одржавање 

паркова,зелених и рекреационих површина,5.Одржавање улица,путева и других јавних површина у 

насељеним местима и 6.Одржавање јавне расвете.; 

 -тачке 3. Планирани финансијски показатељи за 2018.годину са ставом Укупни приходи у 

оквиру програма 2. - Комунална делатност; 

 -Финансијска пројекција - Образложење планираних средстава у оквиру Програма 2. за 

2018.годину и 

 -Цена, и чини саставни део овог Решења. 

 

 

II 

 Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм 2 - Комунална 

делатност Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за  2018. годину. 

 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

IV 

 Решење доставити:Надзорном одбору Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима 

општине Жагубица,оснивачу Јавног предузећа и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Број:I-01-020-464/18 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

          Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

бр.119/2012,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'',бр.129/2007 и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 3. 2018. године,донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 3 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА 

2018.ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се САГЛАСНОСТ на Програм 3 - Путна инфраструктура Јавног предузећа за планирање и 

управљање пројектима општине Жагубица за  2017. годину број 13-2 од 22. 01. 2018.године, усвојен од 

стране Надзорног одбора Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица 

Одлуком број 17. од 29. 01. 2018.године, у целини. 

 Програм из става 1 ове Главе састоји се из: 

 -насловнице са називом Програма,бројем под којим је донет и датумом,основним подацима о 

јавном предузећу и називом органа који даје сагласност; 

 -тачке 1.Профил Јавног предузећа 

 -тачке 2.Планирани физички обим активности за 2018.годину; 

 -тачке 3.Планирани финансијски показатељи за 2018.годину са ставом Укупни приходи у 

оквиру програма 3. - Путна инфраструктура; 

 -Финансијскa пројекцијa - Образложењe планираних средстава у оквиру Програма 3. за 

2018.годину и 

 -Ценe, и чини саставни део овог Решења. 
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II 

 Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм 3 - Путна 

инфраструктура Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за  2018. 

годину. 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

IV 

 Решење доставити:Надзорном одбору Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима 

општине Жагубица,оснивачу Јавног предузећа и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I-01-020-465/18 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

          Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

бр.119/2012,члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'',бр.129/2007 и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'',бр.6/2008,4/2009,3/2011,14/2014 и 14/2015), 

 Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 03. 2018. године,донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 1 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА 

ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се САГЛАСНОСТ на Програм 1 - Локални развој и просторно планирање Јавног 

предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за  2018. годину,број 12 од 22. 01. 

2018.године, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа за планирање и управљање 

пројектима општине Жагубица Одлуком број 17. од 29. 01. 2018.године, у целини. 

 Програм из става 1 ове Главе састоји се из: 

 -насловнице са називом Програма,бројем под којим је донет и датумом,основним подацима о 

јавном предузећу и називом органа који даје сагласност; 

 -тачке 1. Профил Јавног предузећа 

 -тачке 2. Планирани физички обим активности за 2018.годину; 

 -тачке 3. Планирани финансијски показатељи за 2018.годину са ставом Укупни приходи у 

оквиру програма 1. - Локални развој и просторно планирање; 

 -Финансијска пројекција - Образложење планираних средстава у оквиру Програма 1 за 

2018.годину и 

 -Цене, и чини саставни део овог Решења. 

 

II 

 Давањем сагласности из главе I овог решења сматра се усвојеним Програм 1 - Локални развој и 

просторно планирање Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица за  

2018. годину. 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

IV 

 Решење доставити:Надзорном одбору Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима 

општине Жагубица,оснивачу Јавног предузећа и Архиви Скупштине општине Жагубица. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

Број:I-01-020-463/18 

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

          Оливера Пауљескић 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и 

члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', бр. 

6/2008,4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017), 

 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 08. 03. 2018. године донела је: 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

УСВАЈА се Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације општине Жагубица за 

2018.годину,број IV-01-82-272/18 од 25. 01. 2017.године у целини. 

Годишњи план рада из става 1.овог члана чини саставни део овог Решења 

 

 Члан 2. 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављенo у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

 Члан 3. 

