ГОДИНА XXXX

БРОЈ 8.

АКТА ГРАДА ШАПЦА

27. март 2017.

уређеним и обележеним местима која су за то одређена, плаћа се куповином карте за паркирање или
електронским путем преко СМС порука и то:
- у првој - црвеној зони за сваки
започети сат паркирања ............................... 42,00 дин.
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима
("Сл. гласник РС", бр. 15/16), члана 28. Закона о
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр.
88/11 и 104/16) и члана 54. и 99. Статута града
Шапца ("Сл. лист града Шапца", бр. 32/08 и 33/16),
Градско веће града Шапца, на седници од
27.03.2017. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о усвајању
ценовника предузећа ЈКП "Паркинг - Шабац", Шабац,
бр. 81 коју је Надзорни одбор ЈКП "Паркинг - Шабац",
Шабац донео на седници одржаној 08.03.2017.
године.
2. Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће
се од 01.05. 2017. године.

- у другој - плавој зони за сваки
започети сат паркирања ............................... 36,00 дин.
- дневна карта за паркирање ................ 156,00 дин.
Ако су паркирана возила са приколицом, цена из
претходног става се увећава за 100%.
Цена за коришћење простора за
паркирање аутобуса на депоу за сваки
започети сат износи ...................................... 42,00 дин.
Цена за паркирање на затвореним
паркиралиштима за сваки започети
сат ................................................................. 48,00 дин.
Месечна претплата за паркирање возила износи:
- за путничка возила на уличним
паркиралиштима у првој - црвеној
зони ........................................................... 2040,00 дин.

3. Цене из тачке 1. овог Решења садрже порез на
додату вредност.

- за путничка возила на уличним
паркиралиштима у другој - плавој
зони ........................................................... 1080,00 дин.

4. Решење и Одлуку Надзорног одбора, објавити
у "Службеном листу града Шапца."

- за путничка возила на затвореним паркиралиштима ............................. 2400.00дин.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
Број: 38-3/17-15. год.

- за комби возила на затвореним
паркиралиштима ....................................... 3000,00 дин.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић, с.р.

На основу члана 30. и 31. Статута ЈКП "ПаркингШабац" Шабац и члана 15. Одлуке о јавним
паркиралиштима, Надзорни одбор ЈКП "ПаркингШабац" је на својој седници одржаној дана
08.03.2017. године донео
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ ЦЕНОВНИК ПРЕДУЗЕЋА
I. Цена за коришћење простора за паркирање
друмских моторних возила и прикључних возила на

- за аутобусе на депоу......................... 4800,00 дин.
- за путничка возила за станаре
власнике једног путничког возила .............. 420,00 дин.
Резервација места за паркирање
путничких возила за сваки започети
месец паркирања износи .......................... 8400,00 дин.
Резервација од 10 и више места
за паркирање путничких возила по
возилу за сваки започети месец
износи ........................................................ 4200,00 дин.
Посебна паркинг карта карта за
паркирање износи ..................................... 1320,00 дин.
II. Цене услуга су следеће:
1. пренос возила по налогу МУП-а,
превоз до 5 км ........................................... 3500,00 дин.

Страна 2

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

2. пренос возила са обележених
паркинг места по налогу комуналне
инспекције, неплаћена цена за паркирање ......................................................... 3500,00 дин.
3. пренос возила са зелених површина по налогу комуналне инспекције .... 3816,00 дин.
4. пренос возила по налогу МУП-а
са аутобуских и такси стајалишта ............ 3500,00 дин.
5. пренос возила по налогу комуналне инспекције са резервисаних
паркинг места ............................................ 3500,00 дин.
6. износ накнаде за лежарину
уклоњеног возила се не наплаћује
прва три дана, а за сваки наредни
започети дан ................................................ 265,00 дин.
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП "ПАРКИНГ-ШАБАЦ" ШАБАЦ
Тања Михаиловић, с.р.

