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На основу члана 63. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015 и 99/2016) и члана 20. и 32. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07) и члана 32. Статута града Шапца („Службени 

лист града Шапца“, број 32/08 и 33/16) Скупштина 
града Шапца на седници од 6.11.2017. године донела је 

О Д Л У К У  

О РЕБАЛАНСУ II ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ГРАДА 
ШАПЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

У Одлуци о ребалансу буџета града Шапца за 
2017. годину („Службени лист града Шапца“, број 
12/17) Члан 1. мења се и гласи:  

Укупни приходи и примања буџета града Шапца 
за 2017. годину планирају се у износу од 3.961.689 
хиљада динара, а сопствени приходи буџетских 
корисника 28.868 хиљада динара, што укупно износи 
3.990.557 хиљада динара.  

Приходи и примања, расходи и издаци по изворима финансирања у Одлуци о ребалансу II буџета 
за 2017. годину утврђени су у следећим износима: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у 000 дин. 
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске 

имовине (класа 7+класа 8) 
3,052,457 

1.1. Текући приходи (класа 7) у чему: 2,861,147 

текући приходи буџета 2,822,279 
сопствени приходи 28,868 
донације 10,000 
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) 191,310 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 
4+класа 5) 

3,866,557 

2.1. Текући расходи (класа 4) у чему: 3,133,037 
текући буџетски расходи 3,094,950 
расходи из сопствених прихода 28,087 
донације 10,000 
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) у чему: 733,520 
текући буџетски издаци 732,739 
издаци из сопствених прихода 781 
Буџетски суфицит/дефицит (1-2) -814,100 

3. Издаци за набавку финансијске имовине(осим за набавку домаћих хартија 
од вредности) 62 

 

4. Примања од продаје финансијске имовине (економ.класиф. 92 осим 9211, 
9221, 9219, 9227, 9228)  
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УКУПАН ФИСКАЛСНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)-62 -814,100 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

1. Примања од задуживања (категорија 91) 840,000 

2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227,9228) 100 

3. Пренета неутрошена средства из ранијих година 98,000 

4. Издаци за отплату главнице дуга (61) 124,000 

5. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)  

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2+3)-(4+5)) 814,100 

Члан 2. 

Укупни приходи и примања из Члана 2. Одлуке о ребалансу буџета у 
износу од 3.479.813 хиљада динара замењује се износом од 3.961.689 
хиљада динара и састоје се из:  

- прихода из буџета града у износу од 3.662.379 хиљада динара; 

- донације међународних организација 10.000 хиљада динара; 

- приходи од продаје нефинансијске имовине 191.310 хиљада динара; 

 - нераспоређени вишак прихода из ранијих годи-на у износу од 98.000. 
хиљада динара 

Члан 3. 

Укупни расходи и издаци у члану 3. Одлуке о ребалансу буџета у износу 
од 3.479.813 хиљада динара замењује се износом од 3.961.689 хиљада 
динара и финансираће се из следећих извора: 

- расходи и издаци који се финансирају из буџета у износу од 3.853.689 
хиљада динара  

 - расходи и издаци који се финансирају из донација 10.000 хиљада 
динара,  

 - расходи и издаци у износу од 98.000. хиљада динара финансираће из 
пренетих неутрошених средстава. 

Члан 4. 

Члан 4. Одлуке о ребалансу буџета града Шапца за 2017. годину мења се 
и гласи: У текућу резерву буџета издвајају се средства у износу од 13.000 
хиљада динара. 

Члан 5. 

Приходи и примања по изворима планирају се по ребалансу буџета II у 
следећим износима: 

Табела 1: ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у 000 динара 
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ВРСТА ПРИХОДА 
Приходи и 
примања по 
ребалансу I 

Сопствени 
приходи и 
примања по 
ребалансу I 

Укупно 

Предлог 
прихода и 
примања по 
ребалансу II 

Предлог 
сопствених 
прихода и 
примања по 
ребалансу II 

Укупно 

1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 

321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 98.000   98.000 98.000   98.000 
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711 
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 1.362.550 0 1.362.550 1.356.731 0 1.356.731 

711-111 Порез на зараде 1.107.000   1.107.000 1.107.000   1.107.000 

711-120 Порез на приходе од самосталних делатности 125.000   125.000 125.000   125.000 

711-143 Порез на приходе од непокретности 10   10 1   1 

711-145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних 
ствари 1.700   1.700 1.700   1.700 

711-146 
Порез на приходе од пољопривреде и 
шумарства 20   20 20   20 

711-147 Порез на земљиште 3.000   3.000 590   590 

711-148 
Порез на приходе од непокретности на основу 
решења пореског органа 500   500 100   100 

711-150 Порез на добитке од игара на срећу 10   10 10   10 

711-160 Порез на приходе од осигурања лица 10   10 10   10 

711-180 Самодоприноси 300   300 300   300 

711-190 Порез на друге приходе 125.000   125.000 122.000   122.000 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 665.050 0 665.050 578.760 0 578.760 

713-120 Порез на имовину 555.000   555.000 475.000   475.000 

713-310 Порез на наслеђе и поклон 5.000   5.000 3.700   3.700 

713-420 
Порез на капиталне трансакције (порез на 
пренос апсолутних права) 105.000   105.000 100.000   100.000 

713-600 Порез на акције на име и уделе 50   50 60   60 

714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 136.960 0 136.960 134.720 0 134.720 

714-430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 3.000   3.000 1.170   1.170 

714-513 
Комунална такса за држање моторних, друмских 
и прикључних возила и машина 70.000   70.000 70.000   70.000 

714-543 
Накнада за промену намене пољопривредног 
земљишта 1.500   1.500 800   800 

714-547 Накнада за загађење животне средине 300   300 150   150 
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714-548 
Накнада за супстанце које оштећују озонски 
омотач 150   150 150   150 

714-549 Накнада за произведени или одвезени отпад 0   0 0   0 

714-550 Боравишна такса 2.000   2.000 2.300   2.300 

714-560 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 60.000   60.000 60.000   60.000 

714-570 Општинске и градске комуналне таксе 10   10 150   150 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 65.000 0 65.000 65.000 0 65.000 

716-100 Комуналне таксе на фирму 65.000   65.000 65.000   65.000 

732 
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 

732-151 Донације од међународних организација 10.000   10.000 10.000   10.000 

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 360.422 0 360.422 369.420 0 369.420 

733-000 Текући трансфери од других нивоа власти     0     0 

733-141 
Ненаменски трансфери од републике у корист 
нивоа градова 299.422   299.422 299.420   299.420 

733-142 
Други текући трансфери од Републике у корист 
нивоа градова     0 36.000   36.000 

733-144 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа градова 61.000   61.000 34.000   34.000 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 20.165 0 20.165 19.745 0 19.745 

741-141 Камате на средства буџета града 1.255   1.255 1.730   1.730 

741-510 Накнада за коришћење природних добара 2.000   2.000 2.000   2.000 

741-522 
Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 2.000   2.000 2.000   2.000 

741-526 
Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта 300   300 450   450 

741-531 
Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе 5.000   5.000 5.000   5.000 
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741-532 

Комунална такса за коришћење просторија на 
јавним површинама за паркирање друмских, 
моторних и прикључних возила на уређеним и 
обележеним местима 1.400   1.400 1.410   1.410 

741-534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 8.000   8.000 6.550   6.550 

741-535 
Комунална такса за заузеће јавних површина 
грађевинским материјалом 200   200 600   600 

741-541 
Комунална такса за коришћење обале у 
пословне сврхе 10   10     0 

741-538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта     0     0 

741-561 Накнада за коришћење ваздухопловног простора     0 5   5 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 264.500 15.885 280.385 196.660 15.022 211.682 

742-126 
Накнаде на основу конверзија права коришћења 
у право својине у корист нивоа Републике 3.000   3.000     0 

742-142 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе органи, градови и индиректни 
корисници њиховог буџета 20.000 15.885 35.885 350 15.022 15.372 

742-143 
Приходи од закупнине грађевинског земљишта у 
корист нивоа градова 4.000   4.000 4.110   4.110 

742-144 
Приходи од накнаде - конверзја права 
коришћења у корист нивоа градова 3.000   3.000     0 

742-145 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у градској својини које 
користе органи, градови и индиректни корисници 
њиховог буџета 32.000   32.000 24.940   24.940 

742-146 
Приходи остварени по основу пружања услуге 
боравка деце у предшколским установама у 
корист нивоа градова 145.000   145.000 100.000   100.000 

742-241 Градске административне таксе 5.000   5.000 5.700   5.700 

742-242 Такса за озакоњење објеката у корист градова     0 5.160   5.160 

742-253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 50.000   50.000 48.400   48.400 

742-341 Приходи градских органа управе 2.500   2.500 8.000   8.000 
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743 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 34.000 0 34.000 32.323 0 32.323 

743-324 
Приходи од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје 26.000   26.000 26.000   26.000 

743-341 

Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном постутпку за прекршаје прописане 
актом Скупштине града, као и одузета имовинска 
корист у том поступку 3.000   3.000 609   609 

743-342 
Приходи од мандатних казни и казни изречених у 
управном поступку у корист нивоа градова 5.000   5.000 5.000   5.000 

743-924 

Приходи од увећања целокупног пореског дуга 
који је предмет наплате за 5% од дана почетка 
принудне наплате изворних прихода јединице 
локалне самоуправе     0 700   700 

743-951 Трошкови принудне наплате јавних прихода     0 14   14 

744 
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА 12.000 0 12.000 8.000 0 8.000 

744-141 
Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова 6.000   6.000 2.000   2.000 

744-241 
Капитални добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у корист нивоа градова 6.000   6.000 6.000   6.000 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 55.400 4.080 59.480 60.920 13.846 74.766 

745-141 Остали приходи у корист нивоа градова 35.000 4.080 39.080 40.400 5.700 46.100 

745-143 
Део добити јавног предузећа, према одлуци 
управног одбора јавног предузећа 20.000   20.000 20.100   20.100 

745-144 
Закупнина за стан у градској својини у корист 
нивоа градова 400   400 420   420 

745-151 Остали приходи у корист нивоа општина     0   8.146 8.146 

811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 395.366 0 395.366 191.310 0 191.310 

811-141 
Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа градова 350.000   350.000 140.000   140.000 

811-143 
Примања од отплате станова у корист нивоа 
градова 45.366   45.366 51.310   51.310 
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813 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 200 0 200 0 0 0 

813-100 
Примања од продаје осталих основних 
средстава у корист нивоа градова 200   200 0   0 

841 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ 
ИМОВИНЕ 100 0 100 0 0 0 

841-141 
Примања од продаје земљишта у корист нивоа 
градова 100   100 0   0 

911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0 840.000 0 840.000 

911-141 
Примања од емитовања хартија од вредности, 
изузев акција у корист нивоа градова     0 0   0 

911-451 
Примања од задуживања од пословних банака у 
земљи у корист нивоа градова     0 840.000   840.000 

921 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100 0 100 100 0 100 

921-941 
Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа градова 100   100 100   100 

УКУПНО ПРИХОДИ 3.479.813 19.965 3.499.778 3.961.689 28.868 3.990.557 

Члан 6. 