 

 Решење доставити: Општинскoм штабу за ванредне ситуације, председнику општине Жагубица  

и Архиви Скупштине општине. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 020 – 470 / 18 – 01  

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                   Оливера Пауљескић 

 

На основу члана члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 

129/07) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/2008,4/2009 ,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017), 

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 03. 2018. године донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА 

''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ''  ЖАГУБИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Даје се САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Културно – просветног центра ''Јован 

Шербановић'' Жагубица за 2018. годину, у целини. 

Годишњи План рада из става 1.овог члана усвојен је одн.дата је сагласност на исти, Одлуком 

Управног одбора Културно – просветног центра ''Јован Шербановић'' Жагубица број 12/1 од 24. 01. 

2018.године и представља саставни део овог Решења. 

 

 Члан 2. 

 

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

општине Жагубица. 
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 Члан 3. 

 

 Закључак доставити: КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 472/ 18    

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                    Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 44. став 2. Закона о култури (''Службени гласник РС'',бр.72/2009, 13/2016 и 

30/2016 испр.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'',бр.129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине 

Жагубица'' бр.6/2008, 4/2009, 3/2011,1 4/2014, 14/2015 и 12/2017), 

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 03. 2018. године донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА 

‘’ХОМОЉА’’  ЖАГУБИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

ДАЈЕ се сагласност на  ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА Завичајног музеја ''Хомоља'' Жагубица бр.20 

од 25. 01. 2018.године,усвојен Одлуком Управног одбора Завичајног музеја ''Хомоља'' Жагубица,бр.19 

од 25. 01. 2018.године у целини                                                                            

План и Програм рада  из става 1. овог члана чине саставни део овог Решења. 

 

 Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Решење доставити: ВД директору Музеја,Управном одбору Завичајног музеја Хомоља и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 474/ 18  

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                   Оливера Пауљескић 

 

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. 6/2008, 

4/2009,3/2011,14/2014, 14/2015 и 12/2017), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 03. 2018. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 

2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Извештај о раду Општинске управе општине Жагубица за 2017.годину, бр.сл. од 

27. фебруара 2018.године, у целини. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Општинскoј управи општине Жагубица, председнику општине Жагубица  

и Архиви Скупштине општине. 
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СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I –01- 020 – 476 / 18  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                   Оливера Пауљескић 

 

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. 6/2008, 

4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана  08. 03. 2018. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Извештај о раду Општинског већа општине Жагубица за 2017.годину, бр.II - 01-

020-392/18 од 27. фебруара 2018.године, у целини. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Општинскoм већу општине Жагубица, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I –01- 020 – 477 / 18  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                   Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 – 

др.закон ) и на основу члана 40. Статута општине Жагубица ( „Службени гласник општине Жагубица“ 

бр. 06/08, 04/09,3/2011,14/2014,14/2015 9 и 12/2017), 

 

 Скупштина општине Жагубица,на својој XVI седници одржаној дана 08. 03. 2018. 

године,донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ ИЗВЕШТАЈА О ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД 

ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАДАРСКОГ ЦЕНТРА ''ПЕТРОВАЦ'' У 2017. ГОДИНИ 

 

 

Члан 1. 

 Усваја се Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра 

''Петровац'' у току 2017.године,у целини. 

 

 

Члан 2. 

 Извештај из члана 1. овог Закључка поднет је од стране Републичког хидрометеоролошког 

завода Србије - Радарски центар ''Петровац'' и чини саставни део Закључка састоји се из следећих 

делова: 

 

 1.УВОД 

  Табела 1.Основни подаци о раду система одбране од града у 2017.години 
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 2.ОБЛАСТ НАДЛЕЖНОСТИ РАДАРСКОГ ЦЕНТРА ПЕТРОВАЦ 

 

 

 2.ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА ВРЕМЕНСКЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

 3.ПРЕГЛЕД ДЕЈСТАВА 

 

 3.1.ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ДЕЈСТАВА 

  -дејство од 12. августа 2017.године 

 

 4.ПРЕГЛЕД РАДА СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА ПО ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА 

 

 5.ПРЕГЛЕД ШТЕТА ОД ГРАДА 

 

 7.ЗАКЉУЧЦИ 

 

  Табела 2. Територија надлежности ПЦ ''Петровац'' и стање активности ЛС у 

2017.години. 

