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На основу члана 6. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. 

гласник РС“, број 68/15 и 81/16 – одлука УС), тачке 7. 

и 8. Одлуке Владе Републике Србије о максималном 

броју запослених на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне 

самоуправе за 2017.годину („Сл. гласник РС“, бр. 

61/17) и члана 47. став 1. тачка 7) Статута општине 

Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 4-14 - пречи-

шћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, 

на седници одржаној 08.09.2017. године, донела је 

О Д Л У К У  

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА 

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

I Систем локалне самоуправе општине Владими-

рци, чине органи локалне самоуправе, јавне службе, 

јавна предузећа, правна лица основана од стране 

тих предузећа, привредна друштва и друге организа-

ције које у систему имају обавезу пријављивања 

података о запосленима у Регистар, односно запо-

слене чије се плате, односно зараде финансирају из 

буџета локалне самоуправе.  

II Овом Oдлуком, у оквиру утврђеног броја запо-

слених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе општине Владимирци, утврђује се макси-

малан број запослених на неодређено време у 

организационим облицима за 2017. годину, и то:  

Органи локалне самоуправе 

Општинска управа општине Владимирци 56 

Јавна комунална предузећа 

ЈКП „Извор“ Владимирци 35 

Установе и други организациони облици у 

области културе, спорта и образовања 

Библиотека „Диша Атић“ Владимирци 11  

Предшколска установа „Сунцокрети“ 

Владимирци 
43 

 

Укупно  145  

III Организациони облици из система локалне 

самоуправе општине Владимирци, из поглавља I ове 

Одлуке, чији је број запослених на неодређено време 

већи од максималног броја запослених, утврђеног 

овом Одлуком, у обавези су да спроведу рациона-

лизацију запослених на неодређено време најмање 

до утврђеног максималног броја за свој органи-

зациони облик, у року од 60 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке.  

Сваки организациони облик у циљу успешног и 

ефикасног обављања послова, може да спроведе 

рационализацију броја запослених и у већем обиму 

од броја утврђеног у поглављу II ове одлуке.  

IV Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града Шапца 

и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 101-4/2017-I од: 08.09.2017. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу члана 6.став 1. тачка 4. и члана 19. 

Закона о финасирању локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 62/2006, 47/2011, 
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93/2012, 99/2013-усклађени дин. изн.,125/2014-ускла-

ђени дин. изн.,95/2015-усклађени дин. изн.,83/2016, 

91/2016-усклађени дин изн. и 104-др.закон), члана 

36. став 1, члана 103, члана 104.став 2. члана105-

109, Закона о туризму („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 36/2009, 88/20011-др.закон, 93/2012, и 

84/2015), и члана 47. став 1. тачка 3) Статута општине 

Владимирци („Службени лист града Шапца и опш-

тина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14-

пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине 

Владимирци, на седници одржаној дана 08.09.2017. 

године, донела је 

О Д Л У К У  

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

Члан 1. 

Овом одлуком уводи се боравишна такса коју 

плаћа лице који користи услуге смештаја у туристи-

чким објектима на територији општине Владимирци, 

изван свог пребивалишта. 

Члан 2. 

Туристичким објектом у смислу члана 1. одлуке 

сматра се: хотел, мотел, пансион, туристичко насе-

ље, камп, одмаралиште, собе које грађани издају 

туристима и путницима, односно сваки други објекат 

у коме се туристима и путницима пружају услуге 

смештаја. 

Члан 3. 

Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у 

туристичком објекту. 

Члан 4. 

Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у 

туристичком објекту у износу од 100,00 динара. 

Боравишна такса не може се наплатити у износу 

већем или мањем од прописаног. 

Члан 5. 