У члану 7. Одлуке о ребалансу буџета  града Шапца за 2017. годину износ од 3.499.778 хиљада динара замењује се  износом од 3.990.557.хиљада динара. 
Расходи и издаци у ребалансу буџета распоређују се по основним наменама и економској класификацији и дати су у табели 2, Планирани капитални издаци 
дати су у табели 2а, Програми и програмске активности дати су у табели 2б.  

Табела 2.  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   у 000 динара 
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ВРСТА  РАСХОДА 

Расходи и 
издаци из 
буџета - 

Ребаланс I 

Расходи и 
издаци из 

соп. 
прихода 

буџ. корисн. 

Укупно 

Расходи и 
издаци из 
буџета - 

Ребаланс II 

Расходи и 
издаци из 

соп. 
прихода 

буџ. корисн. 

Укупно 

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 689,258 1,82 691,078 652,377 1,274 653,651 

411 Плате и додаци  запослених 524,851 1,25 526,101 524,851 624 525,475 
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412 Социјални доприноси на терет послодавца 93,862 215 94,077 93,952 112 94,064 

414 Социјална давања запосленима 9,373 285 9,658 11,746 260 12,006 

415 Накнаде за запослене 14,629 30 14,659 14,184 238 14,422 

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 46,543 40 46,583 7,644 40 7,684 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 1,026,549 17,305 1,043,854 1,289,741 26,786 1,316,527 

421 Стални трошкови 191,896 1,56 193,456 223,843 1,608 225,451 

422 Трошкови путовања 8,481 2,38 10,861 9,667 2,335 12,002 

423 Услуге по уговору 246,424 6,16 252,584 305,386 15,268 320,654 

424 Специјализоване услуге 308,982 3 311,982 433,684 2,9 436,584 

425 Текуће поправке и одржавање 184,776 1,325 186,101 234,877 1,655 236,532 

426 Материјал 85,99 2,88 88,87 82,284 3,02 85,304 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 32 0 32 27 0 27 

441 Отплата камата домаћим пословним банкама 32 0 32 27 0 27 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 157,446 0 157,446 169,24 0 169,24 

451 Субвенције јавним нефинансијским корисницима 157,446 0 157,446 162,066 0 162,066 

454 Субвенције приватним предузећима 0 0 0 7,174 0 7,174 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 504,877 50 504,927 496,694 27 496,721 

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 446,848 0 446,848 439,022 0 439,022 

464 Дотације 1 0 1 15,29 0 15,29 

465 Остале донације, дотације и трансфери 58,028 50 58,078 42,382 27 42,409 

47 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 97,901 0 97,901 100,2 0 100,2 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 97,901 0 97,901 100,2 0 100,2 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 167,319 0 167,319 355,698 0 355,698 

481 Дотације невладиним организацијама 137,938 0 137,938 169,864 0 169,864 

482 Остали порези 6,271 0 6,271 7,184 0 7,184 

483 Новчане казне и пенали 23,11 0 23,11 178,65 0 178,65 

49 РЕЗЕРВЕ 44 -  44 14 - 14 

499 Средства резерве 44 -  44 14 - 14 
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50 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 650,463 790 651,253 732,739 781 733,52 

511 Зграде и грађевински објекти 634,042 - 634,042 719,826 - 719,826 

512 Машине и опрема 13,651 640 14,291 10,243 631 10,874 

513 Остале некретнине и опрема 102 -  102 - - - 

515 Нематеријална имовина 2,668 150 2,818 2,67 150 2,82 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 110 -  110 124 - 124 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 110 -  110 124 - 124 

 
УКУПНО: 3,479,813 19,965 3,499,778 3,961,689 28,868 3,990,557 

 

Табела 2a. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

Конто Назив капиталних појеката у 000 динара Програм 
Програмска 
активност 

    2017 2018 2019     
  ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

511 Зграде и грађевински објекти  - из буџета 261800 50000 50000 1101 0003 

511 
Реализација пројекта стамбмених потреба избеглица – из 
буџета 3000 20000 39500 1101 0004 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1: 264800 70000 89500   000  
  ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ  

511 Изградња нових гробних места – из буџета 1439 10000 10000 1101 0006 

511 
Прибављање земљишта за гробна места у месним 
заједницама 11400     1101 0006 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2: 12839 10000 10000     
  ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
  Изградња међународне луке   100000 200000 1501 0001 
  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3: 0 100000 200000     
  ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

511 
Уређење излетишта на Церу – унапређење и промовисање 
природних потенцијала планине     6200 1501 0002 

511 
Подстицање побољшања квалитета туристичке понуде и 
смештајних капацитета у руралном туризму     33000 1502 0002 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4: 0 0 39200     
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  ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

451 
Капиталне субвенције – сточни фонд, бушење дубинских 
бунара, набавка механизације 57000 60000 70000 0101 0002 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5: 57000 60000 70000     

  ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

451 Канализациона мрежа у приградским месним заједницама 36600 200000 200000 0401 0004 

511 Линија муља 30000 90000 30000 0401 0004 

451 
Капиталне субвенције – комунално опремање ЈКП "Стари 
град" 14000     0401 0004 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6: 80600 290000 230000     

  ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

511 
Зграде и грађевински објекти-шљунчење и асфалтирање 
путева – из буџета 213895 250000 215000 0701 0001 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7: 213895 250000 215000     

  ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ  

511 Реконструкција зграде – вртић – из буџета 5000 5000 5000 2001 0001 

512 Набанка машина и опрема – из буџета 3300 3000 3000 2001 0001 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8: 8300 8000 8000     

  ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  

463 (511) Зграде и грађевински објекти  - из буџета 21,220 55000 20000 2002 0001 

463 (512) 
Опремање простора за кабинетску наставу у основним 
школама   7000 7000 2002 0001 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9: 21,220 62,000 27,000     

  ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ  ОБРАЗОВАЊЕ  

463 (512) 
Опремање простора за кабинетску наставу у средњим 
школама   3000 3000 2003 0001 

463 (511) Зграде и грађевински објекти  - из буџета 7175 92250 92250 2003 0001 

  УКУПНО ПРОГРАМ 10: 7175 95250 95250     

  ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА  

  УКУПНО ПРОГРАМ 11: 0 0 0     
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  ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

464 (511) Изградња амбуланте на сеоском подручју 5250     1801 0001 

  УКУПНО ПРОГРАМ 12:  5250 0 0     

  ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

512 Набавка опреме – из буџета 2180     1201 0001 

515 Нематеријална имовина-набавка књига- из буџета 2670 3000 3000 1201 0001 

  УКУПНО ПРОГРАМ 13:  4850 3000 3000     

  ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

511 Реконструкција спортских објеката 114000 70000 130000 1301 0003 

  УКУПНО ПРОГРАМ 14:  114000 70000 130000     

  ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  

511 Зграде и грађевински објекти  - из буџета 69600 320000 190000     

  кванташка пијаца   100000   0602 0001 

  Сава парк 5000 120000 120000 0602 0001 

  Синагога 9000     0602 0001 

  Партиципативно буџетирање 7100 10000 20000 0602 0001 

  Зграда Навипа 3000     0602 0001 

  Лед расвета 41200   50000 0602 0001 

  НН стубови 3800     0602 0001 

  Научни камп 500     0602 0001 

  Велики парк   30000       

  Тркалиште   30000       

  Винаверов трг   30000       

512 Набавка машина и опреме 4000 20000 20000 0602 0001 

513 Остале некретнине и опрема из буџета   5000 5000 0602 0001 

511 Месне заједнице 9500     0602 0001 

512 Месне заједнице 200     0602 0001 

511 Центар за стручно усавршавање 192     0602 0001 

512 Центар за стручно усавршавање 63     0602 0001 
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512 Ванредна ситуације-машине и опрема 500     0602 0001 

  УКУПНО ПРОГРАМ 15:  84055 345000 215000     

  ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

  УКУПНО ПРОГРАМ 16:           

  ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ  

  УКУПНО ПРОГРАМ 17:            

  УКУПНО:  873,984 1,363,250 1,331,950     
 

Табела 2б: ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Шифра 
Назив програма 

Средства из 
буџета 

Средства из 
сопствених 
прихода 

УКУПНА 
СРЕДСТВА Програм 

Програмска 
активност 

1101   Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 331800 0 331800 

  0001   Просторно и урбанистичко планирање 25000   25000 

  0002   Спровођење урбанистичких и просторних планова 4000   4000 

  0003   Управљање грађевинским земљиштем 299800   299800 

  0004   Социјално становање 3000   3000 

О601   Програм 2. Комуналне делатности 305896 0 305896 

  0001   Управљање/одржавање јавним осветљењем 110650   110650 

  0002   Одржавање јавних зелених површина 58400   58400 

  0003   Одржавање чистоће на површинама јавне намене 76900   76900 

  0004   Зоохигијена 17000   17000 

  0005   Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 507   507 

  0006   Одржавање гробаља и погребне услуге 12839   12839 

  0007   Производња и дистрибуција топлотне енергије     0 

  0008   Управљање и снабдевање водом за пиће     0 

  0009   Остале комуналне услуге 29600   29600 

1501   Програм 3. Локални економски развој 68327 0 68327 

  0001   Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 12400   12400 
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  0002   Мере активне политике запошљавање 53975   53975 