 

  Табела 3.Календар дејстава и радарских праћења са појавама града и суградице на  

територији РЦ ''Петровац'' у 2017. 

 

  Табела 4.Преглед дејстава по општинама на територији РЦ ''Петровац'' у 

2017.години 

 

  Табела 5.Приказ рада стрелаца РЦ ''Петровац'' у 2017.години 

 

  Табела 6. Преглед штета од града на територији РЦ ''Петровац'' у 2017. години 

 

Члан 3. 

 Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине 

Жагубица''. 

 

 

Члан 4. 

 Закључак доставити:председнику општине Жагубица,Радарском центру ''Петровац'' Одељењу за 

привреду и економски развој Општинске управе општине Жагубица и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

Број:I-01-020-478/2018 

Ж а г у б и ц а  

                    П Р Е Д С Е Д Н И К  

          Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/2007) и 

члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр. 6/2008, 4/2009, 

3/2011, 14/2014, 14/2015 и 12/2017), 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 08. 03. 2018. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Жагубица за 

2017.годину,број IV-01-82-271/18 од 25. 01. 2018.године у целини. 

Извештај из става 1.овог члана чини саставни део овог Закључка 
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 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Општинскoм штабу за ванредне ситуације, председнику општине 

Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 469/ 18 – 01  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

         Оливера Пауљескић 

 

На основу члана 44. став 2. Закона о култури (''Службени гласник РС'',бр.72/2009, 13/2016 и 

30/2016 испр.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'',бр.129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/2008, 4/2009, 3/2011, 14/2014, 14/2015и 12/2017 ), 

 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 03. 2018. године донела је: 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ‘’ХОМОЉА’’ ЖАГУБИЦA 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Завичајног музеја ''Хомоља'' Жагубица за  2017. годину бр.18 од 25. 

01. 2018.годинен у целини. 

Извештај из става 1. овог члана претходно је усвојен од стране Управног одбора Завичајног 

музеја ''Хомоља'' Жагубица,Одлуком  бр.17. од 25. 01. 2018.године и представља саставни део овог 

Закључка. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Завичајном музеју,Управном одбору Завичајног музеја ''Хомоље'' 

Жагубица председнику општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 473/ 18    

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                   Оливера Пауљескић 

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/2007) 

и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 

6/2008,4/20909,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 08. 03. 2018. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Туристичке организације општине Жагубица за 2017. годину бр.20. 

од 08. 01. 2018.године, у целини. 
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Извештај из става 1. овог одељка претходно је усвојен одн. на исти је дата сагласност од стране 

Управног одбора Туристичке организације општине Жагубица Одлуком бр.15. од 08. 01. 2018.године. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 

 Члан 3. 

 Закључак доставити:Туристичкој организацији општине Жагубица, председнику општине 

Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 475 / 18   

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                             Оливера Пауљескић 

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/2007) 

и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 

6/2008,4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017), 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 08. 03. 2018. године донела је: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се ПРВА измена и допуна Финансијског Плана Центра за социјални рад општина 

Жагубица за 2018. годину,број 551-10-312/18 од 19. 02. 2018.године  у целини. 

Измене и допуне Финансијског Плана из става 1. овог члана претходно су усвојене Одлуком 

Управног одбора Центра за социјални рад за општине Петровац на Млави и Жагубица бр.551-10-312/18-

3 од 27. 02. 2018.године и чине саставни део овог Закључка. 

 

 

 Члан 2. 

 

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

општине Жагубица. 

 

 

 Члан 3. 

 

 Закључак доставити: Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, председнику 

општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 020 – 481 / 18 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                   Оливера Пауљескић 
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На основу члана члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' 

РС бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/2008,4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана  08. 03. 2018. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КПЦ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ''  ЖАГУБИЦА ЗА 

2017.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Културно – просветног центра ''Јован Шербановић'' Жагубица за  

2017. годину у целини. 

Извештај из става 1. овог одељка претходно је усвојен од стране Управног одбора КПЦ ''Јован 

Шербановић'' Жагубица,Одлуком  бр.12. од 24. 01. 2018.године и представља саставни део овог 

Закључка. 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица''. 

