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На основу члан 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',129/2007) и члана
138. став 3 и 4. Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', бр. 6/08,4/09 и
3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој XVII седници одржаној дана 12. 11. 2014. године,
донела је:
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Приступа се промени Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица''
бр.6/08,4/09 и 3/11),а ради усклађивања са изменама Закона о јавној својини (''Службени гласник
РС'',број 72/2011,88/2013 и 105/2014).
Промену Статута извршити тако што ће се у складу са наведеним Законом о јавној својини
извршити промена члана Статута којим се регулишу права,обавезе и овлашћења Општине у области
својине и својинских односа.
Члан 2.
Одлуку о измени Статута донети нс седници Скупштине општине у форми Статутарне Одлуке
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.
Члан 3.
Образује се Комисија за израду нацрта Статутарне Одлуке о измени и допуни Статута општине
Жагубица и исту се именују и то:
1.Милена Пајић председник СО-е Жагубица,за председника;
2.Томислав Милојевић,секретар СО-е Жагубица,за члана;
3.Животије Илић,начелник Општинске управе општине Жагубица,за члана;
4.Жељко Илић,дипл.правник из Вуковца,за члана;
5.Биљана Илић,дипл.правник из Вуковца,за члана и
6.Звезданка Васиљевић,дипл.правник из Жагубице,за члана.
Обавезује се Комисија из ст.1 овог члана да нацрт Статутарне одлуке изради и достави
надлежним органима и службама у року од 15 дана од дана пријема ове Одлуке на даљу надлежност.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''
Члан 5.
Одлуку доставити:Именованим,председнику општине,Општинском већу општине Жагубица и
Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1011/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РепубликеСрбије“, број
55/14), члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07) и члана 40. у вези са чланом 86. Статута општине Жагубица ( ,, Службени гласник, општине
Жагубица“ бр.6/08, 4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 12. 11. 2014 године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.
Овом одлуком утврђују се уређење, организација и друга питања од значаја за рад Општинског
правобранилаштва општине Жагубица (у даљем тексту: Општинско правобранилаштво).
Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне заштите
имовинских права и интереса општине Жагубица .
Седиште Општинског правобранилаштва је у Жагубици.
Члан 3.
Општинско правобранилаштво има печат округлог облика пречника 32 мм, који садржи грб
Републике Србије у средини, око којег је исписан текст: Република Србија – Општина Жагубица –
Општинско правобранилаштво - Жагубица, на српском језику ћириличим писмом.
Општинско правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст:
Република Србија, Општина Жагубица, Општинско правобранилаштво, Број ________, Датум
__________, Жагубица, и грб Републике Србије изнад текста.
II.ДЕЛОКРУГ
Члан 4.
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине, Општинско
правобранилаштво:
1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски
заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради
заштите имовинских права и интереса општине;
2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа,
посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом
закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње
органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено
негативних последица по правна лица која заступа;
3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које
заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора, у року
који не може бити дужи од 30 дана;
4) даје правне савете свим органима општине које заступа;
5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном
поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране
адвоката.
Члан 5.
Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом управе или
другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други акт којим је
покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити могућност споразумног решавања спорног
односа, на своју иницијативу или на иницијативу супротне стране.
Општинско правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа пре
закључења споразума о решавању спорног односа.
Члан 6.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима органи општине
и друга правна лица која се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће
заступати општину и њене органе.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима правна лица која
се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће заступати странку која је
иницирала покретање поступка.
Члан 7.
Органи општине и друга правна лица које заступа Општинско правобранилаштво дужни су да
Општинском правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним стварима у којима је
оно овлашћено да предузима правне радње и правна средства, као и да му на његов захтев достављају
списе, обавештења и податке потребне за предузимање радњи за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за општину и друго
правно лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе обавестити Општинско веће, а од
одговорног лица у том органу или правном лицу захтеваће накнаду причињене штете.
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Члан 8.
На питања у вези са радом Општинског правобранилаштва која нису уређена овом одлуком
сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике Србије“, број
55/14) које се односе на Државно правобранилаштво.
III.ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 9.
Функцију Општинског правобранилаштва обавља општински правобранилац, у складу са
Уставом Републике Србије, законом, овом одлуком и другим општим правним актима.
Члан 10.
Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника општине на
период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.
За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије који
испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио
правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и има најмање три године радног искуства у
правној струци после положеног правосудног испита.
Члан 11.
Општински правобранилац одговара Општинском већу за свој рад и рад Општинског
правобранилаштва.
Општински правобранилац најкасније до 31. марта текуће године подноси Општинском већу
извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну годину.
Члан 12.
Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим предметима
Општинском већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев.
Ако оцени на основу извештаја или на предлог субјекта из става 1. овог члана да постоје
недостаци у раду општинског правобраниоца, Општинско веће може наложити мере за отклањање
недостатака и одредити рок за поступање по мерама, као и поднети предлог за покретање
дисциплинског и другог поступка.
Члан 13.
Општински правобранилац доноси правилник о управи у Општинском правобранилаштву уз
сагласност Општинског већа. Правилником се уређује однос Општинског правобранилаштва према
грађанима и јавности, начин вођења евиденција, руковање предметима, поступање са архивским
материјалом и друга питања од значаја за рад Општинског правобранилаштва.
Члан 14.
Административне, рачуноводствене, информатичке и друге пратеће послове од значаја за рад
Општинског правобранилашта обављају одговарајући општински органи управе и службе.
IV. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 15.
Општински правобранилац остварује права из радног односа у складу са прописима који
уређују положај службеника општинске управе, ако овом одлуком није друкчије одређено.
V. СРЕДСТВА
Члан 16.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине.
Приходи које Општинско правобранилаштво оствари у пословима заступања представљају
приход буџета општине.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Ступањем на снагу ове одлуке Општинско јавно правобранилаштво наставља са радом као
Општинско правобранилаштво .
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Општинско веће поставља општинског правобраниоца у року од 90 дана од дана ступања ове
одлуке на снагу.
Постављењем општинског правобраниоца у складу са овом одлуком, престаје положај
општинском јавном правобраниоцу.
Општински јавни правобранилац који не буде постављен за општинског правобраниоца у
складу са овом одлуком или распоређен на друго радно место у смислу прописа о службеницима
општинске управе, има права утврђена прописима за службенике општинске управе.
Члан 18.
Одредбе прописа којима је одређена надлежност Општинског јавног правобранилаштва или
општинског јавног правобраниоца за предузимање одређених радњи и вршење одређених послова, или
којима је прописана обавеза неког општинског органа или другог правног лица према Општинском
јавном правобранилаштву или према општинском јавном правобраниоцу, примењују се и на Општинско
правобранилаштво.
Члан 19.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Jавном правобранилаштву број I
– 020 -831 /09 - 01 од 31. августа 2009. годуне, објављене у (,,Службеном гласнику, општине Жагубица“
бр. 4/09 ).
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ,, Службеном гласнику општине
Жагубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-990/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 000000број 54/2009,
73/2010 и 101/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, броj 129/07,) и
члана 15. и 24. Статута општине Жагубица (,,Службени гласник општине Жагубица“, број 06/2008), а на
предлог Општинског већа,
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 12. 11. 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 2014.
ГОДИНУ
Члан 1.
.
У члану 6. Расходи и издаци буџета општине Жагубица за 2014. годину, врши се следећа измена и
допуна:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи
Позиција 1, економска класификација 411- Плате,додаци и накнаде запослених, износ од 1.173.000,00
замењује се износом од 1.273.000,00 динара
Позиција 2, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, износ од
204.000,00 замењује се износом од 234.000,00 динара
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Позиција 14, eкономска класификација 411-Плате,додаци и накнаде запослених , износ од
4.794.000,00 динара, замењује се износом од 5.040.300,00 динара.
Позиција 15, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, износ од
856.800,00 динара замењује се износом од 910.500,00 динара.
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Позиција 21, економска класификација 424- Специјализоване услуге, износ од 800.000,00 динара
замењује се износом од 100.000,00 динара.
090- Социјална заштита некласификована на другом месту
Позиција 26, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, износ од
4.000.000,00 динара замењује се износом од 5.200.000,00 динара
Отвара се нова позиција 26/1,економска класификација 424- Специјализоване услуге у износу од
1.200.000,00 динара
160- Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Позиција 28, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти, износ од
1.200.000,00 динара замењује се износом од 200.000,00 динара.
810- Услуге рекреације и спорта
Позција 31, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, износ од
10.000.000,00 динара замењује се износом од 11.200.000,00 динара
820- Услуге културе
Позиција 32, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, износ од
3.300.000,00 динара замењује се износом од 5.300.000,00 динара.
ОПШТИНСКА УПРАВА
130 – Опште услугe
Позиција 33,кономска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 34.680.000,00
динара замењује се износом од 37.964.000,00 динара.
Позиција 34,кономска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ од
6.222.000,00 динара замењује се износом од 6.938.000,00 динара.
Позиција 37, економска класификација 415- Накнада троскова за запослене, износ од 2.800.000,00
динара замењује се износом од 2.000.000,00 динара.
Позиција 38, економска класификација 416- Накнаде запосленима и остали посебни расходи, износ од
2.900.000,00 динара замењује се износом од 1.400.000,00 динара.
Позиција 39, економска класификација 421- Стални трошкови, износ од 9.500.000,00 динара замењује
се износом од 12.000.000,00 динара.
Позиција 41, економска класификација 423- Услуге по уговору, износ од 7.000.000,00 динара замењује
се износом од 10.000.000,00 динара
Позиција 42, економска класификација 424, износ од 2.000.000,00 замењује се износом од 1.500.000,00
динара.
Позиција 43, економска класификација 425- Текуце поправке и одржавање износ од 2.000.000,00 динара
замењује се износом од 1.500.000,00 динара.
Позиција 44, економска класификација 426- Материјал, износ од 4.200.000,00 динара замењује се
износом од 4.700.000,00 динара.
Позиција 45, економска класификација 482- Порези,обавезне таксе и казне, износ од 100.000,00 динара
замењује се износом од 200.000,00 динара.
420-ПОЉОПРИВРЕДА , ШУМАРСТВО , ЛОВ И РИБОЛОВ
Позиција 54 eкономска класификација 423-Услуге по уговору, износ од
4.000.000,00 динара замењује се износом од 1.000.000,00 динара.
Позиција 55, економска класификација 424- Специјализоване услуге,износ од 7.000.000,00 динара
замењује се износом од 3.500.000,00 динара.
Позиција 57, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, износ од
8.000.000,00 динара замењује се износом 12.900.000,00 динара.
090- Социјална заштита некласификована на другом месту
Позиција 60, економска класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ од
15.000.000,00 динара замењује се износом од 16.500.000,00 динара.
720- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Позиција 61-економска класификација 421- Стални трошкови износ од 1.900.000,00 замењује се
износом од 2.000.000,00 динара.
912- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Позиција 63,
-Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи износ од 500.000,00
динара, замењује се износом од 378.000,00 динара.
-Економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ од 80.000,00 инара замењује се износом
од 95.000,00 динара.
-Економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, износ од 3.493.112.,00 динара, замењује
се износом 3.543.112,00 динара.
-Економска класификација 426-Материјал, износ од 1.465.000,00 динара замењује се износом од
1.475.007,00 динара.
920 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Позиција 64, eкономска класификација 415–Накнада трошкова за запослене, износ од 800.000,00
динара, замењује се износм од 700.000,00 динара.
- Економска класификација 416-Награде запосленима износ од100.000,00 динара, замењује се
износом од 170.000,00 динара.
- Економска класификација 422- Трошкови путовања, износ од 900.000,00 динара, замењујесе
износом од 818.000,00 динара.
- Економска класификација 423- Услуге по уговору, износ од 300.000,00динара, замењује се
износом од 350.000,00 динара.
- Економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, износ од 800.000,00 динара,
замењује се износом од 850.000,00 динара.
- Економска класификација 426- Материјал, износ од 940.000,00 динара, замењује се износом од
740.000,00 динара.
- Отвара се нова економска класификација 444- Казне за кашњење, у износу од145.000,00 динара.
- Отвара се нова економска класификација 472-Ученичке награде, у износу од 17.000,00 динара.
- Економска класификација 512- Опрема, износ од 350.000,00 динара замењује се износом од
400.000,00 динара
473 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Позиција 71, економска класификација 422-трошкови путовања, износ од 305.000,00 динара, замењује
се износом од 355.000,00 динара.
Позиција 72, економска класификација 423- Услуге по уговору, износ од 2.265.000,00 динара, замењује
се износом од 2.065.000,00 динара.
Позиција 75, економска класификација 426- Материјал износ од 600.000,00 динара, замењује се
износом од 750.000,00 динара.
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
620- Развој заједнице
Позиција 83,економска класификација 416- Накнаде и бонуси, износ од 1.050.000,00 замењује се
износом од 550.000,00 динара.
Позиција 84, економска класификација 421- Стални трошкови , износ од 12.550.000,00 динара замењује
се износом 10.050.000,00 динара.
Позиција 86,економска класификација 423- Услуге по уговору, износ од 1.340.000,00 замењује се
износом од 840.000,00 динара.
Позиција 87, економска класификација 424- Специјализоване услуге,износ од 1.550.000,00 замењујњ се
износом од 1.050.000,00 динара.
Позиција 88,економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање,
износ од18.010.000,00 замењује се износом од 27.057.505,00 динара
Позиција 89, економска класификација 426- Материјал, износ од 2.800.000,00 динара замењује се
износом од 2.000.000,00 динара.
Позиција 91,eкономска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ од 72.166.070,00
динара замењује се износом од 57.966.070,00 динара.
Позиција 93, економска класификација 541- Земљиште, износ од 2.500.000,00 динара брише се.
820 КПЦ ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ
Позиција 102, економска класификација 423-Услуге по уговору износ од 2.170.000,00 динара замењује
се износом од 570.000,00 динара.
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Позиција 104, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање,износ од 2.895.000,00
динара, замењује се износом од 2.395.000,00 динара.
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ «ПОЛЕТАРАЦ»
Позиција 116, економска класификација 421-Стални трошкови,
износ од 1.740.000,00 динара, замењује се износом од 2.440.000,00 динара.
Позиција 117, економска класификација 422-Трошкови путовања износ од
2.100.000,00 динара , замењује се износом од 1.900.000,00 динара.
Позиција 119, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ од
300.000,00 динара, замењује се износом од 500.000,00 динара.
Позиција 120,економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање
износ од 1.100.000,00 динара, замењује се износом од 400.000,00 динара.
160- МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Позиција 125 eкономска класификација 421- Стални трошкови, износ од 5.000.000,00 динара замењује
се износом од 7.500.000,00 динара.
Позиција 129, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, износ од 22.132.930,00
динара замењује се износом од 25.555.425,00 динара
Позиција 130, економска класификација 426- Материјал, износ од 2.000.000,00 динара замењује се
износом од 3.000.000,00 динара.
Отвара се нова позиција 130/1, економска класификација 512- Машине и опрема, у износу од
500.000,00 динара.
474- Вишенаменски развојни пројекти
Позиција 131, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти, износ од 5.000.000,00
динара замењује се износом од 1.000.000.,00 динара
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Бројi-01-020-1000/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09, 24/11 и 121/12) и члана 40. Статута општине Жагубица(„Сл. гласник општине Жагубица“, бр.
6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина Општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 12. 11. .2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Плана генералне регулације ''Суви До''
Члан 1.
Доноси се План генералне регулације ''Суви До'', за насеље Суви До (у даљем тексту План), који
чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Циљ доношења Плана је утврђивање и разрада генералних урбанистичких решења заснованих
на дугорочној стратегији и концепцији уређења простора и изградњи објеката.
Планом се дефинишу правила уређења и грађења на јавном и осталом грађевинском земљишту,
дефинишу се саобраћајнице и инфраструктура, дефинишу се и спроводе мере заштите животне средине.
Члан 3.
Основ за израду Плана је Просторни план општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'', бр. 2/11). Инвеститор и подносилац захтева за израду Плана је Општина Жагубица. План је
израђен од стране ''Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац.
План представља основ за издавање урбанистичких аката.
Члан 4.
Граница Плана креће са севера од тромеђе к.п. бр. 88, 89 и 90 иде десним смером ободом к.п.
бр. 90, пресеца к.п.бр. 84 и наставља 13 метара по њеном источном ободу, затим иде по ободима к.п.бр.
82/1, 82/2, 80 пресеца к.п. бр. 79 на тромеђу к.п. бр. 79, 76 и 75, наставља ободом к.п. бр. 79, 70, 69 у
дужини од око 79м(југоисточно међно ћоше), одатле пресеца на југоисток к.п. бр. 69 и иде ободом к.п.