Боравишну таксу не плаћају: 

1) деца до седам година старости; 

2) лица упућена на бањско и климатско лечење, 

односно специјализовану рехабилитацију од стране 

надлежне лекарске комисије; 

3) особе са инвалидитетом са телесним оштеће-

њем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до 

пете групе,цивилни инвалиди рата од прве до пете 

групе, слепа лица,лица оболела од дистрофије и 

сродних мишића и неуромишићних обољења, пара-

плегије и квадриплегије, церебралне и дечије пара-

лизе,мултиплекс склерозе,особе ометене у развоју, 

као и пратилацнаведених особа; 

4) ученици и студенти који организовано бораве у 

угоститељском објекту за смештај ради извођења 

спортско-рекреативних и других активности по про-

граму министарства надлежног за послове просвете, 

студенти који организовано бораве у угоститељском 

објекту за смештај ради извођења обавезне наставе 

у складу са наставним планом и програмом образо-

вне установе, као и учесници републичких и региона-

лних такмичења у знању и вештинама; 

5) страни држављани који су по међународним 

конвенцијама и споразумима ослобођени обавезе 

плаћања таксе; 

6) лица која непрекидно бораве у објекту за 

смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица 

од седам до петнаест година старости. 

Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну 

таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из 

става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе 

односно образовне установе, упут лекарске комисије 

и друго).  

Члан 6. 

Наплату боравишне таксе врше-субјекти који 

пружају услуге смештаја, предузећа, друга правна 

лица и предузетници који су уписани у одговарајући 

регистар, као и физичка лица у случајевима утврђе-

ним Законом о туризму (у даљем тексту: давалац 

смештаја). 

Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу 

истовремено са наплатом услуге смештаја. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну 

таксу, дужан је да на свој терет уплати износ нена-

плаћене боравишне таксе. 

Члан 7. 

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услуге 

смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, 

као и да наведе основ ослобађања од плаћања или 

умањења износа боравишне таксе.  

Члан 8. 

Средства од наплаћене боравишне таксе 

давалац смештаја уплаћује у року од пет дана по 

истеку сваких 15 дана у месецу на рачун 840-

714552843-83 са позивом на број по моделу 97 и то 

53 112, буџета општине Владимирции. 

Члан 9. 

Наплаћена средства боравишне таксе у обје-

ктима из члана 1. ове одлуке приход су буџета 

општине Владимирции могу се користити само за 

намене утврђене Законом о туризму. 

Члан 10. 

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, 

обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посе-

бно прописано овом одлуком, сходно се примењују 

одредбе закона којим се уређује порески поступак и 

пореска администрација, ако овом одлуком није 

друкчије одређено.  
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Члан 11. 

Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице које пружа 

услуге смештаја, ако: 

1) боравишну таксу наплати у износу већем или 

мањем од прописаног (члан 4. ове одлуке); 

2) не наплати боравишну таксу истовремено са 

наплатом услуге (члан 6. ове одлуке); 

3) у рачуну посебно не искаже износ боравишне 

таксе или не наведе основ ослобађања од плаћања 

боравишне таксе (члан 7. ове одлуке); 

4) средства од наплаћене боравишне таксе не 

уплати у прописаном року (члан 8. ове одлуке). 

Новчаном казном од од 2.500 до 25.000 динара 

казниће се и одговорно лице у правном лицу које 

учини прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара 

казниће се и предузетник који учини прекршај из 

става 1. овог члана. 

Члан 12. 

Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара 

казниће се за прекршај физичко лице које пружа 

услуге смештаја, ако: 

1) боравишну таксу наплати у износу већем или 

мањем од прописаног (члан 4. ове одлуке); 

2) не наплати боравишну таксу истовремено са 

наплатом услуга (члан 6. ове одлуке); 

3) у рачуну посебно не искаже износ боравишне 

таксе или не наведе основ ослобађања од плаћања 

боравишне таксе (члан 7. ове одлуке); 

4) средства од наплаћене боравишне таксе не 

уплати у прописаном року (члан 8. ове одлуке). 

Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а при-

мењује се од 1. октобра 2017. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 434-7/17-I од: 08.09.2017. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу члана 27. став 10. и члана 29. Закона о 

јавној својини (,,Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016), члана 2. и 

члана 3. став 1. тачка 1) Уредбе о условима приба-

вљања и отуђења непокретности непосредном пого-

дбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писме-

них понуда (,,Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 

48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 14. и члана 15. 