 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и 

Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 01 -  020 – 471/ 18    

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                   Оливера Пауљескић 

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/2007) и члана 

40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 

6/2008,4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017), 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 08. 03. 2018. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ОПШТИНА ЖАГУБИЦА ЗА 2017.ГОДИНУ  

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Финансијски извештај Центра за социјални рад Општина Жагубица за период 01. 

01. до 31. 12. 2017.године бр.551-10-323 од 28. 02. 2018.године,у целини.  

Извештај из става 1. овог члана претходно је усвојен Одлуком Управног одбора Центра за 

социјални рад за општине Петровац на Млави и Жагубица бр.551-10-312/18-2-1 од 27. 02. 2018.године. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, председнику 

општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 020 – 480 / 18 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                   Оливера Пауљескић 
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На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/2007) 

и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 

6/2008,4/2009,3/2011,14/2014,14/2015 и 12/2017), 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 08. 03. 2018. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА-ОДЕЉЕЊА У ЖАГУБИЦИ ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Наративни извештај о раду Центра за социјални рад за општине Петровац на 

Млави и Жагубица – Одељења у Жагубици за 2016. годину,број 551-10-64/18 од 19. 02. 2018.године  у 

целини. 

 

 Члан 2. 

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

општине Жагубица. 

 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, председнику 

општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 479 / 18 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                   Оливера Пауљескић 

 

  На основу  члана 138. Закона о спорту (Службенои гласник РС”, бр.10/16),    члана 46. Закона о 

локалној самоуправи   („Сл. гласник РС '' бр. 129/2007 ), члана 67.Статута општине Жагубица 

(,,Службени гласник општине Жагубица, бр.6/2008, бр. 3/11 14/2014 и 14/2015), чл.21. и 21а Правилника 

о одобравању и финансирању програма, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Жагубица („Службени гласник Општине Жагубица“, бр.9/2017“), чл.65. Одлуке о 

буџету општине Жагубица за 2018.годину („Сл.гласник општине Жагубица“,бр.14/2017), Пословника о 

раду Општинског већа Општине Жагубица, (,,Службени гласник општине Жагубица, бр.7/2012), 

Општинско веће општине Жагубица, на 79. седници, одржаној 04.01.2018.године, донело је следећу : 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Члан 1. 

 

На интернет сајту општине Жагубица, објавити јавно обавештење о максимално расположивом 

износу у буџету општине Жагубица за 2018.годину за финансирање годишњих програма, којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Жагубица.  

Обавештење из става 1.овог члана објавити најкасније до 5.јануара 2018.године. 

 

Члан 2. 

Обавештење садржи: висину опредељених  средстава за развој спорта у 2018.години, рок до ког 

морају бити поднети предлози годишњих програма, назив организације којој се програми достављају .  

Обавештење је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, виће објављена у Службеном гласнику општине 

Жагубица и иста ће бити достављена: Спортском Савезу општине Жагубица, Комисији за спорт 

општине Жагубица и архиви Општинског већа. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:II-01-66-9/18 
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04.01.2018.године 

 

                                                                                                  З А М Е Н И К 

                                                                            ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА   

                                                                                                  Предраг Ивковић 

 

На основу члана 77.136 и 189. Закон о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник 

РС бр. 88/2017), Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику ( Сл. Гласник РС бр. 63/2010), 

Општинско веће општине Жагубица на својој  77. Седници одржаној дана 20.12.2017. године  , 

донела је: 

П Р А В И Л Н И К  

о условима и мерилима, поступку и начину рада Интрресорне Комисије  

 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се услови и мерила, поступак, састав  и начин рада Интрресорне 

Комисије општине Жагубица, ближи услови за процену потреба за пружањем додатне образовне, 

здравствене или социјалне подршке детету и ученику  . (у даљем тексту: ИРК). 

 

Члан 2. 

Комисија ради у седишту које одређује општинска управа општине Жагубица. 

Председника Комисије бирају чланови на првој седници Комисије. Комисија ради у седницама 

и одлучује консензусом. 

Председник Комисије сазива седницу и руководи радом Комисије. 

Записник о раду Комисије води записничар и сваки члан Комисије добија по примерак. 