13. новембар 2014

Жагубица

Број 11 страна 9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
бр. 131 до тромеђе к.п. бр. 131, 132 и 133/4. Од тромеђе граница скреће право до северозападног ћошка
к.п. бр. 140, а потом иде ободом к.п. бр. 140 и 1600 до планиране регулације саобраћајнице одакле
скреће на север пратећи планирану регулацију до к.п. бр. 1593, пресеца регулацију планиране
саобраћајнице и иде даље ободом к.п. бр. 170, 172, 176, 179/3, 183, 187, пресеца планирану регулацију
саобраћајнице и скреће на југ по ободу планиране регулације све до к.п. бр. 1539. Даље иде ободом к.п.
бр. 1539 до тромеђе к.п. бр. 1539,1574 и 6772, онда наставља планираном регулацијом 94 метра, ломи се
и наставља по ободима к.п.бр. 1537, 1538, пресеца пут к.п.бр. 1541, затим наставља по ободима к.п.бр.
1547, 1545, 1543, ломи се ка планираној регулацији к.п.бр. 6774 притом пресецајући к.п.бр. 1544,
наставља 43 метра по планираној регулацији саобраћајнице, ломи се, па право до тромеђе к.п. бр. 602/1,
609 и 610, од тромеђе иде ободом к.п. бр. 610 пресеца планирану регулацију саобраћајнице скреће на југ
поклапајући се са регулацијом све до к.п. бр. 627, затим иде ободом к.п. бр. 627, ломи се и иде 19 метара
по северном ободу к.п.бр. 625, ломи се ка југу и иде на планирану регулацију к.п.бр. 1093 коју прати од
око 165 метара, ломи се и наставља пратећи планирану регулацију к.п.бр. 6776 у дужини од око 60
метара, пресеца к.п. бр. 6776, обухвата планирану регулацију раскрснице са к.п.бр. 1081, ломи се и
наставља ка југу пратећи планирану регулацију к.п. бр. 6776, онда се ломи и наставља по ободима
к.п.бр. 1090,1089, пресеца пут и наставља ка југу пратећи планирану регулацију па иде по ободима
к.п.бр. 1053, 1051/2, 1048, 1047, 1042, 1036, 1035, 1030/2, 1030/1, 1032, 1058, 1060, 1061, па иде 88 метара
по ободу к.п.бр. 1063, ломи се, право ка истоку на источни обод потока До, притом пресецајући к.п.бр.
1065/1, 1065/2, 1068, 1069, 1070, поток, планирану регулацију саобраћајнице и наставља источним
ободом потока До, па ободима к.п.бр. 3630, 3629, ломи се и иде 320 метара по планираној регулацији
саобраћајнице, ломи се и наставља ободома к.п.бр. 3643, 3642/1, 3642/3, 3642/2, 3643 пресеца планирану
саобраћајницу и прати је 20 метара ка западу, а затим наставља ободима к.п.бр. 3706, 3723, 3724, 3731,
3732, 3733, 3734, иде по планираној регулацији к.п.бр. 6804 од око 100 метара, ломи се и наставља по
ободима к.п.бр. 3735/3, 3738/1, 3735/5, 3735/6, 6830 пресеца је и к.п. бр. 6791 наставља планираном
регулацијом саобраћајнице 73 метра, па даље иде ободом к.п. бр. 3523/1, 3524, 3537/6, 3537/7, 3537/8,
3547/2, 3563, 3548, 3549, 3547/4, 3539, 3537/1, 3537/2, 3530, 3527, 3518, 3517/2, 3517/1, пресеца 3516 и
иде њеним ободом, затим ободом к.п. бр. 6790 пресеца је до тромеђе к.п. бр. 3033/1, 3033/2 и 6790. Од
тромеђе граница иде даље ободом к.п. бр. 3033/2, 3032, 3030, 3029, 3027/1, 3027/3, 3025, 3024, 3052,
3003, 3012, 3011/2, 1318/2, 1322, 1327, 1351, 1352, 1351, 1345, 1344, 1343 (источном страном парцеле),
пресеца к.п. бр. 1368 до 6129 иде њеним ободом а затим иде по планираној регулацији саобраћајнице до
к.п. бр. 6787, даље наставља ободом к.п. бр. 6787 потом скреће и пресеца је до тромеђе к.п. бр. 2070,
2071 и 6787. Од тромеђе граница иде по ободу к.п. бр. 2071, 2063, 2064, 2067 пресеца к.п. бр. 2048 и
2045, а потом наставља ободом к.п. бр. 2044, 2040, 2035, 2033, 2032, 2027, 2023, 2020, 2021, до
планиране регулације саобраћајнице коју прати на севеозапад у дужини од око 30м до тромеђе к.п. бр.
6782, 2018/2 и 2019, затим право до тромеђе к.п. бр. 1994, 1993 и 1992, затим ободом к.п. бр. 1992, 1990,
планираном регулацијом до 1989, даље ободом к.п. бр. 1989, 1987, 1984, 1944, 1947, 1948, 6785 коју
пресеца наспрам тромеђе к.п. бр. 6785, 1975/1 и 1976. Од тромеђе иде даље ободом к.п. бр. 1976, 1765/1,
1767/2, 1767/1, пресеца планирану регулацију и иде ободом регулације до к.п. бр. 1743 иде ободом к.п.
бр. 1743, 1745, 6029(река) до планиране регулације саобраћајнице којом иде до к.п. бр. 1735, затим иде
ободом к.п. бр. 1735, 1734, 1733, 129, 128, 127, 123/3 до планиране регулације саобраћајнице чијим
ободом иде све до к.п. бр. 99, а затим је пресеца право до тромеђе к.п. бр. 88, 89 и 90 одакле је опис и
започет.
У случају неког неслагања горе наведеног описа важи графички прилог из Плана.
Површина обухвата плана је 163,0 ha.
Граница грађевинског подручја креће са четворомеђе к.п. бр. 90, 6772, 88 и 6831, даље иде
десним смером по ободу планиране регулације саобраћајнице до к.п. бр. 69, иде ободом к.п. бр. 69 у
дужини од око 50м, скреће на југ пресецајући је на полигону тачку бр. 43. Од полигоне тачке бр. 43
граница настављаљ ободом к.п. бр. 69 до планиране регулације саобраћајнице којом скреће на југ до к.п.
бр. 137, иде ободом к.п. бр. 137, 138, 139/1 у дужини од око 22м, затим скреће на исток пресецајући к.п.
бр. 139/1, 143 до к.п. бр. 140. Даље иде на југ границом између к.п. бр. 143 и 140 у дужини од око 35м
скреће на исток пресецајући к.п. бр. 140 ка тромеђи к.п. бр. 140, 1601 и 1602 иде ободом к.п. бр. 140,
1604/1 у дужини од око 120м одакле пресеца к.п. бр. 1604/1 у правцу југоистока до северног ћошка к.п.
бр. 1604/2. Наставља ободом к.п. бр. 1604/2, 1604/4 до планиране регулације саобраћајнице којом иде на
север до к.п. бр. 1593, пресеца је и иде даље ободом к.п. бр. 170, 171, 1590, 1588, пресеца к.п. бр. 1587 и
1586 на полигону тачку бр. 161, а даље иде ободом к.п. бр. 1583, 1582, 1579, 1577, 1576, 184, 177/2,
177/3, 184, 185, 186 до планиране регулације којом иде на север до к.п. бр. 6949 пресеца је и иде на југ
источним ободом планиране регулације до к.п. бр. 1539, обухвата целу к.п. бр. 1539 и наставља на југ
источним ободом планиране регулације саобрачајнице до к.п. бр. 1537. Од к.п. бр. 1537 граница
наставља ободом к.п. бр. 1537, 1538, 1547, 1545, 1543 пресеца к.п. бр. 1544 у смеру североистока до
планиране регулације саобраћајнице и иде нјом на север у дужини од око 31м, пресеца је ка тромеђи к.п.
бр. 601/2, 600 и 6774, а од тромеђе иде даље ободом к.п. бр. 601/2, 612, 610 пресеца планирану
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регулацију саобраћајнице и прати је на југ до к.п. бр. 627, а даље наставља ободом к.п. бр. 627 и 625 у
дужини од 19м где скреће на југ и пресеца је ка тромеђи к.п. бр. 1093, 1120 и 1119/2. Затим од тромеђе
иде ободом к.п. бр. 1119/2, 1119/1, 1118, 1126, 1125, 1123, 1122, пресеца 949 и наставља ободом 1090,
1089, пресеца 1080 и иде на југозапад њеним обдом до 1053, а потом иде ободом к.п. бр. 1053, 1051/2,
1048, 1047, 1044, 1042, 1036, 1035, 1030/2, 1030/1, 1032, 1058, 1060, 1061, 1063 у дужини од око 88м,
одакле скреће на исток пресецајући к.п. бр. 1063, 1065/1, 1065/2, 1068, 1069, 1070, 6830 и 915
пресецајући планирану регулацију потока Поток До и иде панираном регулацијом поменутог потока до
к.п. бр. 3630. Граница наставља даље ободом к.п. бр. 3630, 3629, 6803, 3642/1, 3642/3, 3642/2, пресеца
пут 6803 ка тромеђи к.п. бр. 3705, 3704 и 6803 и иде даље ободом к.п. бр. 6803, 3723, 3724, 3731, 3732,
3733, 3734 до планиране регулације саобраћајнице којом иде на југ до к.п. бр. 3728, а затим пресеца
планирану регулацију саобраћајнице ка тромеђи к.п. бр. 3735/1, 3735/3 и 6804 и наставља даље ободом
к.п. бр. 3735/3, 3735/4, 3738/1, 6830 до планиране регулације потока којом иде на југ до 3737. Од к.п. бр.
3737 граница скреће на запад пресецајући планирану регулацију потока и саобраћајнице, а потом скреће
на север пратећи планирану регулацију саобраћајнице до к.п. бр. 3523/1 обухвата је и наставља даље по
планираној регулацији саобраћајнице до к.п. бр. 3547/1, иде ободом к.п. бр. 3547/1, 3562/3, 3562/4,
3576/2 у дужини од око 47м скреће на југ пресецајући к.п. бр. 3578 ка тромеђи к.п. бр. 3569, 3578 и
3564/2. Даље од тромеђе иде ободом к.п. бр. 3569, 3565/1, 3565/2, 3559, 3558, 3557, 3556, 3554, 3553,
3549 пресеца к.п. бр. 3549 и наставља ободом к.п. бр. 3546/2, 3545, 3543, 3539, 3535, 3538 и делимично
је пресеца, а потом наставља ободом к.п. бр. 3529, 3528, 6790 до тромеђе к.п. бр. 6790, 3506 и 3516,
пресеца планирану регулацију саобраћајнице до тромеђе к.п. бр. 6790, 3033/1 и 3033/2, а затим враћа
северним ободом планиране саобраћајнице до тромеђе к.п. бр. 3031, 3032 и 6790, иде даље ободом к.п.
бр. 3031, 3030, 3028, 3027/2, 3017/1, 3026, 3021, 3022, 3023, 3014, пресеца к.п. бр. 1314 ка тромеђи 1314,
1309 и 1307. Граница од тромеђе иде даље ободом к.п. бр. 1309, 1315, 1317, пресеца 1317 и наставља
ободом к.п. бр. 1320, 1321, 1323, 1325, 1326, 1328, 1351, 1352, 1351, 1345, 1344, 1343, пресеца 1368 и
6029 и планирану регулацију саобраћајницу, а даље наставља планираном регулацијом саобраћајнице до
к.п. бр. 1376, а даље иде ободом к.п. бр. 1376, 1377, 1379, 6029 до планиране регулације саобраћајнице
коју прати на југ до тромеђе к.п. бр. 2093, 2088 и 2089. Од тромеђе наставља ободом к.п. бр. 2088, 2087,
2086, 2084/2, 2084/1, 2081, 2078, 2075, 2072, 2063, 2065 и 2067 до тромеђе к.п. бр. 2067, 2068 и 2048
одакле пресеца к.п. бр. 2048 и 2065/1 и 2038/1 до 2040, наставља ободом к.п. бр. 2040, 2039 пресеца 2035
до 2026 и иде на север ободом к.п. бр. 2035, 2033, 2032, 2027, пресеца 2023, иде ободом 2021 пресеца
планирану регулацију саобраћајницу и к.п. бр. 1992 ка најјужнијем ћошку к.п. бр. 1990. Затим иде
ободом к.п. бр. 1992, 1991 до планиране саобраћајнице и прати је на север до к.п. бр. 1983, а потом иде
ободом к.п. бр. 1983, 1982, 1984, 1944, 1947, 1948, пресеца локални пут и иде његовим ободом до к.п. бр.
1980, одакле скреће на северозапад пресецајући к.п. бр. 1979 до тромеђе к.п. бр. 1979, 1977 и 1978.
Наставља ободом к.п. бр. 1977 до локалног пута и иде његовим ободом до к.п. бр. 1976 пресеца га и иде
ободом к.п. бр. 1765/3, 1767/3, 1767/1, пресеца планирану регулацију саобраћајнице и скреће на
југоисток пратећи је до к.п. бр. 1744, одакле скреће на север по ободу к.п. бр. 1744, 1745, пресеца
планирану регулацију саобраћајнице и иде на север пратећи је до к.п. бр. 1735, а даље ободом 1735,
1731, 1732, 1731 до планиране регулације саобраћајнице, а потом иде регулацијом у дужини од око
105м, где скреће на север пресецајући к.п. бр. 1730, 130, иде ободомм к.п. бр. 130 пресеца 128, па иде
њеним ободом затим пресеца 127 до к.п. бр. 126, наставља ободом к.п. бр. 126, пресеца 125/2 иде ободом
125/1 до тромеђе к.п. бр. 125/1, 125/2 и 124. Од поменуте тромеђе наставља по започетом правцу
пресецајући к.п. бр. 124 и 123/3 до 123/2, а потом на север иде ободом к.п. бр. 123/3 до планиране
регулације саобраћајнице коју прати до четворомеђе к.п. бр. 90, 6772, 88 и 6831 одакле је и започет
опис.
Енклава 1: Граница енклаве 1 креће од пресека планиране регулације саобраћајнице са
границом између парцела к.п. бр. 1729/2 и 1729/1, иде десним смером јужним ободом планиране
регулације саобраћајнице у дужини од око 143м скреће на југ до к.п. бр. 1728, иде ободом к.п. бр. 1727
до тромеђе к.п. бр. 1727, 1728 и 1719, пресеца к.п. бр. 1719 иде ободом к.п. бр. 1719, 1721, 1722, 1614,
1616, 1618, пресеца к.п. бр. 1607, 1624, 1626/1 до 1628. Наставља ободом к.п. бр. 1626/1, 1623, 1620,
1630 и 1629 до 1628, скреће на исток пресецајући к.п. бр. 1629 и 1632 до 1636, затим иде ободом к.п. бр.
1636, 1638/1, 1637/2, 1650, пресеца 1651/2, 1651/1 до 1656, натавља на југ ободом к.п. бр. 1651/1, 1694,
1688, 1685, 1680, 1679, 1680, 1685, 1687, 1691, 1726/1, 1699, 1704, 1709, 1703/3, 1711/1, пресеца 1715 до
источног ћошка од к.п. бр. 1713 иде на североисток у дужини од око 20м, па иде на север пресецајући
планирану регулацију саобраћајнице до к.п. бр. 1754. Даље иде ободом к.п. бр. 1734, 1733, 1756, 1757 до
1758, одакле наставља планираном регулацијом саобраћајнице до 1761/1, а потом скреће на запад
ободом к.п. бр. 1758, 1700/2, 1700/1, 1758, 1756 до 1753 одакле иде на север у дужини од око 60м, па
скреће на запад до 1750 и иде ободом к.п. бр. 1753, 1749, 1732/1 до границе између парцела к.п. бр.
1729/2 и 1729/1 одкале је и започет опис енклаве 1.
Енклава 2: Граница енклаве 2 креће од пресека планиране регулације саобраћајнице са
границом између парцела к.п. бр. 1525 и 1529/4 наставља десним смером јужним ободом планиране
регулације саобраћајнице до к.п. бр. 1473, наставља ободом к.п. бр. 1474, 1475, 1479, 1481, пресеца 1485
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наставља ободом к.п. бр. 1489, 1495, пресеца 1500, наставља ободом к.п. бр. 1503, 1507, 1508, 1513, 1514
у дужини од око 33м пресеца 1514 и скреће на север њеним обоодом у дужини од око 32м, одакле
скреће на запад пресецајући к.п. бр. 1516/2, 1517/2, 1518/1, 1518/2 иде на север ободом к.п. бр. 1518/2 у
дужини од око 40м пресеца к.п. бр. 1524/2 и 1524/1 до 1525 одакле иде даље на југ ободом к.п. бр. 1525,
1526 и 1525 до планиране регулације саобраћајнице са границом између парцела к.п. бр. 1525 и 1529/4
одакле је опис енклаве 2 и започет.
Енклава 3: Граница енклаве 3 креће од тромеђе к.п. бр. 991, 992 и 988/1 иде десним смером
ободом к.п. бр. 988/1 до планиране регулације саобраћајнице којом скреће на југ и иде у дужини од око
165м, одакле скреће на запад пресецајући к.п. бр. 988/1, 987 до 990/3, затим скреће на север ободом к.п.
бр. 987, 988/1 до 992, пресеца к.п. бр. 992 по започетом правцу до 991/2, а затим иде на север ободом к.п.
бр. 992 у дужини од око 105 где скреће на исток и поново пресеца к.п. бр. 992 ка тромеђе к.п. бр. 991,
992 и 988/1 одакле је и започет опис енклаве 3.
Енклава 4: Граница енклаве 4 креће са севера од тромеђе к.п. бр. 3614, 3613 и 3616/2 иде десним
смером ободом к.п. бр. 3616/2, 3620/1 у дужини од око 25м, одакле скреће на југ пресецајући к.п. бр.
3620/1 до тромеђе к.п. бр. 3620/1, 3622 и 3625/1. Од тромеђе граница иде ободом к.п. бр. 3622 све до
планиране регулације саобраћајнице, а затим скреце на северозапад њеним ободом све до к.п. бр. 3619,
па наставља ободом к.п. бр. 3620/1 до тромеђе к.п. бр. 3618, 3616/2 и 3620/1. Од тромеђе наставља на
север пресецајући к.п. бр. 3616/2 до 3614, где скреће на исток ободом к.п. бр. 3616/2 до тромеђе к.п. бр.
3614, 3613 и 3616/2 од које је и започет опис енклаве 4.
Члан 5.
План садржи текстуални и графички део.
Текстуални део чине: Полазне основе - 1.Опште одредбе; Плански део – 1. План изградње и
уређења подручја, 2. Правила уређења простора, 3. Правила грађења простора, 4. Биланс планираних
намена површина; Смернице за спровођење Плана; Прелазне и завршне одредбе; Прилози и
Документациони део Плана.
Графички део чине: Катастарско-топографски план са границама– прилог 1.; Постојећа
изграђеност простора– прилог 2.; План саобраћаја са нивелационим решењем – прилог 3.1. (а-б); План
саобраћаја са попречним профилима саобраћајница – прилог 3.2. (а-б); План регулације површина јавне
намене са аналитичко-геодетским елементима– прилог 4. (а-б); План намене површина са поделом
простора на урбанистичке зоне – прилог 5. (а-б); Урбанистичка регулација са грађевинским линијама –
прилог 6. (а-б); План мреже и објеката комуналне инфраструктуре – прилог 7. (а-б).
Члан 6.
Саставни део Плана чини Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, израђен