  0003   Подстицај за развој предузетништва 1952   1952 

1502   Програм 4. Развој туризма 39807 1000 40807 

  0001   Управљање развојем туризма 9807   9807 

  0002   Промоција туристичке понуде 30000 1000 31000 

О101   Програм 5. Развој пољопривреде 63800 0 63800 

  0001   
Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници 4000   4000 

  0003   Мере подршке руралном развоју 59800   59800 

О401   Програм 6. Заштита животне средине 95051 0 95051 

  0001   Управљање заштитом животне средине 10550   10550 

  0002   Праћење квалитета елемената животне средине     0 

  0003   Заштита природе     0 

  0004   Управљање отпадним водама 66600   66600 

  0005   Управљање комуналним отпадом 14001   14001 

  0006   Управљање осталим врстама отпада 3900   3900 

О701   Програм 7. 
Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 333225 0 333225 

  0001   Управљање саобраћајем 216895   216895 

  0002   Одржавање саобраћајне инфраструктуре 116330   116330 

  0003   Управљање јавним паркиралиштима     0 

  0004   Јавни градски и приградски превоз путника     0 

2001   Програм 8. Предшколско васпитање 415285 0 415285 

  0001   Функционисање предшколских установа 415285   415285 

2002   Програм 9. Основно образовање 199655 0 199655 

  0001   Функционисање основних школа 199655   199655 

2003   Програм 10. Средње образовање 113557 0 113557 

  0001   Функционисање средњих школа 113557   113557 

О901   Програм 11 Социјална и дечја заштита 174684 0 174684 

  0001   Социјалне помоћи 51500   51500 
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  0002   Прихватилишта и друге врсте смештаја 31800   31800 

  0003   Подршка социо-хуманитарним организацијама 12834   12834 

  0004   Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 24950   24950 

  0005   Активности Црвеног крста 4000   4000 

  0006   Подршка деци и породицама са децом 35600   35600 

  0007   
Подршка старијим лицима и/или особама са 
инвалидитетом 14000   14000 

1801   Програм 12. Здравствена заштита 11750 0 11750 

  0001   Функционисање установа примарне здравствене заштите 5250   5250 

  0002   Мртвозорство 2000   2000 

  0003   
Спровођење активности из области друштвене бриге за 
јавно здравље 4500   4500 

1201   Програм 13. Развој културе 189091 15022 204113 

  0001   Функционисање локалних установа културе 168091 15022 183113 

  0002   Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 16500   16500 

  0003   
Унапређење система очувања и представљања 
културно-историјског наслеђа 4500   4500 

  0004   
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања     0 

  5   
Унапређење јавног информисања на језицима 
националних мањина     0 

  0006   
Унапређење јавног информисања особа са 
инвалидитетом     0 

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 285839 0 285839 

  0001   
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 150000   150000 

  0002   Подршка предшколском и школском спорту 7500   7500 

  0003   Одржавање спортске инфраструктуре 128339   128339 

  0004   Функционисање локалних спортских установа     0 

  0005   Спровођење омладинске политике     0 
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О602   Програм 15.  Локална самоуправа 1239252 12846 1252098 

  0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина 971384 4700 976084 

  0002   Функционисање месних заједница 38273 8146 46419 

  0003   Сервисирање јавног дуга 151000   151000 

  0004   Градско правобранилаштво 8051   8051 

  0005   Заштитник грађана     0 

  0006   Инспекцијски послови 6000   6000 

  0007   
Функционисање националних савета националноих 
мањина 900   900 

  0008   Правна помоћ     0 

  0009   Текућа буџетска резерва 13000   13000 

  00010   Стална буџетска резерва 1000   1000 

  00011   Робне резерве     0 

  00012   Комунална полиција 1000   1000 

  00013   Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 7700   7700 

  00014   Ванредне ситуације 40944   40944 

    Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 62170 0 62170 

  0001   Функционисање скупштине 21997   21997 

  0002   Функционисање извршних органа 40173   40173 

  0003   Подршка раду извршних органа власти и скупштине     0 

    Програм 17. Енергетска ефикасност 32500 0 32500 

  0001   
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и 
употреба обновљивих извора енергије 32500   32500 

УКУПНО 3961689 28868 3990557 

Члан 7. 

У Члану 8 Одлуке о ребалансу буџета града Шапца за 2017. годину износ од 3.499.778 .хиљада динара  замењује  се износом од  3.990.557 хиљада 
динара. 

Расходи и издаци по функционалној класификацији дати у табели 2в. утврђени су у следећим износима: 
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Табела 2в: ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
Средства из 

буџета 

Средства из 
сопствених 
прихода 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 177684 0 177684 
040 Породица и деца 38600   38600 
050 Незапосленост     0 
060 Становање     0 
070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификовамом на другом месту 51500   51500 
090 Социјална заштита некласификована на другом месту 87584   87584 
100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 2043161 8146 2051307 
110 Извршни и законодавни органи 1093936   1093936 
130 Опште услуге 68327   68327 
133 Остале опште услуге 358400   358400 
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 371498 8146 379644 
170 Трансакције јавног дуга 151000   151000 
180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти     0 
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 8051 0 8051 
330 Судови 8051   8051 
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 136107 1000 137107 
421 Пољопривреда 63800   63800 
451 Друмски саобраћај     0 
473 Туризам 39807 1000 40807 
474 Вишенаменски развојни пројекти 32500   32500 
500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 108397 0 108397 
510 Управљање отпадом 31247   31247 
520 Управљање отпадим водама 66600   66600 
530 Смањење загађености     0 
560 Заштита животне средине 10550   10550 
600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 262950 0 262950 
610 Стамбени развој     0 
620 Развој заједнице 152300   152300 
630 Водосабдевање     0 
640 Улична расвета 110650   110650 
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700 ЗДРАВСТВО 11750 0 11750 
760 Здравствена заштита некласификована на другом месту 11750   11750 
800 РЕКРЕАЦИЈА,СПОРТ,КУЛТУРА И ВЕРЕ 474930 15022 489952 
810 Услуге рекреације и спорта 285839   285839 
820 Услуге културе 184591 15022 199613 
830 Услуге емитовња и штампања     0 
840 Рекреација,спорт,култура и вере, некласификовано на другом месту 4500   4500 
900 ОБРАЗОВАЊЕ 738659 4700 743359 
910 Предшколско и основно образовање     0 
911 Предшколско образовање 415285   415285 
912 Основно образовање 199655   199655 
920 Средње образовање 123719 4700 128419 
960 Помоћне услуге образовању     0 
970 Образовање-истраживање и развој     0 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3961689 28868 3990557 

II  ПОСЕБАН ДЕО  

Члан 8. 

Приходи и примања из Члана 9. Одлуке о ребалансу буџета града Шапца  у износу од 3.499.788 хиљада динара мењају  се и износе 3.990.557 хиљада 
динара,  исти се распоређују за финансирање расхода и издатака по носиоцима, корисницима и ближим наменама и то:  
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I 
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сопствени

х прихода 
кориснка 
буџета по 
ребалансу 

I 

Укупно 

Средства 
из Буџета 

по 
ребалансу  

II 

Расходи и 
издаци из 
сопствени

х прихода 
кориснка 
буџета по 
ребалансу 

II 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (9+10) 12 13 14 (12+13) 
  1           РАЗДЕО 1.             
              СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА             

      
2101 

    
  

Програм 16: Политички систем 
локалне самоуправе             
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        110 ооо1   Функционисање скупштине 21.352 0 21.352 21.997 0 21.997 

1           411 Плате и додаци запослених 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 

2           412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

537 0 537 537 0 537 

3           414 Социјална давања запосленима 1 0 1 0 0 0 
4           415 Накнаде за запослене 1 0 1 0 0 0 

5           416 
Награде, запосл. и остали посебни 
расходи 

1 0 1 0 0 0 

6           422 Трошкови путовања  1 0 1 0   0 
7           423 Услуге по уговору 13.960 0 13.960 14.960 0 14.960 

              репрезентација 1.300 0 1.300 2.000 0 2.000 

              остало-репортаже, обезбеђење 4.660 0 4.660 4.660 0 4.660 

              
Накнада трошкова за одборничке 

дневнице 
8.000 0 8.000 8.300 0 8.300 

8           424 Специјализоване услуге 1 0 1 0 0 0 

9           426 Материјали 500 0 500 500 0 500 

10           465 
Остале донације, дотације и 
трансфери  

350 0 350 0 0 0 

11           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 

              
финансирање  редованог рада 
политичких странака у складу са 

законом  
3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 

              
Извор финансирања за 
програмску активност 2101-0001 је 
01 - приходи из буџета 

            

              УКУПНО РАЗДЕО 1 21.352 0 21.352 21.997 0 21.997 

       
. 

      
  2           РАЗДЕО 2             

              
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА 
ШАПЦА И ГРАДСКО ВЕЋЕ              

    2.1.         ГРАДОНАЧЕЛНИК              
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      2101       
Програм 16: Политички систем 

локалне самоуправе             

        110 ооо2   
Функционисање извршних 

органа  
8.648 0 8.648 18.148 0 18.148 

12           411 Плате и додаци запослених 5.000   5.000 12.000 0 12.000 

13           412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

895   895 2.148 0 2.148 

14           414 Социјална давања запосленима 1   1 0 0 0 

15           416 
Награде запосл. и остали посебни 
расходи 

1   1 0 0 0 

16           421 Стални трошкови 1   1 0 0 0 
17           422 Трошкови путовања  800   800 1.050 0 1.050 
18           423 Услуге по уговору 1.950 0 1.950 2.950 0 2.950 

              репрезентација 600   600 800 0 800 
              пријем делегација 1.200   1.200 2.000 0 2.000 

              
поклони за учеснике домаћих и 

страних манифестација 
150   150 150 0 150 

              УКУПНО ГЛАВА 2.1. 8.648 0 8.648 18.148 0 18.148 

       
. 

      
    2,2         ГРАДСКО ВЕЋЕ             

      2101       
Програм 16: Политички систем 

локалне самоуправе             

        110 ооо2   
Функционисање извршних 

органа  39.481 0 39.481 22.025 0 22.025 

19           411 Плате и додаци запослених 30.000 0 30.000 15.500   15.500 

20           412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

5.378 0 5.378 2.775   2.775 

21           414 Социјална давања запосленима 1 0 1 0   0 

22           416 
Награде запосл. и остали посебни 
расходи 

1 0 1 0   0 

23           421 Стални трошкови 1 0 1 0   0 

24           422 Трошкови путовања  500 0 500 250   250 
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25           423 Услуге по уговору 3.600 0 3.600 3.500 0 3.500 
              репрезентација 1.000 0 1.000 900   900 

              пријем делегација 1.000 0 1.000 1.000   1.000 

              
поклони за учеснике домаћих и 

страних манифестација 
100 0 100 100   100 

              накнаде члановима Градског већа 1.500 0 1.500 1.500   1.500 
              УКУПНО ГЛАВА 2.2. 39.481 0 39.481 22.025 0 22.025 

              УКУПНО РАЗДЕО 2 48.129 0 48.129 40.173 0 40.173 

       
. 