Одлуке о прибављању и располагању стварима у 

јавној својини општине Владимирци (,,Службени лист 

града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 

Коцељева”, бр. 22/2013), и члана 47. став 1. тачка 15. 

Статута општине Владимирци (,,Службени лист 

града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 

Коцељева“, бр. 4/14-пречишћен текст и 15/15), Ску-

пштина општине Владимирци, на седници одржаној 

дана 08.09.2017.године, донела је следећу 

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ КАТАСТАРСКИХ 

ПАРЦЕЛА 274/2 И 274/4 У К.О. ВЛАДИМИРЦИ 

I 

Покреће се поступак прибављања непокретности 

уписаних у лист непокретности бр. 3801 за К.О. 

Владимирци и то: к.п. бр.274/2, њива 3.класе, повр-

шине 0.00.05ха и к.п.бр. 274/4,њива 4.класе, повр-

шине 0.00.17ха, обе у К.О. Владимирци, у јавну 

својину општине Владимирци. 

Прибављање непокретности у јавну својину 

вршиће се путем непосредне погодбе из разлога што 

непокретности које се прибављају у јавну својину 

општине по својим карактеристикама једине одго-

варају потребама власника- Општини Владимирци, а 

која јој је потребна за изградњу јавног паркинга у 

Владимирцима. 

II 

У поступку прибављања непокретности, приме-

њиваће се одредбе Закона о јавној својини, одредбе 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокре-

тности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда, као и одредбе Одлуке 

о прибављању и располагању стварима у јавној 

својини општине Владимирци. 

III 

Процењену тржишну вредност непокретности 

утврдиће Министарство финансија-Пореска управа 

Шабац- Експозитура Владимирци или други орган 

надлежан за обављање послова процене тржишне 

вредности непокретности. 

IV 

Образује се Комисија за спровођење поступка 

непосредне погодбе у саставу: 

Душан Илић, председник 

Невенка Докић, члан 

Здравко Перић, члан. 

V 

Комисија за спровођење поступка непосреднe 

погодбe обавиће послове сходно одредбама Уредбе 
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и Одлуке из члана II ове Одлуке потребних за 

реализацију прибављања непокретности и то: 

- прибављања тржишне вредности непокре-

тности од надлежног органа; 

- сачињавање записника о спроведеном по-

ступку; 

- израда нацрта Одлуке о прибављању непо-

кретности. 

VI 

Средства за реализацију ове Одлуке обезбедиће 

се у буџету општине Владимирци. 

VII 

Уговор о прибављању непокретности у јавну 

својину непосредном погодбом у име општине 

Владимирци, закључиће председник општине. 

VIII 

Ова Одлука има се објавити у,,Службеном листу 

града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 

Коцељева”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 46-20/17-I од: 08.09.2017. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу члана 52. Закона о планирању и изгра-

дњи („Службени гласник РС“, бр.  72/2009, 81/2009 – 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013  - 

одлука УС 132/2014 и 145/2014), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07 и 83/14- др. закон и 101/16),члана 13. Прави-

лника о условима и начину рада Комисије за стручну 

контролу планских докумената, Комисије за контролу 

усклађености планских докумената и Комисије за 

планове јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 55/15) и члана 51. Статута општине 

Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 4/14-пречи-

шћен текст и 15/15),Скупштина општине Владимирци 

на седници одржаној дана 08.09.2017. године, 

донела је 

О Д Л У К У  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком образује се Комисија за планове 

општине Владимирци (у даљем тексту: Комисија), 

уређује састав и мандат Комисије, делокруг и начин 

рада Комисије, права и дужности чланова Комисије, 

као и дуга питања од значаја за рад Комисије. 

Члан 2. 

Комисије се оснива као посебно стално стручно 

радно тело Скупштине општине Владимирци (у 

даљем тексту: Скупштина општине), у складу са 

Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту: 

Закон), прописима којим се уређују услови и начин 

рада комисија за планове јединица локалних само-

управа и Статутом општине. 