од стране ''Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац..
Члан 7.
План се објављује у "Службеном гласнику општине Жагубица". Плански документ се у целости
објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жагубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1002/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09,
24/11 и 121/12) и члана 40. Статута општине Жагубица(„Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 6/08 и
3/11),
Скупштина Општине Жагубица, на својој седници одржаној 12. 11. 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
о доношењу Плана генералне регулације ''Крепољин''
Члан 1.
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Доноси се План генералне регулације ''Крепољин'', за насеље Крепољин (у даљем тексту План),
који чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Циљ доношења Плана је утврђивање и разрада генералних урбанистичких решења заснованих
на дугорочној стратегији и концепцији уређења простора и изградњи објеката.
Планом се дефинишу правила уређења и грађења на јавном и осталом грађевинском земљишту,
дефинишу се саобраћајнице и инфраструктура, дефинишу се и спроводе мере заштите животне средине.
Члан 3.
Основ за израду Плана је Просторни план општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'', бр. 2/11). Инвеститор и подносилац захтева за израду Плана је Општина Жагубица. План је
израђен од стране ''Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац.
План представља основ за издавање урбанистичких аката.
Члан 4.
Граница Плана креће са севера од тромеђе к.п. бр. 2738, 2739 и 11062 и иде десним смером
ободом к.п. бр. 2738, 2737, 2735/1, 2889, 2891, 2894/2, 2904, 2900, до планиране регулације и иде по
планираној регулацији до к.п. бр. 2859, одакле даље наставља ободом к.п. бр. 2859, 2861, 2860, 2858,
4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4058, 4077/1, 4078, 4079, 4080, 4082, 4088/2, 4091, 4094, 4099, 4103, 4117,
4124, 4110, 3995, 4159, 4160/1, 4160/2, 4157, 4155, 4150, 4149, 4195, 4197, 4199, 4201, 4202, 4207, 4208,
4211, 4212 до планиране регулације саобраћајнице. Од планиране регулације саобраћајнице граница
Плана иде даље поклапајући се са линијом планиране регулације саобраћајнице до к.п. бр. 4177 пресеца
планирану саобраћајницу и иде даље ободом к.п. бр. 3924, 3920, 3914, 3913, 3907/1, 3905, 3901, 3899,
3897, 3895/2, 3895/1, 3896, 3881, 3880(пут), 3816, 3812, 3799/2, 3797, 3796 до планиране регулације
саобраћајнице коју пресеца и иде даље њеним ободом до к.п. бр. 7092, а потом наставља ободом к.п. бр.
7092 и 7090 до планирне регулације саобраћајнице којом даље наставља до к.п. бр. 7106. Од к.п. бр.
7106 граница иде ободом к.п. бр. 7106, 7108/2, 7108/3, 7109, 7110, 7111, 7100, 3774, 3773, 11067(пут),
11091, 3701/2, 3896, 11067, 7144, 7143/2, 7130, 7129, 7126, 7127, 7122, 7123, 7234, 7229, 7226, 7225, 7197,
7198/1, 7198/2, 7195/4, 7194/1, 7192/2, 7420, 7419, 7418/1, 7411, 7413 пресеца планирану регулацију и иде
на северо-запад поклапајући се са линијом планиране регулације до к.п. бр. 7311, затим наставља
ободом к.п. бр. 7311, 7313, 7314, 7311, 7310, 7301, 7300, 7279/2, 7979/1, 7276, 7275 до планиране
регулације саобраћајнице коју пресеца и иде на север линијом планиране саобраћајнице до тромеђе к.п.
бр. 6993, 6994 и 11164. Од поменуте тромеђе граница наставља ободом к.п. бр. 6994, 7026, 6996, 6997,
7030 до тромеђе к.п. бр. 7030, 6812/2 и 6810, од тромеђе иде даље ободом к.п. бр. 6807, 6808, 6809, 6856,
6854, 6868, 6867, 6866, 6865/1, 6865/2, 6864, 11061(река), 6735, 6730, 6734/1, 6733 до тромеђе к.п. бр.
6733, 6729 и 11068(пут). Од тромеђе граница пресеца пут и иде даље линијом планиране саобраћајнице
до к.п. бр. 6715, затим даље иде ободом к.п. бр. 6715 до планиране саобраћајнице чијим ободом иде на
север до к.п. к.п. бр. 11008 до планиране регулације саобраћајнице. Затим иде даље на север по линији
планиране регулације саобраћајнице до к.п. бр. 6651, иде даље ободом к.п. бр. 6651, 6652/2, 6652/1,
5240, 5245/2, 5247, 5250, 5251, 5252, 5169, 5168, 5167, 5166/2, 5165/2, 5165/1, 5186, 5153, 5152, 11063,
6720/2, 4729/1, 4706, 4707, 4709, 4710, 4712/1, 4711, 4700/2, 4701/2 пресеца планирану регулацију
саобраћајнице и иде њеном регулацијом до четворомеђе к.п. бр. 4623, 4629, 4693 и 4645. Од
четворомеђе граница иде ободом к.п. бр. 4645, 4644, 4643/2, 4627, 4619, 4605, 4602, 4601, 4600, 4597,
4592, 4580 до тромеђе к.п. бр. 4587, 4580 и 4579/2. Од тромеђе граница иде преко к.п. бр. 4579/2, 4576 и
4577 и пресеца их до тромеђе к.п. бр. 4543, 4577 и 4580, затим иде ободом к.п. бр. 4543, 4541/2, 4541/1,
4538, 4534, 4524/1, 4521/2, 4517/1, 4517/2, 4507, 4506, 4504, 4502, 4501/1, 4488/1, 4488/2, 4490, 4450,
4452, 4456, 4458, 4462, 4464, 4467/1, 2682, 2680, 2683 до планиране регулације саобраћајнице којом
наставља на север пресеца је до тромеђе к.п. бр. 11089, 2698 и 2702, од тромеђе наставља ободом к.п. бр.
2698, 2701, 2703, 2710/2, 2710/1, 2716/1, 2725/4, 2725/3, 2725/1, 2719, 2730 до линије планиране
регулације саобраћајнице којом наставља на север и пресеца је ка тромеђе к.п. бр. 2738, 2739 и 11062
одакле је опис и започет.
У случају неког неслагања горе наведеног описа важи графички прилог.
Површина обухвата Плана је 200,2 ha.
Граница грађевинског подручја почиње на северу на тромеђи к.п. бр. 2739, 2737 и 2736, па
иде границом к.п. бр. 2737, 2735/1, 2889, 2691, 2894/2, 2904, 2900, 11092(пут), 2859, 2861, 2860, 2858,
пресеца 11092(пут), и наставља границомм к.п. бр. 4037, 4039, 4041, 4042, 4049, 4058, 4057, 4077/1, 4076,
4078, 4080, 4082, 4088/2, 4091, 4094, 4099, 4103, 4117(пут), сече пут, па наставља границом к.п. бр. 4024,
4020, 3995, 3706, 4159, 4160/1, 4160/2, 4155, 4150, 4149, 4195, 4196, 4197, 4199, 4201, 4202, 4207, 4206,
4208, 4211, 4212, 4222(пут).
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Затим иде границом к.п. бр. 11093(пут) до тромеђе к.п. бр. 11093, 4077 и 4176, па се ломи на југ, сече
пут па прати границе к.п. бр. 3724, 3720, 3914, 3913, 33907/1, 3905, 3907/2, 3910, 3909, 3904, 3899, 3897,
3894, 3889, 3888, 3885, 3886, 3884, сече постојећи пут, па наставља граниом к.п. бр. 3815, 3810, 3809,
3802, 3799/2, 3797, 3796, сече пут. Иде границом постојећег пута, па границом к.п. бр. 7092, 7083(пут),
7106, 7108/2, 7108/3, 7109, 7116, 7111,.
Потом прати границу постојећег пута, сече га и прати границо к.п. бр. 3774, 3773, 11067(пут),
11091(пут), пресеца 11091(пут) и настављак.п. бр. 3701/2, 3696, 11067(пут)., ломи се ка југу, сече пут,
ломи се ка западу пратећи к.п. бр. 11067, 7144, 7143/2, 7130, 7126, 11067, 7039/2, 7037/1, 7038, 7037,
7035, 7041, 7044/2, 7044/1, 7234, 7229, 7226, 7225, 7197, 7198/1, 7195, 7194/1, 7192/2, 7450(пут), сече пут,
па наставља границом к.п. бр. 7420, 7419, 7418/1, 7414, 7413, сече постојећи пут (к.п. бр. 11103).
Наставља границом к.п. бр. 11103(пут), 7255, поново 11103, 7253, 7250/3, 7250/6, 7249/5, 7249/2,
7248, 7242/1, сече 11104(пут), па наставља границом к.п. бр. 11104, 7029/1, 7029/2, пресеца постојећи
пут , па наставља границом к.п. бр. 7023/3, 7023/2, 7019, 7018, 7017, 7014, сече постојећи пут, па
наставља границом к.п. бр. 6789/2, 6795/4, 6795/5, 6995/1, 6795/6, 6796, 6797. Затим прати границу
културе к.п. бр. 6792, па границу к.п. бр. 6784, 6785, 6786, 6782/1, 6802/2, 6802/1, 6804, пресеца
постојећи пут (к.п. бр. 6856), и даље прати границу к.п. бр. 6855, иде по граници културе к.п. бр. 6938,
па прати границу к.п. бр. 6860, 6861, 6865/1, 6870/1, 6870/2, 6871.
Потом иде границом реке, и наставља границом к.п. бр. 6735, 6730, 67334/1, 6733, пресеца 11068(пут),
ломи се ка северу и прати границу к.п. бр. 11068(пут), 6705, стиже до постојећег пута, и иде његовом
границом, сече га и наставља границом к.п. бр. 6707/1, 6707/2, 11061(река), ломи се, сече реку и иде
границом к.п. бр. 6744/3, 6744/2, 6746, 6748/2, 6748/3.
Иде границом к.п. бр. 6748/1 у дужини од 71 метар, ломи се ка северу и иде право на западни ћошак к.п.
бр. 6751, па иде гранцицом к.п. бр. 6751 у дужини од 27 метара па иде право на источно ћоше к.п. бр.
6754. Одатле прати границу к.п. бр. 6753, 6755, 6758, 6740, сече пут 6704(пут), па наставља границом
к.п. бр. 6762/4, 6762/2, 6762/1, 6773, 6770, 6775, 58. Иде границом к.п. бр. 320 до њеног северозападног
ћошка. Одатле иде право на североисточни ћошак к.п. бр. 6657, па иде границом к.п. бр. 6657, 303/1,
303/2, 6654, 6653, 6660, 6663, 6664/2, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6671/1, 6671/2, 6673, 6774, 6675, 6676,
6677, 6679, 6689, 6686, 6688, 6684, пресеца постојећи пут ломи се ка северу и иде границом постојећег
пута(к.п. бр. 11090), па границом к.п. бр. 6614, пресеца пут (к.п. бр. 11098), па наставља границом к.п.
бр. 11098(пут), 6651, 6652/2, 6658/1, 3242, 5245/2, 5247, 5250, 5251, 5252, сече пут и наставља границом
к.п. бр. 5069, 5068, 5166/2, 5165/2, 5165/1, 5186(пут)(ка северу), пресеца пут (к.п. бр. 5186), ломи се и
наставља к.п. бр. 5153, 5152, 11069(пут), сече пут, па наставља границом к.п. бр. 2720/2, сече пут(к.п. бр.
4728).
Наставља границом к.п. бр. 4729/1, пресеца постојећи пут 11058, па иде границом к.п. бр. 4706,
4707, 4709, 4710, 4712/2, 4714, 4700/2, 4700/1, 4701/2, пресеца постојећи пут
(к.п. бр. 11085), па наставља границом к.п. бр. 4705, 4707, 4709, 4710, 4712, 4714, 4700/2, 4700/1, пресеца
постојећи пут (к.п. бр. 4693), па наставља на североисток границом к.п. бр. 4643, 4645, 4646, 4643/2,
4627, пресеца пут (к.п. бр. 4619), ломи се ка истоку пратећи границу к.п. бр. 4619, 4605, 4602, 4609,
4600, 4377, 4572, пресеца пут(к.п. бр. 4591), па наставља границом к.п. бр. 4580, и од тромеђе к.п. бр.
4580, 4587 и 4579 иде право на тромеђу к.п. бр. 4577, 4543, 4580.
Наставља границом к.п. бр. 4543, 4541/2, 4541/1, 4538, 4534, 4521/1, 4521/2, 4517/1, 4517/2,
4507, 4506, 4504, 4502, 4501/1, 4488/1, 4488/2, 4490, 4450, 4452, 4456, 4458, 4462, 4464, 4467/1, 2682,
2680, 2683, 11084(пут), ломи се ка истоку, сече пут(к.п. бр. 11084), и прати границу к.п. бр. 2698, 2701,
2703, 2710/2, 2710/1, 2716/1, 2725/4, 2725/3, 2725/1, 2719, 2730.
Прати границу пута к.п. бр. 11083 у дужини од 108 метара и одатле иде право на тромеђу к.п.
бр. 2736, 11062(пут) и 2739. Одатле прати границу к.п. бр. 2736 и 2739 и стиже до тромеђе к.п. бр. 2739,
2737 и 2736 одакле је опис и почео.
Површина обухвата грађевинског подручја износи 144,60 hа.
Члан 5.
План садржи текстуални и графички део.
Текстуални део Плана чине: Полазне основе, Плански део (План уређења и изградње подручја
плана, Правила уређења простора, Правила грађења простора, Упоредни биланс намена површина),
Смернице за спровођење Плана, Прелазне и завршне одредбе, Прилоге и Документациони део Плана.
Графички део Плана чине: Постојећа функционална организација у насељу – прилог 1.; План
намене површина – прилог 2.; План саобраћаја са нивелационим решењем – прилог 3. (1-2); План
намене површина са урбанистичком регулацијом – прилог 4.; План регулације површина јавне намене –
прилог 5.; Плана мреже и објеката комуналне инфраструктуре и јавног зеленила –прилог 6.
Члан 6.
Саставни део Плана чини Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, израђен
од стране ''Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац..
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Члан 7.
План се објављује у "Службеном гласнику општине Жагубица". Плански документ се у целости
објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жагубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1005/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09, 24/11 и 121/12) и члана 40. Статута општине Жагубица(„Сл. гласник општине Жагубица“, бр.
6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина Општине Жагубица, на својој седници одржаној 12. 11. .2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
о доношењу Плана генералне регулације ''Лазница''
Члан 1.
Доноси се План генералне регулације ''Лазница'', за насеље Лазница (у даљем тексту План), који
чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Циљ доношења Плана је утврђивање и разрада генералних урбанистичких решења заснованих
на дугорочној стратегији и концепцији уређења простора и изградњи објеката.
Планом се дефинишу правила уређења и грађења на јавном и осталом грађевинском земљишту,
дефинишу се саобраћајнице и инфраструктура, дефинишу се и спроводе мере заштите животне средине.
Члан 3.
Основ за израду Плана је Просторни план општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'', бр. 2/11). Инвеститор и подносилац захтева за израду Плана је Општина Жагубица. План је
израђен од стране ''Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац.
План представља основ за издавање урбанистичких аката.
Члан 4.
Граница Плана пoчиње са севера од тромеђе к.п. бр. 8652, 8653 и 8658 Ко Лазница село,
наставља по спољашњем ободу к.п. бр. 8652 до тромеђе к.п. бр. 8652, 8653 и 11013(пут), затим пресеца
к.п. бр. 11013(пут) и 8579 идући по планираној регулацији пута, до граничне тачке број 1, онда пресеца
пут к.п. бр. 11014, наставља по северном ободу пута к.п. бр. 8622 у дужини од 133 метра , пресеца пут,
онда иде по спољашњим ободима к.п. бр. 8634, 8633, 8632, 11013(пут), као и северном планираном
регулацијом локалног пута у дужини од 50 метара пресеца га, наставља по спољашњим ободима к.п. бр.
9024/1, 9027/1, 9026, 9035/5, 9035/4, 9035/1, 9035/2, 9036 до граничне тачке број 2, онда настављајући у
истом правцу пресеца к.п. бр. 9038/1 све до тромеђе к.п. бр. 9038/1, 9051/4 и 9050. Граница Плана од
тромеђе иде по спољашњим ободима к.п. бр. 9050 и 9040 до граничне тачке број 3, пресеца пут к.п. бр.
9047, све до тромеђе к.п. бр. 9042, 9045 и 9047, затим иде по спољашњим ободома к.р. бр. 9042, 9754(по
планираној регулацији пута), 9044, 9754(пут), пресеца пут, наставља по спољашњим ободима к.п. бр.
9785 све до планиране регулације пута к.п. бр. 11018 чијом северном регулацијом иде у дужини од 97
метара, пресеца планирани пут, пресеца Лазничку реку, наставља по спољашњем ободу к.п. бр. 9174 до
граничне тачке број 4,затим граница пресеца кп. бр. 9176 идући по граничним тачкама 4 редом до 8,
потом иде по спољашњем ободу к.п. бр. 9174 до граничне тачке број 9. Од граничне тачке број 9
граница иде праволинијски све до граничне тачке број 10 пресецајући к.п. бр. 9674/1, наставља по
спољашњим ободом а к.п. бр. 9674/1,10481 до граничне тачке број 11 од које пресецајући к.п. бр. 10482,
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10483, 10485/2, 10479 иде до тромеђе к.п. бр. 10478, 10477/1 и 10476, затим иде по спољашњим ободима
к.п. бр. 10477/1, 10477/2, 10474/2, 10492(пут), пресеца пут, наставља по спољашњим ободима к.п. бр.
10496, 10500, 10501, 10511, 10512 до тромеђе к.п. бр. 10512, 10513 и 10514, пресеца к.п. бр. 10514 до
тромеђе к.п. бр. 10514, 10517 и 10518, онда иде по спољашњим ободима к.п. бр. 10517, 10533,
10532/2,10532/1, 10528, 10538, 10540, 10541, 10542, 10550, 10551, 9689, 9687, 9688. Онда граница Плана
пресеца к.п. бр. 9693/1 све до тромеђе к.п.бр. 10574, 10573/1 и 10573/2, наставља по спољашњим
ободима к.п. бр. 10573/1, 10573/3, 10579, 10585, 10586, 10588, 10589/1, 10590 до планиране регулације