      
  3           РАЗДЕО 3. ГРАДСКА УПРАВА             
    3.1.         ГРАДСКА УПРАВА             

      1101       
Програм 1: Урбанизам и 
просторно планирање 

284.502 0 284.502 331.800 0 331.800 

        133 ооо1   
Просторно и урбанистичко 

планирање 
23.000 0 23.000 25.000 0 25.000 

26           424 
Специјализоване услуге 
(урбанистички планови) 

23.000 0 23.000 25.000 0 25.000 

        133 ооо2   
Спровођење урбанистичких и 

просторних планова 4.500 0 4.500 4.000 0 4.000 

27           424 Специјализоване услуге 4.500 0 4.500 4.000 0 4.000 

        133 ооо3   
Управљање грађевинским 

земљиштем 
248.000 0 248.000 299.800 0 299.800 

28           511 
Зграде и грађевински објекти-
опремање агроидустријске зона 

220.000   220.000 261.800 0 261.800 

              
Извор финансирања 13 за 
25.524,дин. а 194.476дин извор 01 

            

28/1/           451 
Функционисање ЈП 
"Инфраструктура"  

28.000 0 28.000 38.000 0 38.000 

        o40 ооо4   Социјално становање 9.002 0 9.002 3.000 0 3.000 
29           421 Стални трошкови 1 0 1 0 0 0 
30           472 Накнаде из буџета 1 0 1 0 0 0 

31           511 Зграде и грађевински објекти 9.000 0 9.000 3.000 0 3.000 
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      1102       
Програм 2: Комуналне 

делатности 
272.647 0 272.647 305.896 0 305.896 

        640 ооо1   Управљање -одржавње јавним 
осветљењем 

90.700 0 90.700 110.650 0 110.650 

32           421 Стални трошкови 69.000 0 69.000 90.000 0 90.000 
33           425 Текуће поправке и одржавање              21.700 0 21.700 20.650 0 20.650 

              
употреба корпе за замену 

сијалица 
4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 

              набавка материјала (сијалица) 3.600 0 3.600 3.150 0 3.150 
              набавка лира(носача за сијалице) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 
              демонтажа светиљки 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 

              
фарбање стубова,реконструкција 
НН мреже и поправке каблова 

5.200 0 5.200 5.000 0 5.000 

              декоративно осветљење 500 0 500 500 0 500 
              новогодишње украшавање 1.400 0 1.400 1.000 0 1.000 

        620 ооо2   Одржавање јавних зелених 
површина 

57.400 0 57.400 58.400 0 58.400 

33/1           424 Специјализоване услуге 54.400 0 54.400 54.400 0 54.400 

33/2           425 
Текуће поправке и одржавање 
(набавка садница) 

3.000 0 3.000 4.000 0 4.000 

        620 ооо3   Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 

76.900 0 76.900 76.900 0 76.900 

34           424 Специјализоване услуге (хигијена) 76.900 0 76.900 76.900 0 76.900 

              
Извор финансирања 13 у износу 
24,000 

            

        620 ооо4   Зоохигојена 17.500 0 17.500 17.000 0 17.000 
34/1           424 Специјализоване услуге 9.500 0 9.500 9.500 0 9.500 
34/2           451 Трошкови азила за псе  8.000 0 8.000 7.500 0 7.500 

        510 ооо5   Уређивање одржавање и 
коришћење  пијаца 

507 0 507 507 0 507 

35           421 Стални трошкови 1 0 1 0 0 0 
36           424 Специјализоване услуге 1 0 1 0 0 0 
37           425 Текуће поправке и одржавање              505 0 505 507 0 507 
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        510 ооо6   
Одржавње гробаља и погребне 

услуге 1.440 0 1.440 12.839 0 12.839 

38           425 Текуће поправке и одржавање              1 0 1 0 0 0 

39           511 Зграде и грађевински објекти 1.439 0 1.439 12.839 0 12.839 
              ново гробље 0 0 0 1.439 0 1.439 

              
прибављање земљишта за 

гробља у МЗ  
0 0 0 11.400 0 11.400 

        133 ооо9   Остале комуналне услуге 28.200 0 28.200 29.600 0 29.600 

40           424 Специјализоване услуге                            28.200 0 28.200 29.600 0 29.600 
              градска плажа 10.900 0 10.900 12.300 0 12.300 

              јавни тоалет 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 
              акција Чистији град 4.500 0 4.500 4.500 0 4.500 
              урбани билијар 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 

      1501       
Програм 3: Локални економски 

развој 
12.400 0 12.400 12.400 0 12.400 

        130 ооо1   
Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента  

12.400 0 12.400 12.400 0 12.400 

41           423 Услуге по уговору (Јазаки) 12.400 0 12.400 12.400 0 12.400 
. 

             
    3.2.         ФОНД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ             

      1501       
Програм 3: Локални економски 

развој 
64.753 0 64.753 55.927 0 55.927 

        130 ооо2   
Мере активне политике 

запошљавања 
61.001 0 61.001 53.975 0 53.975 

42           423 Услуге по уговору 9.000 0 9.000 1.975 0 1.975 

              
обуке за повећање могућности за 

запошљавање  
2.500 0 2.500 200 0 200 

              обуке за познатог послодавца 3.000 0 3.000 200 0 200 
              јавни радови 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 

              стручна пракса 2.500 0 2.500 575 0 575 

43           463 
Трансфери  осталим нивоима 

власти (Дом здравља)  
37.000 0 37.000 26.960 0 26.960 
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44           464 Дотације 1 0 1 10.040   10.040 

45           451 Субвенције 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 

              
субвенционисање запошљавања 

старијих особа 
15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 

        130 ооо3   
Подстицај за развој 
предузетништва 

3.752 0 3.752 1.952 0 1.952 

46           423 
Услуге по уговору-подстицај 
развоју предузетништва 

3.752 0 3.752 1.952 0 1.952 

              
помоћу пружања 

рачуноводствених услуга 
1.752 0 1.752 1.752 0 1.752 

              преко удруживања 1.000 0 1.000 100 0 100 

              подстицај оснивању задруга 1.000 0 1.000 100 0 100 

              УКУПНО ГЛАВА 3.2. 64.753 0 64.753 55.927 0 55.927 

       
. 

      
    3.3.         

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ГРАДА ШАПЦА 

            

      1502       Програм 4: Развој туризма 37.837 1.000 38.837 39.807 1.000 40.807 

        473 ооо1   Управљање развојем туризма 11.337 0 11.337 9.807 0 9.807 

47           411 Плате и додаци запослених 6.000 0 6.000 4.500 0 4.500 

48           412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

875 0 875 806 0 806 

49           414 Социјална давања запосленима 50 0 50 25 0 25 

50           415 Накнаде за запослене 140 0 140 130 0 130 

51           416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

100 0 100 30 0 30 

52           421 Стални трошкови 800 0 800 800 0 800 

53           422 Трошкови путовања  10 0 10 5 0 5 

54           423 Услуге по уговору 1.500 0 1.500 2.031 0 2.031 

55           424 Специјализоване услуге 100 0 100 50 0 50 

56           425 Текуће поправке и одржавање 10 0 10 50 0 50 

57           426 Материјал 400 0 400 400 0 400 
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58           465 

Остале донације, дотације и 
трансфери (сред.по основу Закона 
о привременом уређивању 
основица) 

1.200 0 1.200 900 0 900 

59           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

100 0 100 30 0 30 

60           482 Остали порези 50 0 50 50 0 50 

61           511 Зграде и грађевински објекти 1 0 1 0 0 0 

62           512 Машине и опрема 1 0 1 0 0 0 

        473 ооо2   Туристичка промоција 26.500 1.000 27.500 30.000 1.000 31.000 

63           424 Специјализоване услуге 26.500 1.000 27.500 30.000 1.000 31.000 

              УКУПНО ГЛАВА 3.3. 37.837 1.000 38.837 39.807 1.000 40.807 

       
. 

      
    3,1         РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ             

      О101       
Програм 5: Развој 
пољопривреде 

67.800 0 67.800 63.800 0 63.800 

        421 ооо1   
Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 
локалној заједници 

4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 

64           422 Трошкови путовања  2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 

65           423 Услуге по уговору 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 

        421 ооо2   
Мере подршке руралном 
развоју 

63.800 0 63.800 59.800 0 59.800 

66           423 Услуге по уговору 1.800 0 1.800 1.800 0 1.800 

67           451 Субвенције 61.000 0 61.000 57.000 0 57.000 

68           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 

       
. 

      
    3.4.         

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ             

      о401       
Програм 6: Заштита животне 

средине 
89.801 0 89.801 95.051 0 95.051 
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        560 ооо1   
Управљање заштитом животне 

средине 
11.100 0 11.100 10.550 0 10.550 

69           421 Стални трошкови (дерат.дезинс.) 7.000 0 7.000 5.830 0 5.830 

70           423 
Едукативни програм о значају 
заштите животне средине 

1.100 0 1.100 1.100 0 1.100 

71           424 Специјализоване услуге 3.000 0 3.000 3.620 0 3.620 

        530 ооо2   
Праћење квалитета елемената 

животне средине 
1 0 1 0 0 0 

72           451 Субвенције 1 0 1 0 0 0 

        520 ооо4   Управљање отпадним водама 60.800 0 60.800 66.600 0 66.600 

73           451 Субвенције 30.800 0 30.800 36.600 0 36.600 

              
текуће одржавање сливничке 

мреже 
0 0 0 0 0 0 

              канализациона мрежа у пригр. МЗ 12.800 0 12.800 36.600 0 36.600 

              линија муља 0 0 0 0 0 0 

              отпадне воде 18.000 0 18.000 0 0 0 

73/1           511 
Изградња линије муља на 
постројењу за пречишћавање 
отп.вода 

30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 

        510 ооо5   
Управљање комуналним 

отпадом 
14.000 0 14.000 14.001 0 14.001 

74           451 Субвенције-комунално опремање 14.000 0 14.000 14.001 0 14.001 

        510 ооо6   
Управљање осталим  врстама 

отпада 
3.900 0 3.900 3.900 0 3.900 

75           424 
Специјализоване услуге-
сакупљање угинулих животиња, 
кошење и прање дивље депоније 

3.900 0 3.900 3.900 0 3.900 

              УКУПНО ГЛАВА 3.4. 89.801 0 89.801 95.051 0 95.051 

       
. 