Члан 3. 

Комисију именује и разрешава Скупштина опш-

тине Владимирци. 

Комисија је независна у свом раду. 

За свој рад, Комисијa одговара Скупштини општине. 

Члан 4. 

Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету 

општине. 

II САСТАВ И МАНДАТ КОМИСИЈЕ 

Члан 5. 

Комисија има пет (5) чланова, председника, заме-

ника и чланове Комисије. 

Од укупног броја чланова Комисије из става 1. 

овог члана, једна трећина чланова Комисије се име-

нује на предлог министранадлежног за послове 

просторног планирања и урбанизма. 

Комисија има секретара, који се именује актом о 

именовању чланова Комисије из ст. 1. овог члана. 

Члан 6. 

За председника, заменика председника, секре-

тара и чланове Комисије могу се именовати лица 

која испуњавају следеће услове: да су признати 

стручњаци из области планирања и изградње, да 

имају високу стручну спрему, одговарајућу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије и најмање пет година 

радног искуства у струци. 

Члан 7. 

Мандат Комисије траје четири године. 

Члановима Комисије, односно Комисији, мандат 

престаје истеком периода на који су именовани, на 

лични захтев (подношењем оставке) или разре-

шењем. 

Скупштина општине разрешиће, пре истека 

мандата, поједине чланове Комисије или Комисију, 

ако: 

1) Комисија утврђену делатност спроводи про-

тивно Закону, прописима којим се уређују услови и 

начин рада комисија за планове јединица локалних 

самоуправа и овој Одлуци; 
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2) Члан Комисије неоправданим одсуствовањем, 

нестручним или несавесним радом онемогућава рад 

Комисије, 

3) У поступку преиспитивања акта о именовању 

утврди неправилности; 

4) Су дужност и функција неспојиви са дужношћу 

члана Комисије; 

5) Ако буде осуђен на безусловну казну затвора 

у трајању од најмање шест месеци, или ако буде 

осуђен за кривично дело које га чини неподобним за 

вршење функције; 

6) Наступе друге околности утврђене законом. 

Предлог за разрешење члана Комисије или Коми-

сије може поднети, у писаној форми, најмање једна 

трећина одборника у Скупштини општине. 

Предлог, односно иницијатива за разрешење 

мора бити образложена. 

Мандатни период новоименованог појединог 

члана траје до истека мандата Комисије. 

У случају истека мандатног периода на који је 

именована Комисија, или подношења оставке поје-

диних чланова Комисије, посебним актом, без претреса 

и одлучивања, утврђује да је Комисији, односно 

појединим члановима, престао мандат пре истека 

времена на који су именовани. 

Одредбе овог члана односе се и на престанак 

мандата секретара Комисије. 

III ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ 

Члан 8. 

Комисија обавља стручне послове у поступку 

израде и спровођења планских докумената из надле-

жности Скупштине општине, обавља стручну проверу 

усклађености урбанистичког пројекта са планским 

документом и Законом, обавља послове јавног увида 

у плански документ из надлежности Општине, даје 

стручна мишљења по захтеву органа Скупштине 

општине и обавља друге послове, у складу са 

Законом и овом одлуком. 

Члан 9. 

Комисија ради према одредбама Закона, односно 

у складу са прописима којима се уређује стручна 

контрола, рани јавни увид и јавни увид у плански 

документ. 

Комисија ближе уређује свој рад Пословником о 

раду Комисије (у даљем тексту: Пословник Комисије). 

Пословником Комисије уређује се нарочито: на-

чин сазивања седнице, рад на седници, начин вођења 

записника, начин гласања и одлучивања, начин 

сачињавања и потписивања записника, извештаја о 

обављеној стручној контроли, односно обављеном 

јавном увиду и друга питања од значаја за рад 

Комисије. 

Пословник Комисије доноси Комисија на консти-

тутивној седници, већином гласова од укупног броја 

чланова Комисије. 

Члан 10. 