пута чијом северном иде у дужини од око 35 метара, одваја се од регулације,прелази у КО Лазница
селиште, онда иде по спољашњим ободима к.п. бр. 3376, 3375, 3380, 3383 све до планиране регулације
пута чијом северном регулацијом наставља у дужини од око 122 метара, онда се одваја од регулације,
иде по спољашњем ободу к.п. бр. 3393, враћа се на регулацију пута, опет иде по северној регулацији
пута у дужини од око 760 метара, затим пресеца пут к.п. бр. 3434, наставља по спољашњим ободима к.п.
бр. 3434(по јужној планираној регулацији пута), 3484, 3486, 3545, 3544, 3547 до граничне тачке број 12,
пресеца к.п.бр. 3547 идући до граничне тачке број 13, потом иде по спољашњем ободу к.п.бр.3547,
3489/1, 3434(по јужној планираној регулацији пута), 3505, 3506 све до планиране регулације пута чијом
северном регулацијом иде у дужини од 65 метара, онда пресеца пут и иде по спољашњем ободу к.п. бр.
3747 у дужини од 20 метара до граничне тачке број 14, затим идући праволинијски долази до граничне
тачке број 15 наставља по спољашњим ободома к.п. бр. 3751/2, 3750/2, 3750/1, 3504, 3758, 3759, 3760,
3762, 3743/2, 3766/1, пресеца локални пут к.п. бр. 3821, онда иде по јужној регулацији поменутог пута у
дужини од око 66 метара, одваја се од регулације и наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 3858,
3859, 3861, 3866 до граничне тачке број 16, затим идући праволинијски долази до граничне тачке број
17, потом граница иде по спољашњим ободома к.п. бр. 3872, 3875, 3876, 3877, пресеца к.п. бр. 3878/1,
наставља по спољашњим ободома к.п. бр. 3879/2, 3879/1, 3894(по планираној регулацији), 3893/3,
3894(по планираној регулацији), 8296(по планираној регулацији), 5433 до тромеђе к.п. бр. 5433, 5440 и
5441, пресеца к.п. бр. 5441 идући до тромеђе к.п. бр. 5441, 5442 и 5432, наставља по спољашњим
ободома к.п. бр. 5441, 8296(по планираној регулацији), 5429, 8296 (по планираној регулацији), 5421,
5419 5414, 5412/1, 5413, онда пресеца пут к.п. бр. 8296(пут). Граница плана наставља по спољашњeм
ободу к.п. бр. 5371/6, 5371/3 до граничне тачке број 18, пресеца к.п. бр. 5371/3 идући до граничне тачке
број 19, од које наставља по спољашњим ободома к.п. бр. 5395/1, 8296(по планираној регулацији 5388,
до тромеђе са к.п. бр. 5387 и 5389, затим пресеца к.п. бр. 5387, 5386 и 5385 све до тромеђе к.п. бр. 5385,
5383/1 и 5383/2, наставља по спољашњeм ободу к.п. бр. 5383/1 и 5382/2, пресеца локални пут , онда
граница иде по спољашњим ободима к.п. бр. 3913/1, 3911/1 до граничне тачке број 20, затим граница
иде по граничним тачкама 21, 22 и 23 од које иде по јужној планираној регулацији пута у дужини од око
175 метара, , пресеца пут, наставља по спољашњим ободома к.п. бр. 3952/2 до граничне тачке број 24,
пресеца к.п. бр. 3952/2, 3952/1 идући до граничне тачке број 25, потом граница иде по спољашњeм
ободу к.п. бр. 3952/1и 3951 све до катастарског пута чијом северном планираном регулацијом иде у
дужини од 153 метара све до граничне тачке број 26, онда се одваја од регулације, иде до четворомеђе
к.п. бр. 3957, 3958/3, 3954 и 3955 наставља по спољашњим ободома к.п. бр. 3957, 8296(по планираној
регулацији), 3979/2, 8296 (по планираној регулацији), 3980/2, 8296(по планираној регулацији), 3980/3 до
граничне тачке број 27, уатим праволинијски до граничне тачке број 28 од које иде по спољашњим
ободома к.п. бр. 3984/1, 3981/1, 3981/3, онда пресеца пут к.п. бр. 8298, наставља по спољашњим ободима
к.п. бр. 8296(пут), 3986, 3990 све до планиране регулације Лазничке реке чијом јужном регулацијом иде
у дужини од око 222 метра, пресеца реку а потом иде по спољашњим ободима к.п. бр. 4211/2, 4211/1 до
граничне тачке број 29, затим граница пресеца к.п. бр. 4212/1 и 4214(пут) идуци до граничне тачке број
30. Граница Плана наставља по планираној регулацији у дужини од око 22 метра, одваја се од
регулације, онда иде до граничне тачке број 31и 32 пресецајући к.п. бр. 4220/1. Од граничне тачке број
32 наставља по планираној регулацији пута у дужини од око 70 метара, затим се одваја од регулације и
иде по спољашњим ободима к.п. бр.4278 опет до планиране регулације пута чијом регулацијом
наставља у дужини од око 256 метара пресецајући к.п. бр. 4282, 4290, 4289, 4300(пут), 4303/2, 4301 све
иде до граничне тачке број 33 од које иде до граничне тачке број 34 пресецајући к.п. бр. 4301, потом иде
по спољашљем ободу к.п . бр. 4301, 4302/2 до граничне тачке број 35, онда пресеца к.п. бр. 4302/2 идући
до граничне тачке број 36 од које наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 4302/1, 4303/3 све до
тромеђе к.п. бр. 4303/3, 4304 и 4303/4. Граница Плана од тромеђе праволинијски иде до граничне тачке
број 37, наставља по спољашњем ободу к.п. бр. 4304 до планиране регулације пута чијом јужном
регулацијом иде у дужини од око 48 метара пресеца пут прелази у катастарску општину Лазница село
идући по спољашњем ободу к.п. бр. 110038/1 све до планиране регулације пута к.п. бр. 11012 чијом
јужном регулацијом наставља у дужини од око 278 метара, одваја се од регулације, иде по спољашњим
ободима к.п. бр. 8972 и 11054/2 поново до планиране регулације пута к.п. бр. 11012 чијом јужном
регулацијом наставља у дужини од око 70 метара, одваја се од регулације, иде по спољашњем ободон
к.п. бр. 11056 до граничне тачке број 38, пресеца к.п. бр. 11056, 11057 и 11058 идући до граничне тачке
број 39, потом иде по спољашњим ободу к.п. бр. 11057, опет иде до планиране регулације пута к.п. бр.
11012 чијом јужном регулацијом наставља у дужини од око 100 метара, пресеца пут, затим иде по
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спољашњим ободима к.п. бр. 11012(пут), 8755(пут), пресеца пут идући до граничне тачке број 40,
пресеца к.п. бр. 8981 идући до граничне тачке број 41, од ње праволинијски иде до тромеђе к.п. бр.
8977/1, 8976 и 8978, наставља по спољашњем ободу к.п. бр. 8976 до тромеђе к.п. бр. 9876, 8978 и 8988/1,
од тромеђе праволинијски иде до тромеђе к.п. бр. 8988/2, 8987/1 и 8991, затим по спољашњим ободима
к.п. бр. 8991 до граничне тачке број 42, пресеца к.п. бр. 8991 идући до граничне тачке број 43, наставља
по спољашњим ободима к.п. бр. 8991, 8998, 8999, 9000, 9001 и 8992, затим граница иде праволинијски
пресецајући к.п. бр. 9001, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007 и 9008 све до тромеђе к.п. бр. 9008, 9009 и 9010
од које наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 9010, пресеца к.п. бр. 9008 по граничним тачкама број
44 и 45, онда иде по спољашњим ободима к.п. бр. 9011, 9012,11014, 9012 (гробље), 8995, 8993 све до
тромеђе са к.п. бр. 8987/2, 8996/2, онда пресеца к.п. бр. 8993, 8994, 9007 идући до тромеђе са к.п. бр.
9007, 8994 и 9013, затим граница наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 9013 до граничне тачке број
46, онда пресеца к.п. бр. 9014, 9015/2, 9015/1 све до тромеђе к.п. бр. 9016/1, 9015/1 и 9018, пресеца к.п.
бр. 9018 идући од граничне тачке број 47 до граничне тачке број 48, наставља по спољашњим ободима
к.п. бр.9020, 9023/2, 9022/2, 9022/1, 9022/3, 11013(пут), 8642, 8641, 8644/1, 8658 све до тромеђе к.п. бр.
8652, 8653 и 8658 где је опис границе и почео.
Површина обухвата Плана је 163,4ha.
Граница грађевинског подручја пoчиње са севера од тромеђе к.п. бр. 8652, 8653 и 8658 Ко
Лазница село, наставља по спољашњем ободу к.п. бр. 8652 до тромеђе к.п. бр. 8652, 8653 и 11013(пут),
затим пресеца к.п. бр. 11013(пут) и 8579 идући по планираној регулацији пута, до граничне тачке број 1,
онда пресеца пут к.п. бр. 11014, наставља по северном ободу пута к.п. бр. 8622 у дужини од 133 метра ,
пресеца пут, онда иде по спољашњим ободима к.п. бр. 8634, 8633, 8632, 11013(пут), као и северном
планираном регулацијом локалног пута у дужини од 50 метара пресеца га, наставља по спољашњим
ободима к.п. бр. 9024/1, 9027/1, 9026, 9035/5, 9035/4, 9035/1, 9035/2, 9036 до граничне тачке број 2, онда
настављајући у истом правцу пресеца к.п. бр. 9038/1 све до тромеђе к.п. бр. 9038/1, 9051/4 и 9050.
Граница од тромеђе иде по спољашњим ободима к.п. бр. 9050 и 9040 до граничне тачке број 3, пресеца
пут к.п. бр. 9047, све до тромеђе к.п. бр. 9042, 9045 и 9047, затим иде по спољашњим ободома к.р. бр.
9042, 9754(по планираној регулацији пута), 9044, 9754(пут), пресеца пут, наставља по спољашњим
ободима к.п. бр. 9785 све до планиране регулације пута к.п. бр. 11018 чијом северном регулацијом иде у
дужини од 97 метара, пресеца планирани пут, пресеца Лазничку реку, наставља по спољашњем ободу
к.п. бр. 9174 до граничне тачке број 4,затим граница пресеца кп. бр. 9176 идући по граничним тачкама 4
редом до 8, потом иде по спољашњем ободу к.п. бр. 9174 до граничне тачке број 9. Од граничне тачке
број 9 граница иде праволинијски све до граничне тачке број 10 пресецајући к.п. бр. 9674/1, наставља по
спољашњим ободом а к.п. бр. 9674/1,10481 до граничне тачке број 11 од које пресецајући к.п. бр. 10482,
10483, 10485/2, 10479 иде до тромеђе к.п. бр. 10478, 10477/1 и 10476, затим иде по спољашњим ободима
к.п. бр. 10477/1, 10477/2, 10474/2, 10492(пут), пресеца пут, наставља по спољашњим ободима к.п. бр.
10496, 10500, 10501, 10511, 10512 до тромеђе к.п. бр. 10512, 10513 и 10514, пресеца к.п. бр. 10514 до
тромеђе к.п. бр. 10514, 10517 и 10518, онда иде по спољашњим ободима к.п. бр. 10517, 10533,
10532/2,10532/1, 10528, 10538, 10540, 10541, 10542, 10550, 10551, 9689, 9687, 9688. Онда граница
пресеца к.п. бр. 9693/1 све до тромеђе к.п.бр. 10574, 10573/1 и 10573/2, наставља по спољашњим
ободима к.п. бр. 10573/1, 10573/3, 10579, 10585, 10586, 10588, 10589/1, 10590 до планиране регулације
пута чијом северном иде у дужини од око 35 метара, одваја се од регулације,прелази у Ко Лазница
селиште, онда иде по спољашњим ободима к.п. бр. 3376, 3375, 3380, 3383 све до планиране регулације
пута чијом северном регулацијом наставља у дужини од око 122 метара, онда се одваја од регулације,
иде по спољашњем ободу к.п. бр. 3393, враћа се на регулацију пута, опет иде по северној регулацији
пута у дужини од око 760 метара, затим пресеца пут к.п. бр. 3434, наставља по спољашњим ободима к.п.
бр. 3434(по јужној планираној регулацији пута), 3484, 3486, 3545, 3544, 3547 до граничне тачке број 12,
пресеца к.п.бр. 3547 идући до граничне тачке број 13, потом иде по спољашњем ободу к.п.бр.3547,
3489/1, 3434(по јужној планираној регулацији пута), 3505, 3506 све до планиране регулације пута чијом
северном регулацијом иде у дужини од 65 метара, онда пресеца пут и иде по спољашњем ободу к.п. бр.
3747 у дужини од 20 метара до граничне тачке број 14, затим идући праволинијски долази до граничне
тачке број 15 наставља по спољашњим ободома к.п. бр. 3751/2, 3750/2, 3750/1, 3504, 3758, 3759, 3760,
3762, 3743/2, 3766/1, пресеца локални пут к.п. бр. 3821, онда иде по јужној регулацији поменутог пута у
дужини од око 66 метара, одваја се од регулације и наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 3858,
3859, 3861, 3866 до граничне тачке број 16, затим идући праволинијски долази до граничне тачке број
17, потом граница иде по спољашњим ободома к.п. бр. 3872, 3875, 3876, 3877, пресеца к.п. бр. 3878/1,
наставља по спољашњим ободома к.п. бр. 3879/2, 3879/1, 3894(по планираној регулацији), 3893/3,
3894(по планираној регулацији), 8296(по планираној регулацији), 5433 до тромеђе к.п. бр. 5433, 5440 и
5441, пресеца к.п. бр. 5441 идући до тромеђе к.п. бр. 5441, 5442 и 5432, наставља по спољашњим
ободома к.п. бр. 5441, 8296(по планираној регулацији), 5429, 8296 (по планираној регулацији), 5421,
5419 5414, 5412/1, 5413, онда пресеца пут к.п. бр. 8296(пут). Граница наставља по спољашњeм ободу
к.п. бр. 5371/6, 5371/3 до граничне тачке број 18, пресеца к.п. бр. 5371/3 идући до граничне тачке број
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19, од које наставља по спољашњим ободома к.п. бр. 5395/1, 8296(по планираној регулацији 5388, до
тромеђе са к.п. бр. 5387 и 5389, затим пресеца к.п. бр. 5387, 5386 и 5385 све до тромеђе к.п. бр. 5385,
5383/1 и 5383/2, наставља по спољашњeм ободу к.п. бр. 5383/1 и 5382/2, пресеца локални пут , онда
граница иде по спољашњим ободима к.п. бр. 3913/1, 3911/1 до граничне тачке број 20, затим граница
иде по граничним тачкама 21, 22 и 23 од које иде по јужној планираној регулацији пута у дужини од око
175 метара, , пресеца пут, наставља по спољашњим ободома к.п. бр. 3952/2 до граничне тачке број 24,
пресеца к.п. бр. 3952/2, 3952/1 идући до граничне тачке број 25, потом граница иде по спољашњeм
ободу к.п. бр. 3952/1и 3951 све до катастарског пута чијом северном планираном регулацијом иде у
дужини од 153 метара све до граничне тачке број 26, онда се одваја од регулације, иде до четворомеђе
к.п. бр. 3957, 3958/3, 3954 и 3955 наставља по спољашњим ободома к.п. бр. 3957, 8296(по планираној
регулацији), 3979/2, 8296 (по планираној регулацији), 3980/2, 8296(по планираној регулацији), 3980/3 до
граничне тачке број 27, уатим праволинијски до граничне тачке број 28 од које иде по спољашњим
ободома к.п. бр. 3984/1, 3981/1, 3981/3, онда пресеца пут к.п. бр. 8298, наставља по спољашњим ободима
к.п. бр. 8296(пут), 3986, 3990 све до планиране регулације Лазничке реке чијом јужном регулацијом иде
у дужини од око 222 метра, пресеца реку а потом иде по спољашњим ободима к.п. бр. 4211/2, 4211/1 до
граничне тачке број 29, затим граница пресеца к.п. бр. 4212/1 и 4214(пут) идуци до граничне тачке број
30. Граница наставља по планираној регулацији у дужини од око 22 метра, одваја се од регулације, онда
иде до граничне тачке број 31и 32 пресецајући к.п. бр. 4220/1. Од граничне тачке број 32 наставља по
планираној регулацији пута у дужини од око 70 метара, затим се одваја од регулације и иде по
спољашњим ободима к.п. бр.4278 опет до планиране регулације пута чијом регулацијом наставља у
дужини од око 256 метара пресецајући к.п. бр. 4282, 4290, 4289, 4300(пут), 4303/2, 4301 све иде до
граничне тачке број 33 од које иде до граничне тачке број 34 пресецајући к.п. бр. 4301, потом иде по
спољашљем ободу к.п . бр. 4301, 4302/2 до граничне тачке број 35, онда пресеца к.п. бр. 4302/2 идући до
граничне тачке број 36 од које наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 4302/1, 4303/3 све до тромеђе
к.п. бр. 4303/3, 4304 и 4303/4. Граница од тромеђе праволинијски иде до граничне тачке број 37,
наставља по спољашњем ободу к.п. бр. 4304 до планиране регулације пута чијом јужном регулацијом
иде у дужини од око 48 метара пресеца пут прелази у катастарску општину Лазница село идући по
спољашњем ободу к.п. бр. 110038/1 све до планиране регулације пута к.п. бр. 11012 чијом јужном
регулацијом наставља у дужини од око 278 метара, одваја се од регулације, иде по спољашњим ободима
к.п. бр. 8972 и 11054/2 поново до планиране регулације пута к.п. бр. 11012 чијом јужном регулацијом
наставља у дужини од око 70 метара, одваја се од регулације, иде по спољашњем ободон к.п. бр. 11056
до граничне тачке број 38, пресеца к.п. бр. 11056, 11057 и 11058 идући до граничне тачке број 39, потом
иде по спољашњим ободу к.п. бр. 11057, опет иде до планиране регулације пута к.п. бр. 11012 чијом
јужном регулацијом наставља у дужини од око 100 метара, пресеца пут, затим иде по спољашњим