      

    3.1.         
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА 

И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 
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      о701       
Програм 7: Организација 
саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура  
288.600 0 288.600 333.225 0 333.225 

        160 ооо1   Управљање саобраћајем 200.000 0 200.000 216.895 0 216.895 

76           472 
Програми везани за активности 
Савета за безбедност саобраћаја 

3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 

77           511 Зграде и грађевински објекти 197.000 0 197.000 213.895 0 213.895 

              
Извор финансирања 13 у износу  
8,682 дин.; извор 01 у износу 
205,213 дин.  

            

        160 ооо2   
Одржавање саобраћајне 

ифраструктуре 
88.600 0 88.600 116.330 0 116.330 

78           425 Текуће поправке и одржавање 85.000 0 85.000 112.730 0 112.730 

              редовно одржавање улица у граду 0 0 0 102.930 0 102.930 

              уређење центара села 0 0 0 9.800 0 9.800 

              

Извор финасирања 13 пренета 
неутрошена средства у износу од 
26,374 дин.; извор 01 у износу од 
86,356 дин. 

            

79           426 Материјал 0   0 0 0 0 

79/1           483 
Новчане казне и 
пенали(железнице Србије) 

3.600   3.600 3.600 0 3.600 

        160 ооо3   
Управљање јавним 
паркиралиштима 

0 0 0 0 0 0 

80           424 Специјализоване услуге 0 0 0 0 0 0 

       
.. 

      
    3.5. 2001       ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ             

      2001       
Програм 8:Предшколско 

образовање 
416.345 0 416.345 415.285 0 415.285 

        911 ооо1   
Функционисање предшколских 

установа 
416.345 0 416.345 415.285 0 415.285 

81           411 Плате и додаци запослених 234.430 0 234.430 245.300 0 245.300 
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82           412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

41.964 0 41.964 43.910 0 43.910 

83           414 Социјална давања запосленима 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 
84           415 Накнаде за запослене 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 

85           416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

1.650 0 1.650 2.000 0 2.000 

86           421 Стални трошкови 22.000 0 22.000 23.000 0 23.000 
              Извор 07 у износу од 23,000 дин.             

87           422 Трошкови путовања  1.000 0 1.000 2.100 0 2.100 
88           423 Услуге по уговору 13.000 0 13.000 14.000 0 14.000 
89           424 Специјализоване услуге 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 
90           425 Текуће поправке и одржавање 6.000 0 6.000 6.550 0 6.550 
91           426 Материјал 53.000 0 53.000 49.625 0 49.625 
              Извор 07 у износу од 49,625 дин.             

92           465 

Остале донације, дотације и 
трансфери (сред.по основу Закона 
о привременом уређивању 
основица) 

20.000 0 20.000 5.500 0 5.500 

93           472 Накнаде за социјалну заштиту 500 0 500 500 0 500 

94           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

1 0 1 0 0 0 

95           482 Остали порези 500 0 500 500 0 500 
96           483 Новчане казне и пенали 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 
97           511 Зграде и грађевински објекти 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 
98           512 Машине и опрема 3.300 0 3.300 3.300 0 3.300 
              УКУПНО ГЛАВА  3.5 416.345 0 416.345 415.285 0 415.285 

       
. 

      
    3.1.         ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ             

      2002       
Програм 9: Основно 

образовање 
196.627 0 196.627 199.655 0 199.655 

        912 ооо1   
Функционисање основних 

школа 
196.627 0 196.627 199.655 0 199.655 
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99           463 
Трансфери  осталим нивоима 
власти 

196.627 0 196.627 199.655 0 199.655 

              
накнаде трошкова запослених 

(415) 
23.370 0 23.370 23.840 0 23.840 

              
социјална давања запосленима 

(414) 
1.234 0 1.234 1.586 0 1.586 

              
награде запосленим и остали 

посебни расходи (416) 
7.745 0 7.745 7.705 0 7.705 

              стални трошкови (421) 68.561 0 68.561 71.778 0 71.778 

              трошкови путовања (422) 555 0 555 443 0 443 

              услуге по уговору (423) 48.183 0 48.183 46.710 0 46.710 

              специјализоване услуге (424) 1.153 0 1.153 1.108 0 1.108 

              
текуће поправке и одржавање 

(425) 
8.875 0 8.875 9.300 0 9.300 

              материјал (426) 8.287 0 8.287 8.441 0 8.441 

              

накнаде за образовање (трошкови 
смештаја деце са посебним 
потребама и видовданске 

награде) (472) 

7.530 0 7.530 7.390 0 7.390 

              новчане казне и пенали (483) 134 0 134 134 0 134 

              
издаци за нефинансијску имовину 

(511, 512) 
21.000 0 21.000 21.220 0 21.220 

              Извор 07 у износу од 142,328 дин.              

       
. 

      
    3.1.         СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ             

      2003       
Програм  10: Средње 

образовање 
109.121 0 109.121 113.557 0 113.557 

        920 ооо1   Функционисање средњих школа 109.121 0 109.121 113.557 0 113.557 

100           463 
Трансфери  осталим нивоима 
власти 

109.121 0 109.121 113.557 0 113.557 

              
накнаде и трошкови запослених 

(415) 
15.623 0 15.623 15.978 0 15.978 
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социјална давања запосленима 

(414) 
906 0 906 978 0 978 

              
награда запосленима и остали 

посебни расходи (416) 
6.030 0 6.030 5.785 0 5.785 

              стални трошкови (421) 59.634 0 59.634 63.143 0 63.143 
              трошкови путовања (422) 265 0 265 208 0 208 
              услуге по уговору (423) 3.971 0 3.971 3.674 0 3.674 
              специјализоване услуге (424) 484 0 484 504 0 504 

              
текуће поправке и одржавање 

(425) 
5.230 0 5.230 5.168 0 5.168 

              материјал (426) 6.332 0 6.332 6.473 0 6.473 

              

накнаде за образовање (трошкови 
смештаја деце са посебним 
потребама и видовданске 

награде) (472) 

4.471 0 4.471 4.471 0 4.471 

              новчане казне и пенали (483) 0 0 0 0   0 

              
издаци за нефинансијску имовину 

(511,512) 
6.175 0 6.175 7.175 0 7.175 

              Извор 07 у износу 79,121 дин.             

       
. 

      
    3.1.         

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА 

            

      О901       
Програм 11: Социјална и дечија 

заштита 
172.684 0 172.684 174.684 0 174.684 

        70 ооо1   Социјалне помоћи 53.500 0 53.500 51.500 0 51.500 

101           463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

33.500 0 33.500 33.500 0 33.500 

              Једнократне помоћи 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 
              Огрев корисницима 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 
              Социјално становање 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 
              Народна кухиња 21.000 0 21.000 21.000 0 21.000 

102           472 Накнаде из буџета 20.000 0 20.000 18.000 0 18.000 

        090 ооо2   
Прихватилишта и друге врсте 
смештаја 

28.300 0 28.300 31.800 0 31.800 
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103           463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

16.500 0 16.500 16.000 0 16.000 

104           472 Накнаде из буџета 11.800 0 11.800 15.800 0 15.800 

              Извор 07 у износу 8,325 дин.             

        090 ооо3   
Подршка социо-хуманитарним 
организацијама 

12.834 0 12.834 12.834 0 12.834 

105           472 Накнаде из буџета 11.000 0 11.000 11.000   11.000 

106           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

1.834 0 1.834 1.834 0 1.834 

        090 ооо4   
Саветодавно тераписке и 
социјално-едукативне услуге 

24.450 0 24.450 24.950 0 24.950 

107           463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

24.250 0 24.250 24.750 0 24.750 

108           472 Накнаде из буџета 200 0 200 200 0 200 

        090 ооо5   Активност Црвеног крста 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 

109           472 Накнаде из буџета 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 

        040 ооо6   
Подршка деци и породицама са 
децом 

35.600 0 35.600 35.600 0 35.600 

110           463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

10.600 0 10.600 10.600 0 10.600 

              Извор 07 у износу 9,000 дин.             

111           472 Накнаде из буџета 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 

              стипендије 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 

              
накнада за рођење првог, другог и 

трећег детета 
22.000 0 22.000 22.000 0 22.000 

        090 ооо7   
Подршка старијим лицима или 
особама са инвалидитетом 

14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 

112           463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 

              помоћ и нега у кући 13.000 0 13.000 13.000 0 13.000 

              сахране корисника 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 
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    3.1.         ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА             

      1801       
Програм 12: Здравствена 
заштита 

11.750 0 11.750 11.750 0 11.750 

        760 ооо1   
Функционисање установа 
примарне здравствене заштите 

5.250 0 5.250 5.250 0 5.250 

113           463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

5.250 0 5.250 0 0 0 

              текуће поправке и одржавање 5.250 0 5.250 0 0 0 

113/2           464 
Дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 

0 0 0 5.250 0 5.250 

        760 ооо2   Мртвозорство 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 

113/1           424 Специјализиване услуге 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 

        760 ооо3   
Спровођење активности из 
области друштвене бриге за 
јавно здравље 

4.500 0 4.500 4.500 0 4.500 

114           472 Накнаде из буџета 4.500 0 4.500 4.500 0 4.500 

              савет за здравље 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 

              караван здравља 0 0 0 0 0 0 

              
помоћ лицима   оболелих од 
ретких и тешких болести 

500 0 500 500 0 500 

              
финансирање трошкова 
вантелесне оплодње 

3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 

       
. 