Комисија може образовати радне тимове за поје-

дина сложена питања из области; саобраћаја, пејза-

жног уређења и екологије, заштите градитељског 

наслеђа и урбане реконструкције, инфраструктуре, 

као и за техноекономска питања и архитектонско 

обликовање. 

Комисија, актом о образовању радног тима, одре-

ђује број чланова и састав радних тимова. 

Пословником Комисије ближе се уређује начин 

рада и одлучивања радних тимова, у складу са про-

писима којима се уређују услови и начин рада 

комисије за планове јединица локалних самоуправа. 

IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

Члан 11. 

Чланови Комисије имају право и дужност да уче-

ствују у раду Комисије, у складу са законом, пропи-

сима којима се уређују услови и начин рада комисије 

за планове јединица локалних самоуправа, овом 

Одлуком и Пословником Комисије. 

Члан 12. 

Председник Комисије сазива седнице, предлаже 

дневни ред, председава седницама, потписује запи-

снике и закључке Комисије, стара се о правилној 

примени Закона, прописа којима се у уређују услови 

и начин рада комисија за планове јединица локалних 

самоуправа, ове Одлуке и Пословника Комисије, оба-

вља и дуге послове које му поверавају дуге стручне 

комисије у складу са прописима којим се уређују 

планирање и изградња. 

Заменик председника Комисије замењује предсе-

дника у његовом одсуству обављајући послове из 

његовог делокруга, односно помаже му у раду и 

обавља поверене послове других стручних комисија, 

у складу са прописима којим се уређује планирање и 

изградња и услови и начин рада комисије за планове 

јединица локалних самоуправа. 

Члан 13. 

Секретар Комисије помаже председнику Комисије 

у сазивању седнице, предлагања дневног реда у 

сарадњи са надлежним лицима носиоцима израде 

планског документа који је предмет заседања, води и 

сачињава записник и закључке Комисије и обавља 

друге послове које му повери председник Комисије, 

односно заменик председника Комисије. 

Секретар Комисије учествује у раду Комисије, без 

права одлучивања. 

Члан 14. 

Председнику, заменику председника, члановима 

и секретару Комисије припада накнада за рад у 

Комисији, у износу од 5.000,00 динара, по одржаној 

седници.  Лицима која нису са територије општине 

Владимирци припада накнада за рад у Комисији, у 

износу од 5.500,00 динара, по одржаној седници. 
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Право на накнаду имају лица која нису у радном 

односу у надлежном органу јединице локалне само-

управе који спроводи поступак стручне контроле и 

поступак јавног увида и којима није у опису послова 

обављање послова из делокруга рада Комисије из 

чл. 8. ове Одлуке. 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Стручне и административно-техничке послове за 

потребе Комисије за планове обављаће Одељење за 

урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове. 

Члан 16. 

На питања која нису регулисана овом Одлуком 

непосредно ће се примењивати одредбе Закона и 

других прописа којима се којима се уређује плани-

рање и изградња и услови и начин рада комисија за 

планове јединица локалне самоуправа. 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 02-58/2017-I од: 08.09.2017. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о равноправности 

полова („Службени гласник Републике Србије“, број 

104/09), члана 36. став 1. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Србије“, број 

129/07, 83/14 и 101/16) и члана 54. став 1. Статута 

општине Владимирци („Службени лист града Шапца 

и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 

4/14 - пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине 

Владимирци на седници одржаној 08.09.2017. 

године, донела је  

О Д Л У К У  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Члан 1. 

Овом Одлуком образује се Комисија за родну 

равноправност, уређује се састав, надлежност, начин 

рада, права и дужности председника и чланова 

Комисије и друга питања од значаја за рад Комисије, 

у складу са законом.  

Члан 2. 

Образује се Комисија за родну равноправност, 

као радно тело Скупштине општине Владимирци (у 

даљем тексту: Комисија).  

Члан 3. 

Комисија има председника и два члана, од којих 

најмање 30% мора бити припадника оног пола који је 

мање заступљен.  

Члан 4. 