Записнике и осталу документацију о раду Комисије, као документа трајне вредности, чува Општина. 

 

 

Члан 3. 

У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за остваривање додатне подршке 

детету и ученику у складу са мишљењем ИРК-а , осим оних за које се средства обезбеђују у буџету 

Републике Србије. 

 Услуге и права које локална самоуправа финансира из буџета су: 

- Лични пратилац детета 

- Превоз деце са сметњама у развоју 

- Регресирање трошкова боравка у образовним установама за децу  

- Обезбеђивање исхране у школским кухињама 

- Обезбеђивање асистивне технологије за рад са децом 

- Обезбеђивање наставних средстава за рад са децом 

- Накнада за рад чланова Комисије 

 

 

Члан 4. 

 Мишљење ИРК-а је неопходан услов за : 

- Одлагање уписа у први разред основне школе  

- Упис у развојну групу у предшколској установи,основну и средњу школу за образовање 

ученика са сметњама у развоју 

- Образовање по прилагођеним условима потребама деце са сметњама у развоју ( ИОП 1) 

- Образовање по прилагођеним условима за укључивање деце из социјално нестимулативних  

средина ( ИОП 1) 

- Образовање по измењеном наставном плану и измењеном наставном плану и програму ( ИОП 

2) 

- Подршку школе за образовање ученика са сметњама у развоју,ученику у редовном образовном 

систему 

- Остваривање права на увећани износ дечијег додатка 

 

 

 

Члан 5. 
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Током процене потреба за пружањем додатне подршке детету сваки члан Комисије дужан је да 

се придржава прописа из своје надлежности, као и стандарда и правила струке. Сваки члан Комисије 

непосредно врши опсервацију и утврђује потребе детета за пружањем подршке у оквиру свог домена 

рада, а своје мишљење о потребама детета за додатном подршком у области здравствене заштите, 

социјалне заштите и образовања даје на Обрасцу број 2. Сваки члан Комисије своје мишљење доставља 

координатору, у року од 15 дана од датума покретања поступка процене. Сваки члан Комисије дужан је 

да родитељима или старатељима, на разумљив и за њих јасан начин, образложи своје мишљење, а 

председник Комисије да образложи заједничко мишљење Комисије. Сваки члан Комисије у току 

поступка процене треба да користи податке добијене: од родитеља; из разговора са дететом; на основу 

примене инструмената за процену из домена његове стручности; увидом у школска постигнућа и друга 

практична знања и вештине; из образовне установе коју дете похађа или је претходно похађало. 

Уколико је неопходно, члан Комисије упућује дете на додатне специјалистичке и друге прегледе, у 

складу са законом. Комисија је дужна да, у року од 45 дана од дана подношења захтева за покретање 

поступка процене, на Обрасцу број 3 сачини заједничко, образложено мишљење, на основу појединачне 

процене сваког члана Комисије и усаглашених ставова сталних и повремених чланова. Мишљење 

Комисије садржи индивидуални план подршке детету. Комисија је обавезна да доставља редовне 

извештаје о свом раду општинској односно градској управи, као и ресорним министарствима о 

предложеној и пруженој подршци, најмање два пута годишње. 

 

 

Члан 6. 

Комисија заседа према потребама образовних установа, здравства и социјалне заштите на 

територији општине Жагубица. 

 Обавезно заседање Комисије је два пута годишње ради достављања извештаја о раду Комисије  

начелнику Општинске управе општине Жагубица. 

- Накнада за рад чланова Комисије биће плаћена по одржаној седници, а исплата накнаде вршиће 

се квартално. 

 

 

Члан 7. 