      
    3.6.         КУЛТУРА             

      1201       Програм 13: Развој културе 191.383 15.885 207.268 189.091 15.022 204.113 

        820 ооо1   
Функционисање локалних 

установа културе 
170.883 15.885 186.768 168.091 15.022 183.113 

115           411 Плате и додаци  запослених 88.721 1.250 89.971 79.000 624 79.624 

116           412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

15.881 215 16.096 14.141 112 14.253 

117           414 Социјална давања запосленима 1.095 285 1.380 1.500 120 1.620 
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118           415 Накнаде за запослене 1.298 30 1.328 1.308 30 1.338 

119           416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

1.530 40 1.570 1.564 40 1.604 

120           421 Стални трошкови 16.000 1.400 17.400 16.170 1.393 17.563 

121           422 Трошкови путовања  1.500 2.360 3.860 2.192 2.330 4.522 

122           423 Услуге по уговору (Уговори) 20.803 4.050 24.853 20.305 3.989 24.294 

123           424 Специјализоване услуге 7.300 2.000 9.300 11.534 1.880 13.414 

              Извор 07 у износу 6,600 дин.             

124           425 Текуће поправке и одржавање 1.530 705 2.235 1.510 935 2.445 

125           426 Материјал 4.147 2.800 6.947 4.535 2.843 7.378 

126           465 

Остале донације, дотације и 
трансфери (сред.по основу Закона 
о привременом уређивању 
основица) 

7.218 50 7.268 6.482 27 6.509 

127           482 Остали порези 1 0 1 0 0 0 

128           483 Новчане казне и пенали 10 0 10 3.000 0 3.000 

129           511 Зграде и грађевински објекти 1 0 1 0 0 0 

130           512 Машине и опрема 1.180 550 1.730 2.180 549 2.729 

131           513 Остале некретнине и опрема 1 0 1 0 0 0 

132           515 Нематеријална имовина 2.667 150 2.817 2.670 150 2.820 

      1201 820 ооо2   
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 

16.500 0 16.500 16.500 0 16.500 

133           472 Накнаде за културу 16.500 0 16.500 16.500 0 16.500 

              накнаде за културу 13.500 0 13.500 13.500 0 13.500 

              
манифестације чији је покровитељ 

град 
3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 

        840 ооо3   
Унапређење система очувања и 
представљања културно-
историјског наслеђа 

4.000 0 4.000 4.500 0 4.500 

133/1           425 Реконструкција верских објеката 4.000 0 4.000 4.500 0 4.500 

              УКУПНО ГЛАВА 3.6 191.383 15.885 207.268 189.091 15.022 204.113 
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    3.1.         ФИЗИЧКА КУЛТУРА             

      1301       
Програм 14: Развој спорта и 

омладине 
187.047 0 187.047 285.839 0 285.839 

        810 ооо1   
Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 

сл. 
110.000 0 110.000 150.000 0 150.000 

134           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

110.000 0 110.000 150.000 0 150.000 

        810 ооо2   
Подршка предшколском и 
школском спорту 

10.000 0 10.000 7.500 0 7.500 

135           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

10.000 0 10.000 7.500 0 7.500 

        810 ооо3   
Одржавање спортске 
инфраструктуре 

67.045 0 67.045 128.339 0 128.339 

136/1           423 
Услуге по уговору (закуп спортске 
хале) 

4.400 0 4.400 10.000 0 10.000 

136           425 Текуће поправке и одржавање 2.000 0 2.000 3.200 0 3.200 
137           511 Згаде и грађевински објекти 60.000 0 60.000 114.000 0 114.000 

137/1           451 Субвенције 645 0 645 1.139 0 1.139 

        810 ооо4   
Функционисање локалних 
спортских установа 

1 0 1 0 0 0 

138           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

1 0 1 0 0 0 

        810 ооо5   
Спровођење омладинске 
политике 

1 0 1 0 0 0 

139           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

1 0 1 0 0 0 

. 
      

    3.1.         ЛОКАЛНА САМОУПРАВА             

            
  Програм 15: Опште услуге 

локалне самоуправе 
914.414 0 914.414 1.182.766 0 1.182.766 

      о602 110 ооо1   Функционисање Градске управе 
града Шапца 

673.870 0 673.870 961.222 0 961.222 

140           411 Плате и додаци  запослених 148.400 0 148.400 157.101 0 157.101 
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141           412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

26.668 0 26.668 28.121 0 28.121 

142           414 Социјална давања запосленима 5.000 0 5.000 7.000 0 7.000 
143           415 Накнаде за запослене 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 

144           416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

43.000 0 43.000 3.700 0 3.700 

145           421 Стални трошкови 63.000 0 63.000 70.000 0 70.000 
              Извор 07 у износу 51,421 дин.             

146           422 Трошкови путовања  2.500 0 2.500 2.000 0 2.000 
147           423 Услуге по уговору  101.800 0 101.800 161.100 0 161.100 

              репрезентација 300 0 300 300 0 300 
              информисање и огласи 52.000 0 52.000 52.000 0 52.000 
              штампарске услуге 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500 
              остало 15.000 0 15.000 22.000 0 22.000 
              уговори 28.500 0 28.500 28.000 0 28.000 
              комисије 0 0 0 52.800 0 52.800 
              одржавање рачунарске опреме 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 
              ГИС 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 

148           424 Специјализоване услуге 49.500 0 49.500 170.000 0 170.000 
              одводњавање 10.000 0 10.000 125.000 0 125.000 
              остало 39.500 0 39.500 45.000 0 45.000 

149           425 Текуће поправке и одржавање 33.000 0 33.000 48.100 0 48.100 
              Чишћење корита реке Саве 6.500 0 6.500 7.000 0 7.000 
              одржавање базена 19.000 0 19.000 20.000 0 20.000 
              остало  5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 
              зграда Г.У. 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 
              одржавање месних канцеларија 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 
              одржавање објеката у МЗ 0 0 0 13.600 0 13.600 

150           426 Материјал 22.500 0 22.500 24.000 0 24.000 
              канцеларијски материјал 8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 
              бензин 8.500 0 8.500 9.000 0 9.000 
              остало 6.000 0 6.000 7.000 0 7.000 
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151           465 

Остале донације, дотације и 
трансфери (сред.по основу Закона 
о привременом уређивању 
основица) 

28.000 0 28.000 28.500 0 28.500 

152           472 Накнаде за социјалну заштиту 200 0 200 500 0 500 

153           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

9.000 0 9.000 3.500 0 3.500 

154           482 Остали порези 5.400 0 5.400 6.500 0 6.500 
155           483 Новчане казне и пенали 18.000 0 18.000 171.000 0 171.000 
156           511 Зграде и грађевински објекти 103.400 0 103.400 69.600 0 69.600 

              кванташка пијаца 10.000 0 10.000 0 0 0 
              Сава парк 35.000 0 35.000 5.000 0 5.000 
              пројекат Синагога 9.000 0 9.000 9.000 0 9.000 

              
Извор финасирања 13 у износу од 
9,000 дин. 

            

              партиципативно буџетирање 8.000 0 8.000 7.100 0 7.100 
              зграда Навип 5.000 0 5.000 3.000 0 3.000 
              лед расвета 33.000 0 33.000 41.200 0 41.200 
              ЕД НН стубови 2.900 0 2.900 3.800 0 3.800 
              пројекат научни камп 500 0 500 500 0 500 
              пројекат зграда МУП на Сави 0 0 0 0 0 0 
              инвестиције ЈП -преузете обавезе 0 0 0 0 0 0 

157           512 Машине и опрема 8.000 0 8.000 4.000 0 4.000 
158           513 Остале некретнине и опрема 1 0 1 0 0 0 
159           515 Нематеријална имовина 1 0 1 0 0 0 

      о602 170 ооо3   Сервисирање јавног дуга 142.000 0 142.000 151.000 0 151.000 

196           441 
Отплата камата домаћим 
пословним банкама 

32.000 0 32.000 27.000 0 27.000 

197           611 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима 

110.000 0 110.000 124.000 0 124.000 

      о602 110 ооо6   Инспекцијски послови 8.000 0 8.000 6.000 0 6.000 
198           424 Специјализоване услуге 8.000 0 8.000 6.000 0 6.000 
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      о602 110 ооо7   
Функционисање националних 
савета националних мањина 

900 0 900 900 0 900 

199           472 Накнада за социјалну заштиту 900 0 900 900 0 900 
              родна равноправност 400 0 400 400 0 400 
              помоћ националним мањинама 500 0 500 500 0 500 
      о602 110 ооо9   Текућа буџетска резерва 43.000 0 43.000 13.000 0 13.000 

200           499 Текућа резерва 43.000 0 43.000 13.000 0 13.000 
      о602 110 оо10   Стална буџетска резерва 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 

201           499 Стална резерва 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 
      о602 110 оо12   Комунална полиција 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 

202           426 Материјал 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 

      о602 110 оо13   
Администрирање изворних 
прихода локалне самоуправе 

3.700 0 3.700 7.700 0 7.700 

203           423 Услуге по уговору 3.000 0 3.000 7.000 0 7.000 
204           425 Текуће поправке и одржавање 700 0 700 700 0 700 

      о602 110 оо14   Ванредне ситуације 40.944 0 40.944 40.944 0 40.944 
205           425 Каналска мрежа 0 0 0 0 0 0 

205/1           423 Услуге по уговору 40.444 0 40.444 40.444 0 40.444 

              
израда планова за одбрану од 

поплава 
500 0 500 500 0 500 

              
Извор 06 у износу 10,000 дин.; 
извор 13 у износу 29,944 дин. 

39.944 0 39.944 39.944 0 39.944 

206           512 Машине и опрема 500 0 500 500 0 500 
              УКУПНО ГЛАВА 3.1. 2.517.592 0 2.517.592 3.015.372 0 3.015.372 

       
. 

      
    3.7. о602 920 ооо1   

ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВЕ 
ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

            

            
  Програм 15: Опште услуге 

локалне самоуправе 
10.112 3.080 13.192 10.162 4.700 14.862 

160           411 Плате и додаци запослених 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 

161           412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

537 0 537 537 0 537 
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162           414 Социјална давања запосленима 75 0 75 0 140 140 

163           415 Накнаде за запослене 200 0 200 245 0 245 

164           416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

60 0 60 0 0 0 

165           421 Стални трошкови 1.992 160 2.152 1.968 215 2.183 
166           422 Трошкови путовања  50 20 70 50 5 55 

167           423 Услуге по уговору 2.915 2.110 5.025 3.169 3.408 6.577 
168           424 Специјализоване услуге 130 0 130 130 20 150 

169           425 Текуће поправке и одржавање 180 620 800 180 720 900 
170           426 Материјал 343 80 423 404 110 514 

171           465 

Остале донације, дотације и 
трансфери (сред.по основу Закона 
о привременом уређивању 
основица) 

360 0 360 200 0 200 

172           472 Накнаде за социјалну заштиту 0 0 0 0 0 0 

173           482 Остали порези 0 0 0 24 0 24 
174           511 Зграде и грађевински објекти 200 0 200 192 0 192 

175           512 Машине и опрема 70 90 160 63 82 145 
176           513 Остале некретнине и опрема 0 0 0 0 0 0 

              УКУПНО ГЛАВА 3.7. 10.112 3.080 13.192 10.162 4.700 14.862 

       
. 