ободима к.п. бр. 11012(пут), 8755(пут), пресеца пут идући до граничне тачке број 40, пресеца к.п. бр.
8981 идући до граничне тачке број 41, наставља по спољашњем ободу к.п. бр. 8981 и 8984 све до
планиране регулације пута к.п. бр. 11012 чијом северном регулацијом иде у дужини од око 110 метара
одваја се од регулације идући по спољашњем ободу к.п. бр. 8977, 8976, враћа се на поменуту регулацију
пута к.п. бр. 11012, наставља поклапајући се са северном планираном регулацијом у дужини од око 157
метара, поново се одваја од регулације пута ,пресеца к.п. бр. 8988 идући до граничне тачке број 42,
пресеца к.п. бр. 8991 идући до граничне тачке број 43, наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 8991,
8998,11012(пут), 9001 све до тромеђе к.п. бр. 9000, 9001 и 8992, затим граница иде праволинијски
пресецајући к.п. бр. 9001, 9003, 9004, 9005, онда се ломи идући по спољашњем ободу к.п. бр. 9005,
ободом планираног пута у дужини од 95 метара, пресеца к.п. бр. 9008 све до тромеђе к.п. бр. 9008, 9009
и 9010 од које наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 9009, 9910(пут), 9011, пресеца к.п. бр. 9008 по
граничним тачкама број 44 и 45, онда иде по спољашњим ободима к.п. бр. 9011, 9012,11014, 9012
(гробље), 8995, 8993 све до тромеђе са к.п. бр. 8987/2, 8996/2, онда пресеца к.п. бр. 8993, 8994, 9007
идући до тромеђе са к.п. бр. 9007, 8994 и 9013, затим граница наставља по спољашњим ободима к.п. бр.
9013 до граничне тачке број 46, онда пресеца к.п. бр. 9014, 9015/2, 9015/1 све до тромеђе к.п. бр. 9016/1,
9015/1 и 9018, пресеца к.п. бр. 9018 идући од граничне тачке број 47 до граничне тачке број 48, наставља
по спољашњим ободима к.п. бр.9020, 9023/2, 9022/2, 9022/1, 9022/3, 11013(пут), 8642, 8641, 8644/1, 8658
све до тромеђе к.п. бр. 8652, 8653 и 8658 где је опис границе и почео.
Енклава 1
Граница почиње на северу на тромеђи к.п. бр. 9697, 9696 и 9695 по спољашњем ободу к.п. бр.
9697 у дужини од око 20м, одакле наставља на југ пресеца к.п. бр. 9697 и 9698 до 9699 иде даље ободом
к.п. бр. 9699, 9704, 9705/5, 9705/1, 9710 до 9715. Даље скреће на запад пратећи регулацију планиране
саобраћајнице све до тромеђе к.п. бр. 9714/3, 9714/11 и 11014, затим аставља ободом к.п. бр. 9714/11,
9714/4, 11014 до планиране регулације аобраћајнице , а затим скреће на север источном страном
планиране регулације саобраћајнице све до тромеђе к.п. бр. 9695, 9697 и 11014, одакле скреће на исток
по ободу к.п. бр. 9697 до тромеђе к.п. бр. 9697, 9696 и 9695 одакле је опис и почео.
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Енклава 2
Граница почиње на западу на тромеђи к.п. бр. 9972, 9975 и 9976 Ко Лазница Село десним
смером по спољашњем ободу к.п. бр. 9976, 9971/2, 9971/1, 9969, 9961/1, 9961/2, 9961/3, 9957 до
регулације планираног пута, и иде на југ западном регулацијом планиране саобраћајнице све до тромеђе
к.п. бр. 11021, 9978 и 9957, потом скреће ободом к.п. бр. 9957 у дужини од око 37м, скреће на југ
пресецајући к.п. бр. 9978 и 9977 до тромеђе к.п. бр. 9981, 9977 и 9980. Потом иде по спољашњем ободу
к.п. бр. 9980 до планиране саобраћајнице чијом унутрашњом границом иде до к.п. бр. 9972, а потом
ободом к.п. бр. 9973, 9974 и 9975 до тромеђе к.п. бр. 9972, 9975 и 9976 одакле је опис и почео.
Енклава 3
Обухвата к.п. бр. 9986 .
Енклава 4
Граница почиње на тромеђи к.п. бр. 10819, 10817 и 10827 Ко Лазница Село наставља десним
смером по спољашњем ободу к.п. бр. 10819, 10817, 10813/1, 10813/2, 10813/3, 10813/1, 10804/3, 10804/4,
10797, 10805, 10811/1, 10811/2, 10809/2, прелази у Ко Лазница Селиште идући по спољашњем ободу к.п.
бр. 3904/1, 3901, 3903/1, 3903/2, 3906, 3905, 3904/3, 3904/16, 3904/10, 3904/1, опет прелази у Ко Лазница
Село, наставља по спољашњем ободу к.п. бр. 10811/2 у дужини од 50 метара, ломи се ка северу
пресецајући к.п. бр. 10811/2, 10811/1, 10804/1 све до тромеђе к.п. бр. 10804/1, 10805 и 10804/3, затим иде
по спољашњем ободу к.п. бр. 10812(по северном ободу), пресеца к.п. бр. 10817 до тромеђе к.п. бр.
10817, 10827 и 10828, онда иде по спољашњем ободу к.п. бр. 10827 до тромеђи к.п. бр. 10819, 10817 и
10827 Ко Лазница Село одакле је опис и почео.
Енклава 5
Граница почиње на тромеђи к.п. бр. 10304, 10305, 10299 Ко Лазница Село наставља десним
смером по спољашњем ободу к.п. бр. 10299, 10764/2 до тромеђе к.п. бр. 10764/1, 10764/2 и 10771, онда
пресеца к.п. бр. 10771 до тромеђе к.п. бр. 10771, 10774 и 10775, затим иде по спољашњем ободу к.п. бр.
10771, 10770/2, 10770/3, 10770/4, 10766 свр до планиране регулације пута чијом северном регулацијом
иде у дужини од око 69 метара, одваја се од регулације и наставља по спољашњем ободу к.п. бр. 10296,
10298, 10304 све до тромеђе к.п. бр. 10304, 10305, 10299 Ко Лазница Село одакле је опис и почео.
Енклава 6
Обухвата к.п. бр. 10374, 10375, 10343/2, 10366, 10367, 10375/2 и делове к.п. бр. 10348/1, 10361/2,
10361/1, Ко Лазница Село
Енклава 7
Обухвата к.п. бр. 10350/2, 10350/1, 10352/1, 10352/2, 10351/1 и 10351/2 Ко Лазница Село
Енклава 8
Граница почиње од тромеђе к.п. бр. 10753, 10741/2 и 10743/1, 10299 Ко Лазница Село наставља
десним смером по спољашњем ободу к.п. бр. 10741/2, 10740/2, 10741/1, 10738, 10737, 10736/2, 10734/1,
10714, 10720, 10719, 10722, 10699, 10700, 10723, 10742, 10744, 10745, 10743/2, 10746, 10743/2, 10743/1
све до тромеђе к.п. бр. 10753, 10741/2 и 10743/1, 10299 Ко Лазница Село одакле је опис и почео.
Енклава 9
Граница почиње на тромеђи к.п. бр. 10643, 10642 и 10644 Ко Лазница Село наставља десним
смером по спољашњем ободу к.п. бр. 10644 и 10645 у дужини од око 15 метара, ломи се ка југо-западу
пресецајући к.п. бр. 10645 идући до к.п. бр. 10648, затим иде по источном, северним, и западним ободу
(дужини од 13 метара) к.п. бр. 10648 , онда пресеца к.п. бр. 10656/1, 10655/1, ломи се ка југу, иде по
спољашњем ободу к.п. бр. 10655/2 у дужини од 20 метара, затим пресеца к.п. бр. 10655/2 и 10657/2
идући до тромеђе к.п. бр. 10657/2, 10658 и 10659, наставља по јужним ободу к.п. бр.10659, 10663,
пресеца к.п. бр. 10672/1 идући до тромеђе к.п. бр. 10672/1, 10672/2 и 10670, потом иде по спољашњем
ободу к.п. бр. 10670, 10668 све до тромеђе к.п. бр. 10668, 10669 и 10770, пресеца к.п. бр. 10670 идући до
тромеђе к.п. бр. 10670, 10677/1 и 10677/2, наставља по спољашњем ободу к.п. бр.10677/1, 10672/1, 10663
до планиране регулације пута к.п. бр. 11029, онда иде по источној регулацији пута у дужини од око 38
метара, одваја се од регулације, затим иде по спољашњем ободу к.п. бр. 10661 и северним ободом к.п.бр.
10654у дужини од око 22 метара, онда пресеца к.п. бр. 10654 и 10652, наставља по спољашњем ободу
к.п. бр. 10650, 10644 све до тромеђе к.п. бр. 10643, 10642 и 10644 Ко Лазница Село одакле је опис и
почео.
Енклава 10
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Граница почиње на четворомеђи к.п. бр. 3398, 3399, 3400 и 8403/5 Ко Лазница Селиште,
наставља десним смером по спољашњем ободу к.п. бр.8403/5, 3442 све до планиране регулације пута са
којом се даље поклапа у дужини од око 57 метара, онда се одваја од регулације и наставља по
спољашњем ободу к.п. бр. 3440, 8403/5, 3435 све до планиране регулације пута, затим се поклапа са
западном регулацијом пута у дужини од око 150 метара, одваја се од регулације и иде по спољашњем
ободу к.п. бр. 3428, 3427/1, 3427/2, 3427/1, 3428, 3429, 3430, 3432/2, 3432/1, 3422/1, 3413, 3432/1, 3432/2,
3403/1, 3403/3, 3401/1 и 8403/5 све до четворомеђе к.п. бр. 3398, 3399, 3400 и 8403/5 Ко Лазница
Селиште одакле је опис и почео.
Енклава 11
Граница почиње на тромеђи к.п. бр. 3439, 3441 и 3442 Ко Лазница Селиште наставља десним
смером по спољашњем ободу к.п. бр. 3442 и 3440 до планиране регулације пута са, онда иде по јужној
регулацији поменутог пута у дужини од око 145 метара, одваја се од регулације , затим иде по
спољашњем ободу к.п. бр. 3442, до тромеђе к.п бр. 3442, 3441 и 3445/1, пресеца к.п. бр. 3445/1 до
тромеђе к.п. бр. 3443, 3444/1 и 3445/1, наставља по спољашњем ободу к.п. бр. 3445/1, 3445/3, 3445/1,
3446, 3456, 3458 до тромеђе к.п. бр. 3457, 3458 и 3456, пресеца к.п. бр. 3456, наставља по планираној
регулацији пута у дужини од око 105 метара, одваја се од регулације, потом оде по спољашњем ободу
к.п. бр. 3455, 3456, 3447, 3445/1, 3441 до тромеђе к.п. бр. 3439, 3441 и 3442 Ко Лазница Селиште одакле
је опис и почео.
Површина грађевинског подручја је 139,7ha.
Члан 5.
План садржи текстуални и графички део.
Текстуални део чине: Полазне основе, Плански део, Правила уређења простора, Правила
грађења, Смернице за спровођење Плана, Прелазне и завршне одредбе, Прилоге и Документациони део
Плана.
Графички део чине: Катастарско-топографски план са границом Плана – прилог 1.; Постојећа
намена површина– прилог 2.; План саобраћаја са нивелационим решењем – прилог 3.1. (а-б); План
саобраћаја са попречним профилима саобраћајница – прилог 3.2. (а-б); Планирана намена површина –
прилог 4.; Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине – прилог 5.; Урбанистичка
регулација простора – прилог 6.; План регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским
елементима– прилог 7. (а-б); План мреже и објеката комуналне инфраструктуре – прилог 8.1-2.
Члан 6.
Саставни део Плана чини Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, израђен
од стране ''Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац..
Члан 7.
План се објављује у "Службеном гласнику општине Жагубица". Плански документ се у целости
објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жагубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1003/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09,
24/11 и 121/12) и члана 40. Статута општине Жагубица(„Сл. гласник општине Жагубица“, бр. 6/08 и
3/11),
Скупштина Општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 12. 11. .2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
о доношењу Плана генералне регулације ''Осаница''
Члан 1.
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Доноси се План генералне регулације ''Осаница'', за насеље Осаница (у даљем тексту План),
који чини саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Циљ доношења Плана је утврђивање и разрада генералних урбанистичких решења заснованих на
дугорочној стратегији и концепцији уређења простора и изградњи објеката.
Планом се дефинишу правила уређења и грађења на јавном и осталом грађевинском земљишту,
дефинишу се саобраћајнице и инфраструктура, дефинишу се и спроводе мере заштите животне средине.
Члан 3.
Основ за израду Плана је Просторни план општине Жагубица (''Сл. гласник општине
Жагубица'', бр. 2/11). Инвеститор и подносилац захтева за израду Плана је Општина Жагубица. План је
израђен од стране ''Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац.
План представља основ за издавање урбанистичких аката.
Члан 4.
Граница Плана креће са севера од четворомеђе к.п. бр. 4842/6, 4842/7 4842/2 и 4842/1 и иде
десним смером ободом к.п. бр. 4842/2 до тромеђе к.п.бр. 11006 (Дугин поток), 4842/2 и 4841/1, потом
пресеца поменути поток, затим иде по спољашњим ободима к.п. бр. 11006(Дугин поток), 4831, 4830,
4829, 4826, 4825, 4822, 4821, 4818, 4817, 6673, 6672, 6670, 6667, 6666/1, 6666/2 све до тромеђе к.п. бр.
6666/2, 6676 и 6665, пресеца к.п. бр. 6665 идући до тромеђе са к.п. бр. 6662 и 6663, наставља
спољашњим ободима к.п. бр. 6663, 6661, 6658, 6652/1, 6677/2, 6642, 6679, 6686/2, 6700, 6698, 6695, 6707,
6706, 6704(пут), 6703/1, 6703/4, 6724, 6728, 6729, 6751, 6748, 6747, 6746, 6744, 6743, 6809/2, 6809/1, 6822,
6825/1, пресеца к.п. бр. 6825/1, 6824, 6836/2, 6803, 6802, 6801, 6799/2, 6800 све до тромеђе к.п. бр.
6799/1, 6800 и 11005 (Царински поток).
Граница затим пресеца поменути поток и иде по спољашњим ободима к.п. бр. 11005(Царински
поток), 6905, 6906/2, 6907/1, 6913, пресеца пут к.п. бр. 6924, наставља спољашњим ободима к.п. бр.
6942, 6941, 6970, 6969, 6965, 6964 све до планиране источне регулације пута к.п. бр. 11045 чијом
регулацијом иде у дужини од око 160 метара, онда пресеца пут и наставља спољашњим ободима к.п. бр.
7735, 7733, 7731, 7712, 7708, 7707, 7705, 7695, 7690 све до планиране регулације пута к.п. бр. 11042
чијом источном регулацијом иде у дужини од око 420 метара, онда наставља источним ободом к.п.бр.
11002 (Осаничка река) у дужини од око 265 метара , ломи се и наставља по ободима к.п.бр. 9094, 9097/1,
9089/6, 9084/2, 9084/1, 9077/1, 9075/6, 9076/2, 9077/3, 9077/2, 9049, 9081/6, пресеца државни пут
Петровац-Жагубица и наставља ободима к.п.бр. 11055 (државни пут Петровац-Жагубица ), 9565, 9562,
опет пресеца поменути пут ломи се и наставља ка североистоку по ободима к.п.бр. 11055 (пут ПетровацЖагубица ), 9122, 9114/2, 9114/1, 9117, 9131, 9133, 9134/2, 9151, 9152, пресеца к.п.бр. 9155 (поток) и
наставља његовим северним ободом, а онда иде по ободима к.п.бр. 9157/2, 9157/3, 9158/1, пресеца
к.п.бр. 9225 и наставља по њеном западном ободу 37.5 метара, ломи се и даље наставља спољашњим
ободима к.п.бр. 9163, 9164, 9169/2, 9169/1, 9170, 9177, 9202, 9178/1, 9181, 9180, 9190, 9189/2, онда
граница пресеца пут к.п. бр. 11059, онда иде по северној регулацији поменутог пута , затим се одваја од
регулације и наставља спољашњим ободима к.п. бр. 7595/1, 7597, 7596, 7551, 7552, 7550, 7548 ( по
планираној јужној линији регулације), 7544, 7096/1, 7096/2, 7099, 7102, 7103, 7106, 7107, 7111, 7110,
7116, 7129/1, 7122, 7121/2 све до тромеђе к.п. бр. 7121/2, 7128/1 и 7128/5, пресеца к.п. бр. 7128/1 и 7128/2
идући до тромеђе к.п. бр. 7128/2, 7137 и 7138/2, ода граница иде спољашњим ободима к.п. бр. 7138/2,
7142, 7145, 7147, 7163, 7162, 7160, 7159, 7158 све до планиране регулације пута к.п. бр. 11038 чијом
јужном регулацијом наставља у дужини од око 63 метра, пресеца пут а онда иде по спољашњем ободу
к.п. бр. 7279, затим граница пресеца Царинску реку, наставља спољашњим ободима к.п. бр. 7182, 7183,
7184 све до тромеђе к.п. бр. 7184, 7185 и 11013(пут).
Граница плана затим пресеца пут к.п. бр. 11013, наставља спољашњим ободима к.п. бр. 6399,
6395, 6387, 6388, 6385, 6381, 6374, 6372/2, 6370/1, 6367, 6352, 6342, 6341, 6340/2, 6340/1, 6338, 6334,
6328, 6329, 6322(пут), ломи се, пресеца пут и наставља по спољашњим ободима к.п.бр. 6320/1, 6320/2,
6319, 6315, 6313/1, 6299, 6300/2 све до тромеђе к.п. бр. 6300/2, 6302/2 и 6216(пут), онда пресеца пут и
иде спољашњим ободима к.п. бр. 6288, 6282, 6281, 6280, 6279/2, 6279/1, 6223/2, 6223/1, 6229, 6231, 6238,
6239, 6241, 11002(река Клисура), пресеца реку и наставља по спољашњем ободу к.п. бр. 5329 све до
тромеђе к.п. бр. 5329, 5330 и 5307, онда пресеца к.п. бр. 5307. Граница онда иде спољашњим ободима
к.п. бр. 5305, 5304, 5302/2, 5300, 5295, 5294, 5293, 5292, 5286, 5211/2, 5211/1, 5215, 5216, 5205(пут),
5196, 5194 све до тромеђе к.п. бр. 5193, 5194 и 5195, затим пресеца по граници катастарске културе к.п.
бр. 5193 и 5192, наставља спољашњим ободима к.п. бр. 5190, 4853, 4854, 4852(северним ободом), онда
граница пресеца к.п. бр. 4851 и 4840 идући по граници катастарске културе тих парцела, наставља
спољашњим ободима к.п. бр. 4848, 4845, 4843, 4835, 4837, 4838, 4839, 4840, 4842/2 све до тромеђе к.п.
бр. 4842/6, 4842/7 и 4842/2 одакле је опис и започет.