Председника и чланове Комисије за родну равно-

правност именује Скупштина општине Владимирци 

посебним решењем на мандатни период од четири 

године на предлог Комисије за кадровска, админи-

стративна питања, радне односе, признања и 

награде, уз консултацију одборничких група. 

Члан 5. 

Надлежности Комисије су да:  

- разматра, предлаже и утврђује мишљење о 

предлозима одлука и других прописа и општих аката 

из надлежности локалне самоуправе, а са стано-

вишта остваривања родне равноправности,  

- разматра предлоге за избор и именовања о 

којима одлучује Скупштина општине Владимирци са 

становишта остваривања родне равноправности, 

даје мишљење,  

- учествује у креирању и прати остваривање 

општинских прописа, стратешких докумената опш-

тине, буџета као и ефекте посебних мера на оства-

ривање родне равноправности у општини,  

- сарађује са радним телима Скупштине општине 

Владимирци по питањима њихове надлежности, а 

које се односе на родну равноправност,  

- иницира и стара се о усвајању локалног акци-

оног плана општине Владимирци за остваривање 

родне равноправности на локалном нивоу,  

- предлаже акције и предлаже предузимање 

конкретних мера за постизање родне равнопра-

вности,  

- прати остваривање равноправности полова, 

предлаже активности и предузимање мера, посебно 

оних којима се остварује политика једнаких могу-

ћности на нивоу општине,  

- иницира сарадњу са другим општинама и 

градовима из земље и иностранства, удружењима 

грађана и асоцијацијама градова и општина на 

активностима за унапређење родне равноправности,  

- обавља и друге послове из домена надлежности 

општине, а који се односе на остваривање родне 

равноправности у општини, прописане Уставом, 

законом и Статутом општине.  

Члан 6. 

Питања из надлежности Комисије разматрају 

чланови Комисије на седницама.  



Број 20 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 7 

 

 

Седницу Комисије сазива председник Комисије.  

Седници Комисије могу присуствовати и уче-

ствовати у њеном раду и друга лица по позиву, без 

права одлучивања.  

О начину рада Комисија доноси Пословник о 

раду.  

Члановима Комисије припада накнада за рад у 

складу са Одлуком о накнади путних и других тро-

шкова и изгубљене зараде одборницима, члановима 

радних тела Скупштине општине Владимирци, 

члановима Општинског већа и председницима са-

вета месних заједница општине Владимирци („Сл. 

лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 

Коцељева“, бр. 21/15). 

Члан 7. 

Стручне и административне послове за потребе 

Комисије обавља Одељење за послове органа опш-

тине, општу управу и заједничке послове Општинске 

управе општине Владимирци. 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у„Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 02-57/2017-I од: 08.09.2017. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу 47. став 1. тачка 36) Статута општине 

Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14-пречи-

шћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, 

на седници одржаној 08.09.2017. године, донела је  

З А К Љ У Ч А К  

I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Дома здравља 

„Владимирци“ Владимирци за 2016.годину. 

II Закључак доставити: Дому здравља „Влади-

мирци“ Владимирци, у скупштински материјал и 

архиви.  

III Закључак објавити у „Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 022-3/17-I од: 08.09.2017. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

007 

Република Србија  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 02-52/17-I 

08.09.2017. године 

В Л А Д И М И Р Ц И  

На основу члана 135. став 1., а у вези са чланом 

134. став 1. Закона о здравственој заштити („Сл. 

гласник РС“, бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. став 1. 

тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16), члана 18. став 1. 

Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, број 

42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) и члана 47. 

став 1. тачка 10) Статута општине Владимирци („Сл. 

лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 

Коцељева“, бр. 4/14-пречишћен текст и 15/15), Ску-

пштина општине Владимирци, на седници одржаној 

08.09.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ У 

ВЛАДИМИРЦИМА 

I Др Лилији Теодоровић, лекару специјалисти 

опште медицине, престаје мандат в.д. директорке 

Дома здравља „Владимирци“ у Владимирцима, због 

истека периода на који је именована. 