      
    3.8. о602 160 ооо2   

ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА 

            

            
  Програм 15: Опште услуге 

локалне самоуправе 
60.052 0 60.052 38.273 8.146 46.419 

177           411 Плате и додаци запослених 1.300 0 1.300 950 0 950 

178           412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

232 0 232 171 0 171 

179           414 Социјална давања запосленима 50 0 50 1 0 1 

180           415 Накнаде за запослене 470 0 470 1 208 209 

181           416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

100 0 100 100 0 100 
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182           421 Стални трошкови 12.000 0 12.000 16.000 0 16.000 

183           422 Трошкови путовања  100 0 100 0 0 0 

184           423 Услуге по уговору 6.000 0 6.000 300 7.871 8.171 

185           424 Специјализоване услуге 8.000 0 8.000 3.000 0 3.000 
186           425 Текуће поправке и одржавање 15.000 0 15.000 3.000 0 3.000 

187           426 Материјал 4.000 0 4.000 1.500 67 1.567 

188           465 

Остале донације, дотације и 
трансфери (сред.по основу Закона 
о привременом уређивању 
основица) 

100 0 100 100 0 100 

189           472 Накнада за социјалну заштиту 300 0 300 300 0 300 

190           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 

191           482 Остали порези 300 0 300 100 0 100 

192           483 
Нвчане казне и пенали по решењу 
судова 

500 0 500 50 0 50 

193           511 Зграде и гађевински објекти 8.000 0 8.000 9.500 0 9.500 

194           512 Машине и опрема 500 0 500 200 0 200 

195           513 Остале некретнине и порема 100 0 100 0 0 0 
              УКУПНО ГЛАВА 3.8. 60.052 0 60.052 38.273 8.146 46.419 

       
. 

      
    3.9.         ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ             

              
Програм 17:Енергетска 
ефикасност 

14.000 0 14.000 32.500 0 32.500 

      501 474 ооо1   

Унапређење и побољшање 
енергетске ефикасности и 
употреба обновљивих извора 
енергије 

14.000 0 14.000 32.500 0 32.500 

207           423 Услуге по уговору 2.000 0 2.000 3.400 0 3.400 

207/1           425 Одржавање фасаде 12.000 0 12.000 29.100 0 29.100 
              УКУПНО ГЛАВА 3.9. 14.000 0 14.000 32.500 0 32.500 

              УКУПНО РАЗДЕО  3 3.401.875 19.965 3.421.840 3.891.468 28.868 3.920.336 
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  4           РАЗДЕО 4.             

              
ГРАДСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
            

      О602       
Програм 15: Локална 
самоуправа 

8.457 0 8.457 8.051 0 8.051 

        330 ооо4   
Функционисање Градског јавног 

правобранилаштва 
8.457 0 8.457 8.051 0 8.051 

208           411 Плате и додаци  запослених 5.000 0 5.000 4.500 0 4.500 

209           412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

895 0 895 806 0 806 

210           414 Социјална давања запосленима 100 0 100 220 0 220 

211           415 Накнаде за запослене 20 0 20 0 0 0 

212           416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

100 0 100 250 0 250 

213           421 Стални трошкови 100 0 100 75 0 75 

214           422 Трошкови путовања  20 0 20 20 0 20 

215           423 Услуге по уговору 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 

216           424 Специјализоване услуге 50 0 50 50 0 50 

217           425 Текуће поправке и одржавање 150 0 150 100 0 100 

218           426 Материјал 100 0 100 320 0 320 

219           465 

Остале донације, дотације и 
трансфери (сред.по основу Закона 
о привременом уређивању 
основица) 

800 0 800 700 0 700 

220           481 
Дотације невладиним 
организацијама 

1 0 1 0 0 0 

221           482 Остали порези 20 0 20 10 0 10 

222           511 Зграде и гађевински објекти 1 0 1 0 0 0 

223           512 Машине и опрема 100 0 100 0 0 0 
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Извор финансирања за програме 
и програмске активности где то 
није другачије наглашено је буџет 
односно 01 

            

              УКУПНО РАЗДЕО  4 8.457 0 8.457 8.051 0 8.051 

       
. 

      
              УКУПНИ  РАСХОДИ: 3.479.813 19.965 3.499.778 3.961.689 28.868 3.990.557 
 

      
. 

      
    

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА Укупно 
   

01 Приходи из буџета 3.484.269   3.484.269 
   

04 Сопствени приходи буџетских корисника   28.868 28.686 
   

06 Донације од међународних организација 10.000   10.000 
   

07 Трансфери од осталих нивоа власти 369.420   369.420 
   

13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 98.000   98.000 
   

Укупно 3.961.689 28.868 3.990.557 
   

Члан 9. 

Број запослених и маса средстава за плате у 2017. години приказани су у табели 3. 

  Табела 3. Број запослених и маса средстава за плате у 2017.години 

Р
е
д
н
и

 б
р
о
ј 

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава локалне власти 

У септембру 2017 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-IX 2017. године и планирана 
пројекција за период X-XII према Ребалансу II о буџету ЈЛС за 2017. годину на 

економским класификацијама 411 и 412 

Број запослених на 
неодређено 

Број запослених на 
одређено 

Укупан број 
запослених   

1 2 3 4 5(3+4) 

Извор 01  Извор 04 

6 7 

1 

Органи и организације локалне 
власти 193 38 231 221,092,000 

  

Изабрана лица   14 14     

Постављена лица    10 10     

Запослени 193 14 207     
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2 

Установе културе  111 8 119 93,141,000 736,00 

Постављена лица    5 5     

Запослени 111 3 114     

3 

Остале установе из области 
јавних служби које се финансирају 
из буџета (навести назив установе):  7 6 13     

1. Туристичка организација 3 2 5 5,306,000   

Постављена лица    1 1     

Запослени 3 1 4     

2. Центар за стручно усавршавање 1 3 4 3,537,000   

Постављена лица    1 1     

Запослени 1 2 3     

3.Градско Правобранилаштво 3 1 4 5,306,000   

Постављена лица    1 1     

Запослени 3   3     

4 

Месне заједнице 1 1 2 1,121,000   

Изабрана лица            

Запослени 1 1 2     

5 

Предшколска установа  322 85 407 289,210,000   

Постављена лица   1 1     

Запослени 322 84 406     

6 

Укупно за све кориснике буџетa 
који се финансирају са 
економских класификација 411 и 
412 634 138 772 618,713,000 736,00 

  Изабрана лица 0 14 14     

  
  

Постављена лица  0 19 19     

Запослени 634 105 739     
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Члан 10. 

Члан 32. Одлуке о буџету града за 2017. годину 
(„Службени лист града Шапца“  број 30/16) мења се и 
гласи:  

Градоначелник града доноси одлуку о задужи-
вању за капиталне инвестиционе расходе у складу 
са чланом 36. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“ 
број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015). 

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 11. 

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и 
објавити у „Службеном листу града Шапца“.  

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-201/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

002 

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/08) и члана 
70. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града 
Шапца", број 32/08 и 33/16) а у складу са Законом о 
запосленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 
21/16) Скупштина града Шапца, на седници од 
06.11.2017. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
ШАПЦА  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се организација, делокруг 
начин рада и друга питања од значаја за оства-
ривање функције Градске управе града Шапца (у 
даљем тексту: Градска управа). 

Члан 2. 

Градска управа обавља изворне послове из свог 
делокруга у складу са Уставом, законом и Статутом 
града Шапца. 

Поред послова из изворне надлежности града као 
јединице локалне самоуправе, Градска управа врши 
и законом поверене послове државне управе. 

Члан 3. 

Рад Градске управе је јаван. 

Градска управа је дужна да јавности омогући увид 
у свој рад, према закону којим се уређује слободан 
приступ информацијама од јавног значаја. 

Члан 4. 

Рад Градске управе организује се тако да се 
омогући ефикасно остваривање права и интереса 
грађана. 

Градска управа је дужна да сваком грађанину 
обезбеди једнаку правну заштиту у остваривању 
његових права, обавеза и интереса. 

Члан 5. 

У поступку пред Градском управом, у коме се 
решава о правима, обавезама и интересима грађана 
и правних лица, примењују се прописи о управном 
поступку. 

Члан 6. 

Запослени у Градској управи (службеници и 
намештеници) дужни су да своје послове обављају 
савесно, одговорно и непристрасно, чувајући углед 
Градске управе, при чему се не могу руководити 
својим политичким убеђењима, нити их у обављању 
својих послова могу изражавати и заступати. 

II ПОСЛОВИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Члан 7. 

Градска управа: 

1. .припрема нацрте прописа и других аката које 
доноси Скупштина града, градоначелник и Градско 
веће; 

2. извршава одлуке и друге акте Скупштине 
града, градоначелника и Градског већа; 

3. решава у управном поступку у првом степену 
о правима и дужностима грађана, предузећа, уста-
нова и других организација из надлежности града; 

4. обавља послове управног надзора над извр-
шавањем прописа и других општих аката Скупштине 
града; 

5. извршава законе и друге прописе чије је извр-
шавање поверено граду; 

6. обавља стручне и друге послове које утврди 
Скупштина града, градоначелник и Градско веће. 

Члан 8 . 

Градска управа у обављању управног надзора 
може: 

1. наложити решењем извршење мера и радњи у 
одређеном року; 

2. изрећи мандатну казну; 

3. поднети пријаву надлежном органу за криви-
чно дело или привредни преступ и поднети захтев за 
покретање прекршајног поступка; 

4. издати привремено наређење, односно за-
брану; 
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5. обавестити други орган ако постоје разлози за 
предузимање мера за које је тај орган надлежан; 

6. предузети и друге мере за које је овлашћена 
законом, прописом и општим актом 

III ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ 

Члан 9. 

Градска управа се образује као јединствен орган. 

Члан 10. 