13. новембар 2014

Жагубица

Број 11 страна 21

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Идентификација бројева катастарских парцела рађен на скенираном катастарском плану, па у случају
неког неслагања горе наведеног описа са графичким прилогом важи графички прилог.
Површина обухвата Плана је 128,8 ha.
Граница грађевинског подручја креће са севера од тромеђе к.п. бр. 5330, 5307 и 5329
наставља на југоисток пресецајући к.п. бр. 5307 до 5305, затим ободом к..п. бр. 5305, 5302/2 пресеца је
као и к.п. бр. 5300, 5295, 5294, 5293, 5292 и 5286 до 5211/2. Даље иде ободом к.п. бр. 5286, 5212/2,
5211/1 у дужини од 16м, одакле пресеца к.п. бр. 5211/1 до тромеђе к.п. бр. 5211/1, 5214 и 5216, затим иде
ободом к.п. бр. 5214, 5215, 5216, 5209, 5204, 5203, 5200, 5199, 5198, 5197, 5194 пресеца к.п. бр. 5193 и
5192, поново наставља ободом к.п. бр. 5190, 4853, 4854, 4852, пресеца к.п. бр. 4851, 4840, наставља
ободом к.п. бр. 4848, 4844, пресеца 4843, поново ободом к.п. бр. 4835, 4837, 4838, 4839, 4840, 4842/2 до
планиране регулације саобраћајнице. Пресеца планирану регулацију саобраћајнице и иде ободом к.п. бр.
11006, 4831, 4830, 4829, 4826, 4825, 4822, 4821, 4818, 4817, 6673, 6672, 6670, 6667, 11006, 6664, 6663,
6661, 6657, 6656, 6654/2, 6652/2, пресеца к.п. бр. 6652/1, а потом ободом к.п. бр. 6677/2, 6642 пресеца
планирану регулацију саобраћајнице коју прати до к.п. бр. 6688, а затим ободом к.п. бр. 6688, 6687/4,
6687/3, 6690, 6691, 6695, 6708, 6705, 6704, 6703/2, 6720, 6721, 6722, 6723, 6729, 6731, 6748, 6747, 66746,
6744, 6743, 6809/2, 6809/1, 6822, 6825 у дужини од око 34м, одакле скреће на југ пресецајући к.п. бр.
6825, иде даље њеним ободом и ободом 6826 и 6836 у дужини од око 21м пресеца је ка тромеђи к.п. бр.
6836, 6859 и 6858. Даље од тромеђе граница иде ободом к.п. бр. 6859, 6857, 6856, 6853, 6852, 6850, 6849,
6847, 6844, 6840, 6803, 6802, 6801, 11005 до 6799/1 пресеца планирану регулацију саобраћајнице и иде
њеним ободом, а потом наставља ободом к.п. бр. 11005, 6906/2, 6905, 6906/2, 6917, 6916, 6924, 6932,
6941, 6972, 6965 пресеца је ка тромеђи к.п. бр. 6965, 6978 и 6966, даље иде ободом к.п. бр. 6966 пресеца
к.п. бр. 6965 иде њеним ободом на југ и поново је пресеца на полоигону тачку бр. 1381. Од полигоне
тачке бр. 1381 граница иде ободом к.п. бр. 6966, 6977 до регулације планиране саобраћајнице којом иде
на југ до тромеђе к.п. бр. 7735, 7737 и 11045, затим иде ободом к.п. бр. 7735, 11045 до 7727, наставља
ободом планиране регулације саобраћајнице до к.п. бр. 7725, затим даље иде ободом к.п. бр. 7725, 7724
до планиране регулације саобраћајнице саобраћајнице којом иде на југ пратећи је до к.п. бр. 7713,
наставља ободом к.п. бр. 11042 до 7711, одакле даље иде планираном регулацијом саобраћајнице до к.п.
бр. 7692, пресеца је 7636/2 и наставља ободом к.п. бр. 7636/2 пресеца планирану регулацију реке и иде
на југ пратећи регулацију реке до к.п. бр. 8603/1 иде ободом к.п. бр. 8602/1 пресеца к.п. бр. 8603/1 до
8627, наставља ободом к.п. бр. 8603/1, 8605, 7622/2, 7622/1, 7621, 7619, 7618/2, 8608, 8609, 8613, 8624,
8621/1, 8633, 8631/1, 8631/2, 8631/3, 8631/4, 8631/5 до планиране регулације реке којом иде на југ
пратећи је до к.п. бр. 9094. Граница наставља ободом к.п. бр. 9094, 9097/1, 9089/6, 9084/2, 9084/1, 9077/1,
9076/2, 9077/3, 9077/2, 9049, пресеца планирану регулацију саобраћајнице и иде на север пратећи је
ободом парцеле 11040 до 9100, скреће на запад ободом к.п. бр. 9100 до планиране регулације
саобраћанице којом иде на југ у дужини од око 50м, а затим је пресеца и иде ободом к.п. бр. 9114/2,
9114/1, 9117, 9131, 9133, пресеа к.п. бр. 9134/1, затим наставља ободом к.п. бр. 9134/2, 9151, 9152, 9155,
9157/2, 9157/3, 9158/1, 9225 до 9163, одакле скреће на исток до планиране регулације саобраћајнице коју
прати у правцу севера до к.п. бр. 9182. Потом скреће на запад ободом к.п. бр. 9182, 9181, 9189/2, пресеца
планирану регулацију саобраћајнице и скреће на исток пратећи је до к.п. бр. 7595/1, даље иде ободом
к.п. бр. 7595/1, 7597, 7596, 7550 иде палнираном регулацијом саобраћајнице до к.п. бр. 7556, пресеца
регулацију и даље иде ободом к.п. бр. 7548, 7543, 7539, 7096/1, 7097, 7100, 7101, 7104, 7105, 7111, 7110,
пресеца 7116, иде даље ободом к.п. бр. 7116, 7119, 7123, 7127, 7122 у дужини од око 60м, одакле
пресеца у правцу севера к.п. бр. 7122, 7121/2, 7128/1, 7128/2 до тромеђе к.п. бр. 7138, 7128/2 и 7142, од
тромеђе граница иде даље ободом к.п. бр. 7138 у дужини од око 30м, где скреће на север и пресеца к.п.
бр. 7142, 7145, 7147, 7166, а даље иде ободом к.п. бр. 7166, 7167, 7161/1, 7161/2, 7161/3, 7160, 7159,
7158, 11038 до 7153. Од к.п. бр. 7153 граница иде планираном регулацијом саобраћајнице у дужини од
око 33м скреће на север пресецајући је и наставља њеним ободом на исток до к.п. бр. 11008, иде њеним
ободом до тромеђе к.п. бр. 11008, 7279 и 7278, одакле је пресеца до тромеђе к.п. бр. 11008, 7182 и 7187 и
наставља њеним ободом до 7179 (гробље). Даље иде ободом к.п. бр. 7179, 7178, 11013 до 7185, пресеца
планирану регулацију саобраћајнице и иде њеним ободом на исток до к.п. бр. 6404, даље наставља
ободом к.п. бр. 6406, 6407, 6408, 6392, 6989, 6383, 6381 пресеца је и наставља ободом к.п. бр. 6374,
6372/2, пресеца 6370/1, иде ободом 6370/1, 6367, 6352, 6342, 6341, 6340/2, 6340/1, 6338, 6334, 6328, 6329
до 6322, одакле пресеца к.п. бр. 6322, 6320/1, 6320/2, 6319 ка тромеђи к.п. бр. 6316, 6117 и 6319, даље
пресеца 6316, 6315 и 6313/1 до тромеђе 6299, 6298/2 и 6313/1. Од тромеђе иде ободом к.п. бр. 6299 у
дужини од око 20м, скреће на север и пресеца к.п. бр. 6299, 6300/2, до 6216 иде њеним ободом у дужини
од око 23м, пресеца је и наставља ободом к.п. бр. 6288, 6283, пресеца к.п. бр. 6281, 6280, 6279/2, 6279,
6223/2, 6223/1 до тромеђе к.п. бр. 6223/1, 6225/1 и 6225/2. Наставља даље од тромеђе ободом к.п. бр.
6225/1, 6228 и 6230 пресеца је иде ободом 6232 и 6238, пресеца затим 6238, 6239 до 6240, а потом иде
ободом к.п. бр. 6239, 6242, пресеца планирану регулацију реке и иде њом на север у дужини од око
155м, пресеца планирану регулацију саобраћајнице и прати је на југ до к.п. бр. 5307 одакле иде ободом
к.п. бр. 5307 до тромеђе к.п. бр. 5330, 5307 и 5329 одакле је опис и започет.
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Енклава 1: Граница енклаве 1 креће од тромеђе к.п. бр. 7070/1, 7071 и 11041/1 иде десним смером
ободом к.п. бр. 11041/1 до планиране регулације саобраћајнице којом иде на југ све до к.п. бр. 7600 од
које иде на север ободом к.п. бр. 11041/10, 11041/4, 11041/1 до тромеђе к.п. бр. 7070/1, 7071 и 11041/1 од
које је започет опис енклаве 1.
Енклава 2: Граница енклаве 2 креће од тромеђе к.п. бр. 7029/1, 7031 и 7030/1 иде десним смером ободом
к.п. бр. 7031, 7032, 7030/2 до планиране регулације саобраћајнице којом иде до к.п. бр. 11002, одакле
скреће на север ободом к.п. бр. 7030/2, 7030/1, 7033/1, 7033/2, 7034/2, 7034/1, 7020 до 7034/1 пресеца је
до 7034/2 и иде њеним ободом и ободом 7031 до тромеђе к.п. бр. 7029/1, 7031 и 7030/1 одакле је опис и
започет.
Површина обухвата грађевинског подручја је 92,0 ha.
Члан 5.
План садржи текстуални и графички део.
Текстуални део чине: Полазне основе, Плански део (План уређења и изградње подручја Плана,
Правила уређења простора, Правила грађења, Упоредни биланс планираних намена), Смернице за
спровођење Плана, Прелазне и завршне одредбе, Прилоге и Документациони део Плана.
Графички део чине: Катастарско-топографски план са границама – прилог 1. (а-б); Постојећа
намена простора– прилог 2. (а-б); План саобраћаја са нивелационим решењем – прилог 3.1. (а-б); План
саобраћаја са попречним профилима – прилог 3.2. (а-б); Планирана намена простора – прилог 4. (а-б);
Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине – прилог 5. (а-б); Урбанистичка регулација
са грађевинским линијама – прилог 6. (а-б); План регулације површина јавне намене – прилог 7. (а-б);
Синхрон план инсталација – прилог 8.(а-б).
Члан 6.
Саставни део Плана чини Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, израђен
од стране ''Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац..
Члан 7.
План се објављује у "Службеном гласнику општине Жагубица". Плански документ се у целости
објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жагубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1004/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 6.7а.Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, број
26/01,80/02,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11 и 47/13), чл. 36 Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Сл.гласник РС“, бр. 47/13) а у вези са чланом 6. Став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06) и члана 40.Статута општине Жагубица
(„Службени гласник општине Жагубица“ број 6/08, 4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 12. 11. 2014. године, донела је:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА
2015. годину
Члан 1.
Утврђују се просечне цене непокретности по зонама на територији општине Жагубица и то:
1) ЗОНА 1 – најопремљенија зона
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Врста непокретности
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места
2) ЗОНА 2
Врста непокретности
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места
3) ЗОНА 3
Врста непокретности
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места
4) ЗОНА 4
Врста непокретности
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места

Цена по квадратном метру непокретности
38.204,83
38.204,83
69.172,12

19.103,29
Цена по квадратном метру непокретности
30.563,86
30.563,86
55.337,70

15.282,63
Цена по квадратном метру непокретности
22.922,90
22.922,90
41.503,27

11.461,97

Цена по квадратном метру непокретности
15.281,93
15.281,93
27.668,85

7.641,32

Члан 3.
Ова одлука о одређивању цене квадратног метра непокретности по зонама на територији
општине Жагубица објавиће се на интернет страни званичне презентације општине Жагубица.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Жагубица а примењиваће се од 01.01.2015.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1010/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 11. и 38б. Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике
Србије“, број 26/2001,45/2002,80/2002,135/2004,61/2007,5/2009,101/2010, 24/2011,78/2011,57/2012-УС и
47/2013),члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ( „ Службени гласник РС“, бр.
62/2006,47/2011 и 93/2012) и члана 67. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине
Жагубица“, број 6/08, 4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 12. 11. 2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
ЖАГУБИЦА
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Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине Жагубица и то:
стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне књиге и за обвезника који не води
пословне књиге; зоне, са назнаком зоне које се сматра најопремљенијом на територији општине
Жагубица; коефицијентима за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који
води пословне књиге у случају из члана 6. став 8. Закона о порезима на имовину; стопа амортизације на
вредност непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника који не води пословне књиге.