Процена потреба детета за пружањем додатне подршке (у даљем тексту: поступак процене) 

врши се по захтеву родитеља, односно старатеља детета и по службеној дужности - на иницијативу 

образовне, здравствене или установе социјалне заштите, односно пружаоца услуга социјалне заштите, уз 

сагласност родитеља, односно старатеља детета. Покретању поступка по службеној дужности претходи 

стручни и саветодавни рад са родитељем ради пружања потпуних информација о облицима додатне 

подршке. Уколико родитељ, односно старатељ детета није сагласан са покретањем поступка процене по 

службеној дужности, а подносилац иницијативе је проценио да се таквим поступком наноси штета 

детету, подносилац иницијативе дужан је да о томе обавести надлежни орган старатељства, ради 

предузимања мера из његове надлежности и заштите најбољег интереса детета. Захтев, односно 

иницијатива за покретање поступка процене (у даљем тексту: захтев) садржи: име, презиме и 

јединствени матични број детета; датум и место рођења; пребивалиште детета, а ако је дете смештено у 

установи социјалне заштите и податке о установи; име и презиме родитеља, односно старатеља детета и 

контакт податке подносиоца захтева; контакт податке изабраног лекара, разлоге и образложење за 

покретање поступка процене; потпис лица које предлаже покретање поступка процене; потпис, односно 

сагласност родитеља, односно старатеља детета, датум и место подношења предлога за процену.  

 

                                                                  Члан 8. 

Захтев за процену потреба детета за пружањем додатне подршке подноси се изабраном лекару 

надлежног дома здравља. Изабрани лекар обрађује захтев, уносећи потребне податке и упућује га 

Комисији, у року од седам дана од подношења. Састанак Комисије, ради разматрања захтева, одржава се 

у року од седам дана од добијања захтева. У поступку процене Комисија је дужна да на основу утврђене 

ситуације установи подршку коју дете већ добија и препоручи додатну подршку из области образовања, 

здравствене или социјалне заштите, укључујући и ону која захтева додатна финансијска средства, као и 

да одреди начин реализације координисане међуресорне сарадње, са циљем укључивања детета у живот 

заједнице и обезбеђивања услова за максимални развој детета. Комисија упознаје родитеља, односно 

старатеља са начином рада Комисије у поступку процене, као и могућим додатним опсервацијама и 

поступањима Комисије о питањима од значаја за процену. Родитељ, односно старатељ детета има право 

да присуствује раду Комисије и дужан је да пружи све информације о детету од значаја за рад Комисије. 

На захтев родитеља, у поступак процене може да се укључи лице које добро познаје дете, тако да својим 

учешћем може да допринесе квалитетној процени потреба за додатном подршком детету. 

 

Члан 9. 
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ИРК врши процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и 

социјалном подршком. Додатна подршка се односи на права и услуге које детету обезбеђују 

превазилажење физичких и социјалних препрека у циљу несметаног обављања свакодневних животних 

активности од значаја за укључивање у образовни процес, живот у заједници и напредовање.  

 

 

Члан 10. 

ИРК образује орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове друштвених делатности 

на основу споразума о сарадњи између установа система образовања, државне управе и локалне 

самоуправе, социјалне заштите и здравља. Јединица локалне самоуправе одређује седиште рада, 

обезбеђује и исплаћује накнаде за рад чланова, обезбеђује техничку и другу подршку за њен рад, 

обезбеђује средства за финансирање подршке препоручене од стране интерресорне комисије, обезбеђује 

архивирање и чување документације, прикупља извештаје о раду инетрресорне комисије, предложеној 

подршци и њеним ефектима најмање два пута годишње. 

 

 

 

Члан 11. 

Интерресорна комисија има пет чланова, и то четири стална (педијатар, представник центра за 

социјални рад, дефектолог одговарајућег профила и психолог запослен у образовању и васпитању) и 

једног повременог члана. Повремени члан је лице које добро познаје дете, ученика и одраслог и које је 

са њим имало дужи контакт и бира се за сваког појединачно. ИРК прикупља и обрађује податке о 

личности у сврху процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке 

детету, ученику и одраслом. Подаци се прикупљају и обрађују уз поштовање начела сврсисходности, 

сразмерности, обавезе чувања тајне, организационих и техничких мера, обраде података и заштите 

података о личности деце, ученика и одраслих и чланова њихових породица, у складу са законом којим 

се уређује заштита података о личности.  

 

 

Члан 12. 