II Решење ступа на снагу даном доношење и 

има се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 134. став 1. наведеног Закона 

прописано је да ако управни одбор здравствене 

установе не изврши избор кандидата за директора 

здравствене установе, односно ако оснивач здра-

вствене установе не именује директора здравствене 

установе, у складу са одредбама овог закона, осни-

вач ће именовати вршиоца дужности директора на 

период од шест месеци. 

Решењем Скупштине општине Владимирци бр. 

02-11/17-I од 13.02.2017. године, др Лилија Теодоровић 

именована је за в.д. директорке Дома здравља 

„Владимирци“ Владимирци на период од шест 

месеци, почев од 14.02.2017.године. 

Како је одредбама члана 135. став 1. Закона о 

здравственој заштити прописано да дужност дире-

ктора здравствене установе престаје истеком мандата 

и разрешењем, одлучено је као у диспозитиву 

решења. 



Страна 8 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 20 

 

 

Упутство о правном средству: Против овог 

решења може се поднети тужба Вишем суду у Шапцу 

у року од 60 дана од дана пријема овог решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Др Лилији Теодоровић 

2. Дому здравља „Владимирци“  

3. Архиви 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 

 

 

008 

Република Србија  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 02-46/17-I 

08.09.2017. године 

В Л А Д И М И Р Ц И  

На основу члана 130 став 3., члана 132. и члана 

133. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник 

РС“, бр. 107/05, 72/09, 88/10 99/10, 57/11, 119/12, 

45/13, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. став 1. тачка 

9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/14 и 101/16), члана 18. став 1. Закона о 

јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 

79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) и члана 47. став 1. тачка 

10) Статута општине Владимирци („Сл. лист града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 

бр. 4/14 - пречишћен текст и 15/15), Скупштина опш-

тине Владимирци, на седници одржаној 08.09.2017. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА 

„ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Лилија Теодоровић, лекар спе-

цијалиста опште медицине из Шапца, за директорку 

Дома здравља „Владимирци“ у Владимирцима, на 

мандатни период од 4 (четири) године, почев од 

09.09.2017.године. 

II  Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о имено-

вању директора Дома здравља „Владимирци“ у 

Владимирцима, садржан је у одредбама члана 130 

став 3., члана 132. и члана 133. Закона о здравстве-

ној заштити („Службени гласник Републике Србије“, 

број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 

93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 83/14 и 101/16) и 

члана 47. став 1. тачка 10) Статута општине 

Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 - пре-

чишћен текст и 15/15), којима је утврђено да оснивач 

именује и разрешава директора установе чији је 

оснивач. 

Управни одбор Дома здравља „Владимирци“ у 

Владимирцима обавестио је Скупштину општине 

Владимирци, да је након спроведеног јавног конку-

рса, објављеног у „Сл. гласнику Републике Србије“, 

бр. 56 од 07.06.2017.године за избор директора Дома 

здравља „Владимирци“ у Владимирцима, извршио 

избор кандидата и упутио предлог Скупштини опш-

тине Владимирци за именовање др Лилије Теодоровић, 

лекара специјалисте опште медицине из Шапца за 

директора Дома здравља „Владимирци“ у Владими-

рцима. Др Лилија Теодоровић, лекар специјалиста 

опште медицине из Шапца, на основу достављене 

документације испуњава услове за именовање дире-

ктора, предвиђене чланом 132. Закона о здравстве-

ној заштити и чланом 19. Статута Дома здравља 

„Владимирци“ у Владимирцима.  

На основу изложеног, сходно законским пропи-

сима из уводног дела овог решења, одлучено је као у 

диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог 

решења може се поднети тужба Вишем суду у Шапцу 

у року од 60 дана од дана пријема овог решења. 

Решење доставити: 

- Именованој, 

- Дому здравља „Владимирци“, 

- Архиви 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р. 
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274/2 И 274/4 У К.О. ВЛАДИМИРЦИ ............... 3 

004 ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИ-
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2016. ГОДИНУ ................................................... 7 
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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 