1.

Члан 2.
Стопе пореза на имовину у општини Жагубица износе:
На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге - 0,4%.

2.

На права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге - 0,00%

3.

На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту:
НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ

ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА

(1) до 10.000.000 динара

0,40%

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
порез из подтачке(1) + до 0,6% на
износ преко 10.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара

порез из подтачке(2) + до 1,0%
износ преко 25.000.000 динара

(4) преко 50.000.000 динара

порез из подтачке (3) + до 2,0% на
износ преко 50.000.000 динара.

Члан 3.
За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности као
елемента за утврђивање основице пореза на имовину, територију општине Жагубица чине четри зоне,
опредељене према Плану генералне регулације насеља Жагубица и то:
-

ПРВА ЗОНА – најопремљенија зона – Обухвата подручје дефинисано као зона I у Плану
генералне регулације насеља Жагубица
ДРУГА ЗОНА: Обухвата подручје обухваћено Планом генералне регулације насеља
Жагубица а које није сврстано у зону I
ТРЕЋА ЗОНА: чине непокретности насеља Лазница, Крепољин, Осаница и Суви До
ЧЕТВРТА ЗОНА: обухвата насеља Селиште, Милатовац, Крупаја, Вуковац, Јошаница,
Изварица, Рибаре, Сиге, Милановац, Близнак, Медвеђиџа и Брезница.

Члан 4.
У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који воде пословне
књиге у складу са чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне књиге
за потребе утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене одговарајућих непокретности на
територији општине Жагубица множи са коефицијентом у зони у којој се она налази, а који износи :
1.

Прва зона - најопремљенија зона -1,00

2.

Друга зона - 0,80

3.

Трећа зона - 0,60

4.

Четврта зона - 0,40

Члан 5.
Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непокретности обвезника који не води
пословне књиге, а која је предмет пореза на имовину, осим за земљиште, у општини Жагубица износи
1% годишње применом пропорционалне методе, а највише 40%, почев од истека сваке календарске
године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта.
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Члан 6.
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Жагубица“ и на интернет страни
званичне презентације општине Жагубица.
Члан 7.
Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа Жагубица, Одељење за финансије и буџетСлужба локалне пореске администрације.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жагубица ”, а примењује се од 1. јануара 2015. године.
Члан 9.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за
територију општине Жагубица број II-01-020-1038/13 од 03.09.2013. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1009/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/07),члана
25. Закона о високом образовању (“Сл. Гласник РС 89/2013 И 99/2014”), члана 4. Закона о срдњем
образовањку и васпитању (“Сл. Гласник РС 55/2013 ”), члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Жагубица («Службени гласник општине Жагубица», бр.6/08 И 3/2011)
Скупштина општине Жагубица, на својој седници одржаној дана 12. 11. 2014. године, донела је.
ОДЛУКУ
О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови стипендирања и додела стипендија ученицима средњих
школа и студентима основних студија и студентима другог и трећег степена студија.
Доделом стипендије обезбеђују се кадрови у државним органима, органим локалне
самоуправе, предузећима, установама и службама са територије општине Жагубица.
Члан 2.
Средства за доделу стипендија ученицима, студентима и постдипломцима обезбеђују се у
буџету општине Жагубица.
Члан 3.
Стипендије се додељују редовним студентима, који први пут уписују зимски семестар године
коју студирају.
Стипендија се додељује за десет месеци за период октобар-јул.
Члан 4.
Стипендија се додељује студенту за време трајања редовне наставе, која је прописана
Статутима факултета и других високошколских установа за стицање одговарајућег степена образовања.
Стипендија се не може користити за обновљену годину на основним студијама истог или другог
факултета или обновљену годину другог или трећег степена студија, као и студентима који су у радном
односу.
Члан 5.
Изузетно се може раднику – студенту (ванредне студије) уколико се школује односно
дошколовава, пружити једнократна новчана помоћ наиме школарине, уколико је у сталном радном
односу на подручју општине Жагубица.
Члан 6.
Конкурс за доделу стипендија на основу Одлуке Скупштине општине Жагубица расписује
Општинско веће општине Жагубица на предлог Комисије за доделу стипендије.
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Конкурс се расписује у току октобра месеца текуће године. Рок за одлучивање по поднетим
пријавама одређује се конкурсом.
Одлучивање по поднетим пријавама врши Комисија за доделу стипендије, коју именује
Општинско веће.
Право на стипендију стиче се након закључивања уговора о додели стипендије између даваоца
стипендије и корисника.
Члан 7.
Студенти приликом пријављивања на расписани конкурс за доделу стипендија, подносе
следећа документа:
1. Пријава за доделу стипендије;
2. Уверење о уписаној одговарајућој години основних студија или студија другог и трећег
степена;
3. Потврда о просечној оцени у току студија и
4. Потврда о пребивалишту.
Ученици средњих школа, приликом пријављивања на конкурс, поред
пријаве за доделу стипендије обавезно достављају:
1. Ученик првог разреда средње школе, доставља оверене фотокопије сведочанства о
завршеном основном образовању од петог до осмог разреда.
2. Ученици осталих разреда средње школе оверене фотокопије сведочанства о завршеним
предходним школским годинама.
3. Уверење о уписаном одговарајућем разреду средње школе;
4. Потврду о пребивалишту ,
5. Потврду о постигнутим резултатима на републичким такмичењима-освојена прва три
места.
Бруцоши-студенти прве године основних студија приликом пријављивања на конкурс уз
пријаву за доделу стипендије подносе:
1. Оверене фотокопије сведочанства и диплому о завршеном средњом образовању;
2. Потврду о уписаној првој години факултета;
3. Потврду о пребивалишту.
Члан 8.
Избор студената за доделу стипендије у зависности је од стеченог школског
услова.
Школски услов представља година студирања и просечна оцена постигнута за
време студија ( II, III, IV, V и VI година студија).
За студенте прве године основних студија (бруцоше) неопходан је просек од 5,00 постигнут у
предходном четворогодишњем школовању (током трајања средње школе у сва четири разреда).
Члан 9.
Година студија као критеријум за доделу стипендије студентима на основним студијама и
студијама другог степена вреднује се на следећи начин:








Прва година.................................................................................................. 1 бод
Друга година ................................................................................................ 2 бода
Трећа година ................................................................................................ 3 бода
Четврта година студија ............................................................................... 4 бода
Пета година .................................................................................................. 5 бода
Шеста година ................................................................................................6 бодова
Апсолвенти (продужена година) остварују исти број бодова колико су имали на задњој години
основних студија или студија другог степена у трајању од 6 месеци.

Члан 10.
Просечна оцена као критеријум за доделу стипендије студентима основних и студија другог степена
, вреднује се на следећи начин:






Просечна оцена из средње школе за бруцоше ................................. 1 бод
Просечна оцена мања од 7,50 .............................................................1 бод
Просечна оцена 7,51 до 8,00 .............................................................. 2 бода
Просечна оцена 8,01 до 9,00 .............................................................. 3 бода
Просечна оцена 9,01 до 9,50 .............................................................. 4 бода
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Просечна оцена већа од 9,51 .....................................................

5 бодова

Члан 11.
Приликом одлучивања по пријавама за доделу стипендије на основу конкурса, комисија ће
учеснику конкурса коме није жив један родитељ, а испуњава школски услов, додати још један бод.
Уколико учеснику конкурса, који испуњава школски услов, нису жива оба родитеља, комисија
ће приликом одлучивања, додати још два бода..
Да би се приликом одлучивања применио наведени критеријум, учесници конкурса достављају
Извод из књиге умрлих.
Члан 12.
Исплата одобрене месечне стипендије студентима врши се преко одговарајуће банке код које
стипендиста има рачун.
Исплатилац стипендије може у року од три месеца извршити исплату доспеле рате стипендије у
складу са тренутним стањем буџетских средстава, односно средства на свом жиро рачуну.
Члан 13.
Стипендија се додељује ученицима средњих школа, уколико испуњавају један од два наведена
услова:
Уколико су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима и то:
 за ученике првог разреда средње школе, уколико су освојили једно
од прва три места на републичким такмичењима у току основног образовања;
 за ученике осталих разреда средње школе, уколико су освојили
једно од прва три места на републичким такмичењима у предходним разредима средње школе.
2. Уколико имају просечну оцену 5,00 и то:
 Ученици првог разреда средње школе, који имају просек оцене из
основне школе од петог до осмог разреда 5,00 ;
 Ученици осталих разреда средњих школа који у предходним
годинама средњошколског образовања имају просек 5,00 .
1.

Члан 14.
Висина додељене стипендије ученицима средњих школа и студентима основних студија и
студија другог степена, зависиће од расположивих средстава у буџету општине и броја учесника
конкурса, који испуњавају услове.
Члан 15.
Са изабраним стипендистом налогодавац стипендије закључује Уговор о стипендирању.
У уговору се посебно регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора.
Уговор се закључује за сваку наредну школску годину, уколико стипендиста испуњава услове
предвиђене овом одлуком.
Члан 16.
Стипендиста који прекине школовање, осим у случају смрти или губитка пословне
способности, дужан је да врати примљену стипендију са припадајућом каматом.
Члан 17.
По дипломирању, завршетку студија или постдипломских студија, стипедниста је дужан да у
року од месец дана о томе извести налогодавца стипендије и да прихвати запослење, које одговара
његовој стручној спреми и способностима на подручју општине Жагубица и на раду проведе најмање
онолико година, колико је користио стипендију.
Уколико стипендиста не поступи у складу са одредбама из става 1. овог члана односно не
прихвати запослење у струци на подручју општине Жагубица, дужан је да врати целокупни износ
стипендије са припадајућом каматом.
Уколико се стипендисти не може обезбедити запослење на подручју општине Жагубица на
радном мсту које одговара његовој стручној спреми и способностима у року од годину дана од дана
завршетка школовања, ослобађа се враћања примљене стипендије.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављивања у Службеном гласнику
општине Жагубица.
Члан 19.
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Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о стипендирању ученика,и студената и
студената постдипломских студија са подручја општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица
'' бр. 7/08).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1007/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 33., 34., 35., 36., 37. и 38. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“ број 61/05),
члана Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/06), 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06) и члана 40. Статута општине Жагубица,
Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 12. 11. 2014. године, донела је:
П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ УПРАВЉАЊА ДУГОМ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин управљања дугом Општине Жагубица (у даљем тексту:
Општина), на тај начин што се утврђује износ и врсте задужења и процес задуживања.
Члан 2.
Управљању дугом органи Општине ће поступати у складу са општеприхваћеним принципом да
текући расходи буџета буду финансирани из текућих прихода, при чему ће суфицит текућих прихода
над текућим расходима бити коришћен за финансирање капиталних расхода и отплату зајмова.
Члан 3.
Општина се може краткорочно задужити, само у случају дефицита текуће ликвидности који се
не може покрити резервом текуће ликвидности консолидованог рачуна трезора, уз поштовање Закона о
јавном дугу.
Члан 4.
Општина се може дугорочно задуживати за финансирање само оних капиталних инвестиционих
пројеката, који се не могу ефикасно финансирати из буџетских прихода, донација, субвенционих
зајмова, предприступних фондова ЕУ или из трансферних и других средстава буџета Републике Србије.
Члан 5.
Приоритетне инвестиције, које ће се финансирати задуживањем, биће одређене Планом
капиталних инвестиција, који усваја Скупштина општине.
Члан 6.
Одлуку о дугорочном задуживању доноси Скупштина општине, по прибављеном мишљењу
Министарства финансија, сагласно Закону у јавном дугу, Статуту општине и овим Правилником.
Члан 7.
Општина се може задуживати на домаћем и страном тржишту.
Члан 8.
Општина се може задуживати емисијом општинских обвезница. Након одлуке Скупштине о
емисији општинских обвезница, Општина покреће процедуру емисије обвезница:
-

Избор финансијског саветника емисије,
Припрему емисије обвезница,
Позив инвеститорима за упис и куповину обвезница,
Решење комисије за хартије од вредности о одобрењу издавања обвезница
Регистрацију куповине у Централном регистру ХОВ-а
Члан 9.
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У циљу транспарентног и задуживања по најповољнијим условима, набавка дугорочних зајмова
биће извршена у поступку јавне набавке, сагласно Закону о јавним набавкама и чл. 57. Закона о
буџетском систему.
Члан 10.
Приликом задуживања општине за финансирање капиталног инвестиционог пројекта јавног
предузећа, потребно је регулисати однос између општине и јавног предузећа на следећи начин:
- Да се јавно предузеће укључи у отплату зајма издвајањем средстава из остварене добити,
евентуалних инвестиционих средстава које убира кроз наплату (инвестициони динар) или из
цене прикључка. Ова средства би се уплаћивала кроз буџетски фонд општине који ће бити
основан за отплату зајма, сагласно члану 44. Закона о буџетском систему.
-

Да се у уговору о дугорочном зајму предвиди могућност преношења дуга са општине на јавно
предузеће, уколико оно постане финансијски јако и кредитно способно да преузме отплату
зајма или буде приватизовано.

Члан 11.
Дугорочно задуживање општине за капиталне инвестиционе расходе неће премашивати
ограничења дефинисана чланом 36. Закона о јавном дугу.
Члан 12.
Доспеће дугорочног зајма неће бити дуже од трајања пројекта, који се финансира из
позајмљених средстава, осим у случају изузетно повољне кредитне линије.

-

Члан 13.
Период одлагања отплате главнице дуга (грејс период) треба да буде што краћи, тако да:
За приходне капиталне инвестиције не буде дужи од поћетка наплате прихода инвестиционог
пројекта,
За капиталне инвестиције без будућих прихода, не буде дужи од очекиваног периода завршетка
изградње инвестиционог пројекта.

-

-

Члан 14.
Динамика отплате дугорочног зајма може бити уговорена:
У једнаким ануитетима током периода отплате дуга (ануитет је збир отплате главнице дуга и
камате),
У једнаким отплатама главнице дуга, са обрачуном припадајуће камате на неотплаћени дуг, и
У облику који је тренутно тржишно најповољнији.

Уговарање једнократне отплате целокупне главнице дуга о року доспећа зајма дозвољено је
уколико динамика прилива дуџетских средстава то омогућује.
Члан 15.
Општина ће тежити да уговори зајам са фиксном каматном стопом.
Уколико није могуће уговорити фиксну каматну стопу, при уговарању зајма са променљивом
каматном стопом, мора да буде јасно и једнозначно дефинисан начин утврђивања каматне стопе. Том
приликом могу бити коришћене следеће каматне стопе: принос на обвезнице Владе Републике Србије,
Белибор, Еурибор, Либор или нека друга референтна тржишна каматна стопа.
Члан 16.
У циљу избегавања ризика од девизног курса Општина ће се задуживати у динарима, увек када
то буде могуће, сагласно добијеним понудама.
У случају задуживања у страној валути, Општина ће користити располе финансијске
инструменте на девизном тржишту за заштиту од ризика девизног курса, ко што су терминска и своп
куповина и продаја валуте, односно неки други инструменти сагласно Одлуци НБС о условима и начину
рада девизног тржишта („Сл. гласник РС“ број 67/069).
У случају задуживања у страној валути у уговору јасно мора бити прецизиран курс (средњи,
продајни или куповни) и дан за обрачун каматне стопе као и референтна каматна стопа из члана 15. овог
Правилника.
Члан 17.
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Општина ће понудити расположиве инструменте обезбеђења, сагласно прописима НБС који
важе у тренутку покретања посту набавке кредита, који су од значаја за добијање дугорочног зајма по
нјповољнијим условима.
Редослед инструмената обезбеђења који се нуде је следећи:
1. Општи приходи из буџета,
2. Меница општине Жагубица,
3. Ручна залога хартије од вредности или других покретних ствари,
4. Средства фонда за отплату дуга
5. Јемство другог правног лица
6. Хипотека
Општина може понудити инструмент обезбеђења под наредним редним бројем, сходно
редоследу из става 2. овог члана, само по добијању написмено образложеног одбијања претходно
рангираног инструмента.
За стављање под хипотеку може се понудити сва имовина која није у функцији обављања
изворних и поверених послова општине, и за коју је добијена сагласност Републичке дирекције за
имовину, само у случају да други инструменти обезбеђења нису прихватљиви или не омогућују зајам по
најповољнијим условима.
Члан 18.
Општина ће вршити рефинансирање дугорочних зајмова, у условима када промене на тржишту
капитала омогуће постизање уштеде у укупним трошковима финансирања капиталне инвестиције.
Члан 19.
Све карактеристике кредита наведене у кредитном захтеву, морају да се нађу у коначном тексту
уговора и не могу бити подложни промени од стране понуђача (банака и других).
Уговор мора да садржи обавезу редовног извештавања о стању кредита и о изменама услова
коришћења кредита.
Члан 20.
Сви финансијски извештаји и извештаји о задуживању биће у потпуности доступни и отворени
за јавност.
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Жагубица“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-01-020-1012/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'' бр. 72/09,52/11 и 55/13),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени
гласник'' општине Жагубица бр. 6/08, 4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 12. 11. 2014. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора предшколске установе ''Полетарац''
Жагубица,из реда родитеља,због престанка основа за именовање-престанак похађања дечијег вртића и
то:
1.