Интерресорна комисија је руковалац података у поступку прикупљања и обраде података и 

врши следеће радње: 1) прикупља и обрађује податке о детету, ученику и одраслом за кога је покренут 

поступак процене потребе за пружањем помоћи и евиденцију о тој збирци података; 2) прикупља и 

обрађује податке и документацију о свом раду; 3) води збирку података о свом раду и евиденцију о тој 

збирци података; 4) извештава локалну самоуправу о свом раду и предложеној додатној подршци два 

пута годишње. У збирку података о деци, ученицима и одраслима уносе се подаци из захтева, односно 

иницијативе за покретање поступка процене за додатном образовном, здравственом и социјалном 

подршком, који садржи: име, презиме и јединствени матични број детета, ученика и одраслог; датум и 

место рођења; пребивалиште детета, ученика и одраслог, а ако је смештено у установи социјалне 

заштите и податке о установи; име и презиме родитеља, односно другог законског заступника детета и 

ученика и контакт податке подносиоца захтева; податке за контакт са изабраним лекаром, разлоге и 

образложење за покретање поступка процене; изјаву да је потписник упознат са условима под којима се 

дају подаци о личности детета, ученика и одраслог; да податке даје добровољно и да је упознат да су 

неки од личних података нарочито осетљиви подаци; потпис лица које предлаже покретање поступка 

процене; потпис, односно сагласност родитеља, односно другог законског заступника, датум и место 

подношења предлога за процену. У збирку података о раду интерресорне комисије уносе се подаци из 

записника са седница, мишљење интерресорне комисије, документа, налази и мишљења лица и органа 

који нису њени чланови и друго. Интерресорна комисија пре прикупљања података о деци и ученицима 

обавештава родитеља, односно другог законског заступника о обради података о његовом детету, у 

складу са законом којим се уређује заштита података о личности. Нарочито осетљиви подаци о деци и 

ученицима из обе збирке података прикупљају се и обрађују се на основу сагласности родитеља, 

односно других законских заступника. Интерресорна комисија води збирке података из става 4. овог 

члана, у електронској и штампаној форми на обрасцима. Интерресорна комисија чува податке о деци, 

ученицима и одраслима у зависности од сврхе обраде података, а најдуже до завршетка школовања 

ученика. Питања којима се уређује процена потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или 

социјалне подршке детету, ученику и одраслом, састав и начин рада интерресорне комисије, прописују 

споразумно министар надлежан за послове здравља, министар надлежан за послове социјалне политике 

и министар надлежан за државну управу и локалну самоуправу и министар 

 

 

Члан 13. 
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Мишљење Комисије садржи: личне податке о детету; податке о члановима комисије; место 

обављања процене; методологију процене - коришћене инструменте и технике у поступку процене; опис 

детета и околности у којима живе дете и породица; идентификоване препреке са којима се дете суочава 

(социјалне, здравствене, образовне, срединске); индивидуални план подршке детету, заснован на 

правима и услугама у оквиру система здравствене, социјалне заштите и образовања које дете већ 

користи или има право да користи, процени потреба за пружањем додатне подршке детету, врсти 

потребне додатне подршке и начину њеног остваривања у циљу превазилажења препрека, укључујући 

координисану интерресорну сарадњу; временски рок за реализацију додатних мера подршке; место 

реализације додатне подршке. Мишљење Комисије садржи и податке о сметњама у развоју детета - за 

потребе остваривања права на финансијску подршку породици са децом и других права из области 

социјалне заштите. Мишљење Комисије доставља се родитељу, односно старатељу детета. Против 

мишљења Комисије родитељ, односно старатељ детета може изјавити приговор Комисији, у року од 

осам дана од дана достављања. Комисија преиспитује своје мишљење по приговору и даје коначно 

мишљење. Мишљење Комисије доставља се родитељу, односно старатељу и надлежном органу, односно 

служби која треба да обезбеди додатну подршку, у складу са законом. 

 

 

Члан 14. 

 Комисија води евиденцију и чува документацију о свом раду, и то: 1) води евиденцију деце 

упућене на Комисију; 2) води евиденцију деце којима је предложена додатна подршка; 3) евидентира и 

чува записнике са седница, мишљења Комисије и документацију за свако дете, на основу које је вршена 

процена. О вођењу евиденције и чувању документације о раду Комисије стара се координатор Комисије. 

Евиденција и документација Комисије чувају се трајно. 

 

 

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објављује се у ,,Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
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