Број 8

Позиција 100, економска класификација 414- Социјална давања запосленима износ од 1.828.000,00
динара мења се и гласи на 3.000.000,00 динара.
Позиција 102 Економска класификација 416Награде,бонуси и остали посебни расходи, износ од
0,00 динара замењује се износом од 2.500.000,00
динара.
Позиција 103, економска класификација 421Стални трошкови износ од 2.500.000,00 динара мења
се и гласи на 4.000.000,00 динара
Позиција 104 економска класификација 422Трошкови путовања износ од 2.700.000,00 динара
остаје на истом нивоу.
Позиција 105 Економска класификација 423Услуге по уговору, износ од 11.011.000,00 динара
замењује се са 2.639.000,00 динара.
Позиција 106 Економска класификација 424Специјализоване услуге, износ од 1.920.000,00
динара остаје на истом нивоу.
Позиција 107 Економска класификација 425Текуће поправке и одржавање, износ од 2.500.000,00
динара остаје на истом нивоу.
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На основу члана 61. став 7. и став 8. Закона о
буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13-испр., 108/13,
14/14, 68/15-др закон,103/15 и 99/2016). и Одлуке о
ребалансу буџета града Шапца ("Сл. лист" 33/2016),
Одељење за финансије доноси дана 23.12.2016.
године
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ “НАШЕ ДЕТЕ” ШАБАЦ ИЗ ИЗВОРА (4)
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
I
Одобрава се промена апропријација Предшколској установи “Наше дете” Шабац, на основу
захтева упућеном Градској управи града Шапца,
Одељењу за финансије, дана 22.12.2016. године,
број 6130/02.
II
Одобрава се измена апропријација на следећи
начин:
На позицији 98, економска класификација 411Плате и додаци запослених износ од 62.000.000,00
динара остаје на истом нивоу.
Позиција 99, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца износ од
11.000.000,00 динара мења се и гласи на
11.400.000,00 динара.

Позиција 108 Економска класификација 426Материјал, износ од 21.500.000,00 динара замењује
се са 24.000.000,00 динара.
Позиција 109 Економска класификација 465Остале донације,дотације и трансфери, износ од
9.000.000,00 динара замењује се са 8.600.000,00
динара.
Позиција 112 Економска класификација 482Остали порези, износ од 660.000,00 динара остаје на
истом нивоу.
Позиција 113 Економска класификација 483Новчане казне и пенали, износ од 1.000.000,00
динара замењује се износом од 1.700.000,00 динара.
Позиција 114 Економска класификација 511Зграде и грађевински објекти, износ од 1.000.000,00
динара остаје на истом нивоу.
Позиција 115 Економска класификација 512Машине и опрема износ од 100.000,00 динара остаје
на истом нивоу.
III
Укупно планирани расходи сопствених прихода
(04) остају у истом износу од 128.719.000,00 динара.
IV
Захтев за промену апропријације у складу је са
Одлуком о ребалансу буџета града Шапца за 2016.
годину.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим позицијама и eкономској класификацији Одлуке
о ребалансу буџета града Шапца.

Број 8

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за финансије.
VII
Сагласност за промену апропријација Предшколске установе “Наше дете” Шабац, објавити у
Службеном листу града Шапца.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Број: 400-1-40-11/2016-03. год.
НАЧЕЛНИК
Маријана Костадиновић, с.р.
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Позиција 140, економска класификација 425Текуће поправке и одржавање износ од 10.000,00
динара замењује се износом од 250.000,00 динара.
Позиција 141 Економска класификација 426Материјал, износ од 800.000,00 динара замењује се
са 210.000,00 динара.
III
Укупно планирани расходи сопствених прихода
(04) остају у истом износу од 2.500.000,00 динара.
IV
Захтев за промену апропријације у складу је са
Одлуком о ребалансу буџета града Шапца за 2016.
годину.
V
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На основу члана 61. став 7. и став. 8 Закона о
буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 9/2002,
87/2002, 61/2005-др. Закон, 66/2005, 101/2005-др.
Закон, 62/2006 испр.др. Закона, 85/2006 и 86/2006испр) и Одлуке о ребалансу буџета града Шапца
("Сл. лист града Шапца", бр.33/2016) Одељење за
финансије доноси дана 23.12.2016. године

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средставаа на одговарајућим позицијама и економској класификацији Одлуке
о ребалансу буџета града Шапца.

РЕШЕЊЕ

VII

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ ШАБАЦ ИЗ ИЗВОРА (4)
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Сагласност за промену апропријација Центра за
стучно усавршавање Шабац, објавити у службеном
листу града Шапца.

I
Одобрава се промена апропријација Центру за
стручно усавршавање Шабац, на основу захтева
упућеном Градској управи града Шапца, Одељењу за
финансије, дана 20.12.2016. године, број 226-17.
II
Одобрава се измена апропријација на следећи
начин:
Из средстава одобрених Одлуком о буџету града
Шапца за 2016. годину, захтевамо промену апропријације за следеће позиције.
На позицији 136, економска класификација 421стални трошкови износ од 500.000,00 динара замењује се износом од 90.000,00 динара.
Позиција 137, економска класификација 422- Трошкови путовања износ од 10.000,00 динара остаје на
истом нивоу.
Позиција 138, економска класификација 423Услуге по уговору износ од 1.170.000,00 динара
мења се и гласи на 1.940.000,00 динара.
Позиција 139, економска класификација 424Специјализоване услуге износ од 10.000,00 динара
гласи на 0,00 динара.

VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за финансије.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Број: 400-1-40-12/2016-03. год.
НАЧЕЛНИК
Маријана Костадиновић, с.р.
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На основу члана 61. став 7. и став 8. Закона о
буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13-испр.,
108/13, 14/14, 68/15-др закон,103/15 и 99/2016). и
Одлуке о ребалансу буџета града Шапца ("Сл. лист"
33/2016), Одељење за финансије доноси дана
23.12.2016. године
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ДИРЕКЦИЈИ ЗА
ПУТЕВЕ ГРАДА ШАПЦА ИЗ ИЗВОРА (4)
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
I
Одобрава се промена апропријација Дирекцији за
путеве града Шапца, на основу захтева упућеном

Страна 4

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 8

Градској управи града Шапца, Одељењу за финансије, дана 30.11.2016. године, број 02-748/1.

33/2016), Одељење за финансије доноси дана
23.12.2016. године

II

РЕШЕЊЕ

Одобрава се повећање следећих апропријација:
На позицији 221, економска класификација 4151Накнаде трошкова за запослене одобрава се износ
од 30.000,00 динара.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ТУРИСТИЧКОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА ШАПЦА ИЗ ИЗВОРА (4)
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Позиција 225 економска класификација 4231Административне услуге одобрава се износ од
1.000.000,00 динара.

I

Позиција 228 економска класификација 4269Материјал за посебне намене одобрава се износ од
10.000,00 динара
III
Укупно одобрено увећање расхода и издатака
сопствених прихода (04) износи 1.040.000,00 динара
IV
Захтев за промену апропријације у складу је са
Одлуком о ребалансу буџета града Шапца за 2016.
годину.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим позицијама и еконосмкој класификацији Одлуке
о ребалансу буџета града Шапца.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за финансије.
VII
Сагласност за промену апропријација Дирекције
за путеве града Шапца, објавити у Службеном листу
града Шапца.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Број: 400-1-40-13/2016-03. год.
НАЧЕЛНИК
Маријана Костадиновић, с.р.

Одобрава се промена апропријација Туристичкој
организацији града Шапца, на основу захтева упућеном Градској управи града Шапца, Одељењу за
финансије, дана 20.12.2016. године, број 707.
II
Одобрава се измена апропријација на следећи
начин:
На позицији 206, економска класификација 423Услуге по уговору износ од 0,00 динара мења се и
гласи на 540.000,00 динара.
Позиција 208 економска класификација 424- Специјализоване услуге износ од 0,00 динара мења се и
гласи на 1.460.000,00 динара.
Позиција 210 економска класификација 426- Материјал износ од 400.000,00 динара мења се и гласи
на 0,00 динара.
III
Укупно планирани расходи сопствених прихода
(04) износe 2.000.000,00 динара
IV
Захтев за промену апропријације у складу је са
Одлуком о ребалансу буџета града Шапца за 2016.
годину.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим позицијама и економској класификацији Одлуке
о ребалансу буџета града Шапца.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се
Одељење за финансије.
VII
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На основу члана 61. став 7. и став 8. Закона о
буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13-испр.,
108/13, 14/14, 68/15-др закон,103/15 и 99/2016). и
Одлуке о ребалансу буџета града Шапца ("Сл. лист"

Сагласност за промену апропријација Туристичке
организације града Шапца, објавити у Службеном
листу града Шапца.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Број: 400-1-40-14/2016-03. год.
НАЧЕЛНИК
Маријана Костадиновић, с.р.

Број 8

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 5

Страна 6

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 8

Број 8

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 7

САДРЖАЈ
Број акта

Назив акта

Страна

Број акта

Назив акта

Страна

АКТА ГРАДА ШАПЦА
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НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП "ПАРКИНГ ШАБАЦ", ШАБАЦ, СА ОДЛУКОМ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "ПАРКИНГ
- ШАБАЦ", ШАБАЦ .......................................... 1

002

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
“НАШЕ ДЕТЕ” ШАБАЦ ИЗ ИЗВОРА (4)
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ .................................. 2

003

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ШАБАЦ ИЗ ИЗВОРА (4)
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004

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ПУТЕВЕ
ГРАДА ШАПЦА ИЗ ИЗВОРА (4)
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ..................................3

005

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА ШАПЦА ИЗ ИЗВОРА (4)
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Страна 8

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.
Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.
Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24
Скупштински лист излази према потреби.
Штампа "DEMO GROUP" d.o.o. Шабац

Број 8