Ана Новаковић из Крепољина;
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Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Управног
одбора предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица бр.I-020-605/11-01 од 30. маја 2011.године и то чл.
1. став 1. подгрупа III тачка 2. и Решење о именовању члана Управног одбора предшколске установе
''Полетарац'' Жагубица бр. I-020-1354/12-01 од 24. 12. 2013.године.
Члан 4.
Решење доставити:Ани Новаковић из Крепољина, предшколској установи ''Полетарац''
Жагубица и архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I - 01- 020 - 994/ 14 - 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник
РС'' бр. 72/09,52/11 и 55/13),члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС''
бр. 129/07) и члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр.
6/08,4/09 и 3/11),поступајући по предлогу Савета родитеља Дечијег вртића ''Полетарац'' Жагубица
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 12. 11. 2014. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица,из реда
родитеља,на мандатни период до разрешења одн. истека мандата овог сазива Управног одбора и то:
1.

Зарић Дарко 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 део Решења о именовању чланова Управног
одбора предшколске установе ''Полетарац'' Жагубица бр.I-020-605/11-01 од 30. маја 2011.године и то чл.
1. став 1. подгрупа III тачка 2. и Решење о именовању члана Управног одбора предшколске установе
''Полетарац'' Жагубица бр. I-020-1354/12-01 од 24. 12. 2013.године.
Члан 4.
Решење доставити: Зарић Дарку из Крепољина, предшколској установи ''Полетарац'' Жагубица
и архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 01 - 020 – 995/ 14 – 01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
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На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС",бр:72/2009 и 52/11),а у вези члана 30. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07 и 83/14) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине
Жагубица ("Службени гласник општине Жагубица" ,бр:6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 12. 11. 2014. године,донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЖАГУБИЦА
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора средње Техничке школе Жагубица
именован као представник локалне самоуправе због потврђивања одборничког мандата у Скупштини
општине Жагубица то:
1. Миле Перић из Сувог Дола;
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику
општине Жагубица"
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о именовању чланова Школског
одбора Средње техниче школе Жагубица и то члан 1. став 1. одељак III,тачка 1. (''Службени гласник
општине Жагубица'',бр.5/14).
Члан 4.
Решење доставити: именованим, Средњој техничкој школи Жагубица и Архиви Скупштине
општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ЖАГУБИЦА

Број: I-01-020-1001/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став
1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 i 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој XVII седници одржаној дана 12. 11. 2014.године, донела
је:
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,АДМИНИСТРАТИВНА И ДРУГА
ПИТАЊА И ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника Комисије за кадровска,административна и друга питања
и представке и жалбе Скупштине општине због смрти и то:
1. Небојша Илић из Рибара,
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном гласнику општине
Жагубица''.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи део Решења о избору председника и чланова
Комисије за кадровска,административна и друга питања и представке и жалбе Скупштине општине и то
члан 1 став 1. тачка 1. (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.8/12).
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Члан 4.
Решење доставити: Одборничкој групи СНС и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-998/14-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став
1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 12. 11. 2014. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ, ПРОПИСЕ,ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
За председника Комисије за статут,прописе,представке и жалбе Скупштине општине Жагубица
на мандатни период до престанка мандата Скупштине општине,осим уколико исти не престане пре
истека времена у складу са Законом,Статутом општине и Пословником о раду Скупштине општине,бира
се:
1. Милена Пајић 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 престаје да важи део Решења о избору председника и чланова
Комисије за статут,прописе,представке и жалбе Скупштине општине (''Службени гласник општине
Жагубица'',бр.//8/12).
Члан 4.
Решење доставити: именованој и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-997/14-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07) и члана 45. став
1. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 12. 11. 2014. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,АДМИНИСТРАТИВНА И ДРУГА
ПИТАЊА И ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
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За председника Комисије за кадровска,административна и друга питања и представке и жалбе
Скупштине општине Жагубица на мандатни период до престанка мандата Скупштине општине,осим
уколико исти не престане пре истека времена у складу са Законом,Статутом општине и Пословником о
раду Скупштине општине,бира се:
1. Милена Пајић 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 престаје да важи део Решења о избору председника и чланова
Комисије за кадровска,административна и друга питања и представке и жалбе Скупштине општине
(''Службени гласник општине Жагубица'',бр.//8/12).
Члан 4.
Решење доставити: именованој и архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I-020-999/14-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'', бр.
129/07) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Жагубица (''Сл. гласник општине Жагубица''.
Бр.6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој XVII седници одржаној дана 12. 11. 2014.године,
донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Члан 1.
МИЛЕ (Миладин) ПЕРИЋ ,одборник из Сувог Дола ,по занимању радник, БИРА СЕ за
заменика председника Скупштине општине Жагубица,на мандатни период до истека мандата овог
сазива Скупштине општине.
Именованом из става 1. oвог члана мандат заменика председника Скупштине општине
Жагубица почиње да тече даном избора на функцију тј. почев од 12. 11. 2014.године и траје до
престанка мандата Скупштине општине,осим уколико му исти не престане пре истека времена у складу
са Законом, Статутом општине и Пословником о раду Скупштине општине.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у '' Службеном гласнику
општине Жагубица''
Члан 3.
Решење доставити; Именованом и Архиви Скупштине општине Жагубица.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Броj:I-020-993/2014-01
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
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На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и
члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/08,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 12. 11, 2014. године донела је:

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА HLB DST-Revizija О ИЗВРШЕНОМ НАДЗОРУ НАД
РАДОМ И ПОСЛОВАЊЕМ ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА

I
УСВАЈА СЕ Мишљење овлашћеног ревизора Предузећа за ревизију финансијских извештаја
д.о.о. HLB DST-REVIZIJA Београд о извршеном надзору – ревизији над радом и пословањем Дома
здравља Жагубица дато у МИШЉЕЊУ Основа за мишљење са резервом у 11.тачака од 17. 07.
2014.године.
II
НАЛАЖЕ СЕ надлежним појединцима и службама у Дому здравља Жагубица да у складу са
својим овлашћењима,обавезама и одговорностима предузму потребне мере и активности на отклањању
уочених и истакнутих неправилности у раду из напред усвојеног мишљења ревизора.
Такође се налаже Управном одбору и директору Дома здравља да до краја 2014.године
Скупштини општине доставе Извештај о предузетим мерама ради отклањања уочених неправилности из
напред усвојеног мишљења .
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Жагубица''.
IV
Закључак доставити:Директору Дома здравља Жагубица,Управном одбору Дома здравља
Жагубица,председнику општине,Општинском већу и Архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:I-01-020-1008/14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Сл. гласник РС'',бр.25/00,25/02 и 107/05),члана 12. Закона о јавним службама
(''Службени гласник РС'',бр.42/91,71/94.....83/2005),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. 6/08 ,4/09 и 3/11),
Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 12. 11. 2014. године донела је:
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА КУЛТУРНО –
ПРОСВЕТНОГ ЦЕНТРА ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ'' ЖАГУБИЦА
Члан 1.
ДАЈЕ се сагласност на ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Културно – просветног центра ''Јован
Шербановић'' Жагубица,усвојене Одлуком Управног одбора КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица
бр.163-1/2014 од 04. 11. 2014.године у целини.
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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: КПЦ ''Јован Шербановић'' Жагубица,Управном одбору КПЦ ''Јован
Шербановић'' и Архиви Скупштине општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: I – 01 - 020 – 1006/ 14
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Милена Пајић
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) а у
складу са чланом 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ('' Службени гласник РС'', бр.116/2008)
чланом 67. Статута општине Жагубица ( Службени гласник општине Жагубица, бр.6/2008...3/11) и члана
65. став 3. Пословника Општинског већа (,,Службени гласник општине Жагубиц'', бр.7/2012)
Општинско веће општине Жагубица је на 38. седници, одржаној дана 24.09.2014.године , на
основу захтева Ј.П. Дирекције за изградњу и развој општине Жагубица, донело:
О Д Л У К У
о поверавању послова везаних за зимско одржавање локалних путева и улица на територији
општине Жагубица за 2014/2015
годину
Члан 1.
Поверавају се сви послови везани за зимско одржавање локалних путева и улица на територији
општине Жагубица, Ј.К.П. ''Белосавац'' са седиштем у Жагубици, по Плану зимске службе за одржавање
локалних путева и улица на територији општине Жагубица за 2014/2015 Ј.П. Дирекције за изградњу и
развој општине Жагубица, бр. 416 од 11.08.2014.године, и Динамичком плану бр. 417 од 11.08.2014.
године а по важећем ценовнику ЈП «Путеви Србије», бр. 953-19382 од 21.11.2012. године.
Члан 2.
Обавезује се Јавно предузеће Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица – Жагубица да
закључи уговор са Јавним комуналним предузећем ,, Белосавац'' Жагубица као у ставу 1. Одлуке.
Члан 3.
Средства за зимско одржавање путева и улица предвиђена су финансијским планом Ј.П.
Дирекције за изградњу и развој општине Жагубице.
Члан 4.
Одлуку доставити: Ј.П.Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, Ј.К.П. '' Белосавац''
Жагубица и архиви Општинског већа.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ,, Службеном гласнику општине
Жагубица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II-01-344-767-1/14
Датум:24.09.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл. екон
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07) и чланом
67.Статута Општине Жагубица („Сл. гласник Општине Жагубица“
бр. 6/2008, 4/09 и 3/11),
Општинско веће општине Жагубица, на 40. седници одржаној дана 06.11.2014.године, доноси
ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије развоја социјалне политике општине Жагубица
у периоду од 2015.-2020. Године
Члан 1.
Овом Одлуком општина Жагубица приступа изради Стратегије развоја социјалне политике
општине Жагубица у периоду од 2015.-2020. године.
Члан 2.
Под Стратегијом развоја социјалне политике Општине Жагубица (у даљем тексту: Стратегија),
у смислу ове Одлуке, подразумева се документ који дефинише начела, циљеве и мере које ће у погледу
решавања проблема из области социјалне политике спроводити општина Жагубица
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је дефинисање:
• ефикаснијег система интегралне социјалне заштите са развијеном мрежом услуга усмерених на
корисника;
• развоја програма и услуга који спречавају настанак и генерацијски пренос социјалних проблема;
• мера, услуга и активности које су усмерене на појединце, породице у ризику и маргинализоване групе,
њихово оспособљавање за продуктиван живот у заједници, одговорно родитељство и предупређење
зависности од социјалних услуга
Члан 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије представља законски оквир и то:
Национална стратегија развоја социјалне политике Републике Србије и друга стратешка документа која
се тичу деце, омладине, особа са инвалидитетом, одраслих и старих лица, Закон о социјалној заштити
Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 24/2011), Стратегија локалног економског развоја
општине Жагубица, Акциони план за младе општине Жагубица као и друга локална и национална
стратешка документа, програми и пројекти који се реализују у општини и окружењу.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке, надлежан је председник општине Жагубица , који се овлашћује да
формира координациони тим за израду стратегије.
Члан 6.
У циљу израде Стратегије, именоваће се Координациони тим за израду Стратегије (у даљем
тексту: Координациони тим), кога чине представници општине Жагубица, Општинске управе општине
Жагубица , Центра за социјални рад за општине Петровац и Жагубица представници Дома здравља
Жагубица, основних и средње школе са подручја општине, представници
јавних предузећа,
удружења грађана, Националне службе за запошљавање, Црвеног крста Жагубица , стручњаци
ангажовани у администрацији, институтима, универзитетима, невладиним организацијама, медијима,
као и остали представници јавног, приватног и цивилног сектора.
Чланове Координационог тима именује Општинско веће
У рад Координационог тима могу бити укључени и страни стручњаци, као стручна и техничка подршка,
кроз међународне програме. Радом Координационог тима руководи председник општине .
Основни задатак Координационог тима је израда Стратегије.
Координациони тим ће извршити анализу постојећег стања и дати предлог мера и пројектних
активности по областима за које је основан
Координациони тим ће једном месечно достављати извештаје председнику и
Општинском већу о постигнутим резултатима у поступку припреме Стратегије.
Члан 7.
Општинска управа Жагубица пружаће подршку Координационом тиму, кроз обезбеђење
простора за рад и кадрове, техничку помоћ током израде Стратегије, достављање свих званичних
релевантних података и др.
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Члан 8.
Како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено
обавештавање јавности, током израде Сратегије организоваће се радионице, „округли столови“ и јавне
расправе, на којима ће се усаглашавати предложена решења.
Члан 9.
Средства за праћење процеса израде Стратегије ће се обезбедити из буџета општине , донација
и других извора.
Члан 10.
Рок за израду Стратегије је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Жагубица“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЖАГУБИЦА

Број: II-01-55-981/14
Председник
Сафет Павловић дипл.екон
На основу чланова 13, 20 и 22 Закона о јавно приватном партнерству и концесијама („Службени
гласник РС“ број 88/2011), Одлуке о објављивању Јавног конкурса за давање концесије ради обављања
комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада у насељима на територији општине
Жагубица („Службени гласник Општине ЖагубуицаЉ“ број 10/14) и члана 67. Статута општине
Жагубица („Службњени гласник општине Жагубица“ број 6/08, 4/09 и 3/11),
Општинско веће општине Жагубица, на својој 39.седници одржаној дана 30.10.2014. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење јавног позива за давање концесије ради обављања
комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада у насељима на територији општине
Жагубица, у саставу и то:
1. Жељко Илић – председник комисије
2.

Томислав Милојевић- заменик председника

3.

Радиша Милошевић – члан

4.

Јовица Траиловић – заменик члана

5.

Влада Тодоровић – члан

6.

Владан Мошић - заменик члана

Задатак Комисије из става 1. Овог члана је да сачини конкурсну документацију и јавни позив,
објави јавни позив у складу са законом, прикупи понуде и спроведе остале радње на реализацији јавног
конкурса.
Члан 2.
Комисија из члана 1 овог решења дужна је да све добијене понуде са пратећом документацијом
одмах по истеку рока за добијање понуда достави Стручном тиму на даљи поступак и надлежност.
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Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине
Жагубица.
Члан 4.
Решење доставити члановима комисије за јавне набавке, члановима Стручног тима и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II-01-404-935/14
Датум:30.10.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл. екон

На основу члана 53. Закона о правобранилаштву ( ,,Службени гласник Републике Србије“, број
55/2014), члана 10. Одлуке о општинском правобранилаштву Општине Жагубица (,,Службени гласник
општине Жагубица“, број 11/2014), и члана 67. Статута општине Жагубица (,, Службени гласник
општине Жагубица“, број 6/08 и 3/11),
Општинско веће Општине Жагубица на својоj 41. седници одржаној дана 12.11.2014 године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
Члан 1.
За Општинског правобраниоца општине Жагубица на мандатни период од 5. (пет) година
поставља се и то:
Милијада (Предрага) Петровић, ЈМБГ 1402957769416 дипл.правник из Жагубице.
Члан 2.
Општински правобранилац ће засновати радни однос у општини Жагубица даном постављења
од стране Општинског већа општине Жагубица, почев од 12.11.2014.године.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у ,,Службеном гласнику
општине Жагубица“.
Члан 4.
Решење доставити: именованој, председнику општине Жагубица, архиви Општинског већа,
персоналној служби и рачуноводству.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: II-01-7-989/14
Датум:12.11.2014.године
Жагубица
ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл.екон.
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',бр.129/07) и
члана 20. Одлуке о Општинској управи општине Жагубица (,, Службени гласник општине Жагубица'',
бр. 7/2008),
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Општинско веће општине Жагубица је на 38. седници одржаној дана 24.09.2014.године ,
донело:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Жагубица

I
Даје се сагласност на Правилник о измени и допуни правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Жагубица, бр. III-01-110-801/14 од
24.09.2014.године, у целини.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Жагубица''.
III
Решење доставити: начелнику Општинске управе општине Жагубица и архиви Општинског
већа.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦЕ

Број: II-01–02- 802 / 14
Датум: 24.09.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
Сафет Павловић дипл.екон.
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ОСНИВАЧ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год.
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Главни и одговорни уредник:
Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица
телефон: 012/643 - 602 факс: 012/ 643 – 237
е – маил: sozagubica@gmail.com
Обрадио:
Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи
телефон: 012/ 7643-153 е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com
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