За вршење сродних управних, стручних и других 
послова у Градској управи образују се одељења као 
основне организационе јединице и Кабинет градона-
челника као посебна организациона ј единица. 

Члан 11. 

Одељења се образују према врсти, међусобној 
повезаности и обиму послова чијим вршењем се 
обезбеђује ефикасан и усклађен рад у области за 
коју се образују. Одељење се образује за најмање 
осам запослених. 

Члан 12. 

Ради обављања истих или сличних послова, који 
су међусобно повезани, успешнијег извршавања 
послова из утврђеног делокруга основних орга-
низационих јединица, могу се у оквиру одељења 
образовати уже организационе јединице - одсеци а 
унутар одсека могу се образовати - групе. 

За обављање одређених послова из надлежности 
Градске управе, посебно у вези са остваривањем 
права грађана и реализације политике за младе, 
могу се унутар основне орга-низационе јединице 
образовати канцеларије. 

Одсек се образује ради обављања сродних по-
слова који захтевају непосредну повезаност и 
организациону посебност и који обједињују рад 
најмање пет запослених. 

Група се образује за обављање међусобно 
повезаних послова који обједињују рад најмање троје 
запослених. 

Члан 13. 

Због природе послова које обављају, уже органи-
зационе јединице могу имати и друге називе, као што 
су: писарница, рачуноводство и др. 

Члан 14. 

Унутрашње уређење и систематизација радних 
места у Градској управи утврђује се актом који усваја 
Градско веће на предлог начелника Градске управе. 

Основне организационе јединице 

Члан 15. 

Основне организационе јединице Градске управе 
су: 

1. Одељење за општу управу, 

2. Одељење за друштвене делатности, 

3. Одељење за финансије, 

4. Одељење за урбанизам, 

5. Одељење локалне пореске администрације, 

6. Одељење за локални економски развој 

7. Одељење за пољопривреду 

8. Одељење за инспекцијске и комунално-ста-
мбене послове, 

9. Одељење комуналне полиције, 

10. Одељење за скупштинске и заједничке по-
слове. 

Члан 16. 

Одељење за општу управу обавља следеће 
послове: 

накнадни упис у матичну књигу рођених; накнадни 
упис у матичну књигу умрлих; исправка грешке у 
матичним књигама; промена личног имена за пуно-
летно лице; промена личног имена за малолетно 
лице; промена презимена супружника након развода 
брака; доношење решења о одобрењу за закључење 
брака ван за то нарочито одређене служебене про-
сторије; основни упис у матичну књигу рођених лица 
рођених у здравственој установи - поступак пријаве у 
здравственој установи; основни упис у матичну књигу 
рођених, лица рођених у здравственој установи — 
поступак пријаве од стране родитеља у матичној 
служби; упис у матичне књиге чињеница које су се 
догодиле у иностранству; основни упис у матичну 
књигу умрлих - лица умрлих у здравственој установи 
и лица умрлих ван здравствене установе (кући); 
основни упис у матичну књигу умрлих - лица умрлих 
у иностранству - документа за упис достављена од 
стране амбасаде или конзуларних одељења; упис у 
матачну књигу венчаних бракова закључених у ино-
странству - документа за упис достављена од стране 
амбасаде или конзуларних одељења; закључење 
брака; признање очинства; пријем и спровођење 
решења о пријему у држављанство Републике 
Србије; пријем и спровођење решења о отпусту из 
држављанства Републике Србије; пријем и спрово-
ђење одлука правосудних органа (одлуке о разводу 
брака, решење Вишег суда о верификацији одлуке 
иностраног суда о разводу брака, одлуку Вишег суда 
о признању одн. оспоравању очинства); пријем и 
спровођење решења о промени личног имена доне-
тог од стране надлежне општинске/градске управе; 
пријем и спровођење решења о исправци грешке, 
допуни података, поништењу погрешно уписаних 
констатација, о упису и поништењу уписа у: матичној 
књизи рођених, матичној књизи венчаних, матичној 
књизи умрлих и књизи држављана, добијена од 
надлежне општинске/градске управе; пријем и спрово-
ђење извештаја о смрти, као и друге врсте извештаја 
добијених од стране матичних служби других гра-
дова/општина односно шефова месних канцеларија; 
пријем и спровођење аката Центра за социјални рад 
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(решења о стављању под старатељство, престанку 
старатељства и лишавању пословне спосовности); 
издавање извода из матичних књига и књига држа-
вљана на захтев странке; достављање извода из 
матичних књига (на домаћем или међународном 
обрасцу) и уверења о држављанству, лицима која су 
захтев за издавање ових докумената, доставила 
путем телефона или интернета; издавање уверења о 
слободном брачном стању; издавање општег уверења 
о чињеницама уписаним у матичну књигу рођених, 
венчаних, умрлих или књигу држављана; издавање 
уверења да лице није уписано у матичну књигу рође-
них, матичну књигу венчаних, матичну књигу умрлих 
као и књигу држављана; издавање потврда да пре-
дмет не постоји у архиви Писарнице; утврђивање 
накнаде за обављање послова мртвозорника; израда 
извештаја о раду Градске управе на решавању 
управних и вануправних предмета; израда извештаја 
о чињеницама о којима се води службена евиде-
нција; упис лица у бирачки списак на основу изве-
штаја МУП-а о промени пребивалишта лица; упис 
лица у бирачки списак на основу извештаја МУП-а за 
пунолетна лица; упис лица у бирачки списак на 
захтев странке; упис расељених лица у бирачки спи-
сак на основу захтева странке; упис лица у бирачки 
списак на основу извештаја Месне канцеларије; 
брисање лица из бирачког списка на основу неде-
љног извештаја МУП-а; брисање лица из бирачког 
списка на основу решења МУП-а о отпусту из 
држављанства Републике Србије; брисање лица из 
бирачког списка на основу извештаја Месне канцела-
рије по основу одјаве пребивалишта; брисање лица 
из бирачког списка на основу извештаја матичне 
службе о умрлим лицима; брисање лица из бирачког 
списка на основу рзвештаја о смрти; брисање лица 
из бирачког списка на основу извештаја Месне 
канцеларије о умрлим лицима; брисање лица из 
бирачког списка на основу извештаја МУП-а; бри-
сање лица из бирачког списка на основу извештаја 
Центра за социјални рад о лицима којима је одузета 
пословна способност; спровођење промена у бира-
чком списку које су настале по основу склапања 
брака; промена података у бирачком списку на за-
хтев странке; промена података у бирачком списку 
на основу недељног извештаја МУП-а; промена 
података у бирачком списку на основу извештаја 
Месне канцеларије; промена података у бирачком 
списку на основу правноснажног решења Одељења 
за општу управу о промени личног имена грађана; 
издавање уверења и потврда о изборном праву; 
контрола рада месних канцеларија; припрема изве-
штаја, информација и других материјала о раду месних 
канцеларија; предлагање мера за побољшање усло-
ва за рад и унапређење рада месних канцеларија; 
општи послови организације и спровођења избора; 
увођење самодоприноса у месној заједници или делу 
месне заједнице; техничка помоћ Саветима месних 
заједница у административним пословима; анализа 
прикупљених чињеница од стране градских повере-
ника и председника месних заједница и израда 

месечних и шестомесечних извештаја о потребама 
месних заједница; послови сачињавања захтева и 
пријава грађана у име месних заједница, за надле-
жне комунално инспекцијске службе у циљу заштите 
животне средине; помоћ око израде планова и про-
грама рада и финансијских планова месних заједница и 
праћење реализације истих; послови пружања помоћи 
и техничке подршке месним заједницама при органи-
зовању едукативних, образовних програма и програ-
ма културе у месним заједницама; послови на изради 
нормативноправних аката месних заједница; пру-
жање правне помоћи грађанима; припремање и 
спровођење анкета о кавалитету пружених услуга и 
задовољству корисника; послови управљања услу-
гама; израда информатора о услугама из делатности 
локалне самоуправе; информисање и обавештавање 
грађана о правима; пријем захтева странке на Једи-
нственом шалтеру и прослеђивање Писарници на 
даљу обраду; процес поступања са примљеним 
захтевом/поднеском странке достављеног преко 
Јединственог шалтера; пријем и поступање са по-
штом примљеном преко поштанске службе; пријем и 
поступање са пошиљком примљеном преко курирске 
службе; пријем и поступање са поштом / пошиљком 
означеном као државна, војна или службена тајна, 
која има поверљив или строго поверљив карактер; 
пријем и поступање са поштом у форми новчаних 
писама и другим вредносним пошиљкама; пријем и 
поступање са поштом у вези са лицитацијом, конку-
рсом за радове и другом сличном поштом; пријем и 
поступање са поштом адресираном на одређеног 
радника у органу; пријем и поступање са поштом / 
пошиљком примљеном ван радног времена; пријем 
поште примљене електронским путем-обједињена 
процедура; експедиција поште (преко поштанске 
службе или преко достављача курира); експедиција 
поште месним канцеларијама, установама, одборни-
цима, јавним предузећима; вођење евиденције по 
досијеима; вођење евиденције предмета као пописа 
аката; вођење роковника предмета; пријем и архиви-
рање решених предмета у писарници; издавање 
архивске грађе из Архивских депоа писарнице, по 
захтеву службеног лица; издавање архивске грађе из 
Архивских депоа писарнице, по захтеву странке; еви-
денција (и селектовање) регистратурског материјала 
и архивске грађе; излучивање безвредног регистра-
турског материјала и архивске грађе и предаја на-
длежном архиву; и друге послове из делокруга рада 
Одељења. 

Члан 17. 

У оквиру Одељења за општу управу, за оба-
вљање одређених послова из надлежности Градске 
управе образују се следеће месне канцеларије: 

1. Месна канцеларија Бела Река за насељено 
место Бела Река. 

2. МеснаканцеларијаБогосавацзанасељеноместо 
Богосавац. 

3. Месна канцеларија Букор за насељено место 
Букор, 
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4. Месна канцеларија Варна за насељена места 
Варна и Слатина, 

5. Месна канцеларија Волујац за насељена места 
Волујац, Бојић и Двориште, 

6. Меснаканцеларија Горња Врањска за насе-
љено место Горња Врањска, 

7. Месна канцеларија Грушић за насељено место 
Грушић, 

8. Месна канцеларија Десић за насељена мсста 
Десић и Милошевац, 

9. Месна канцеларија Добрић за насељено место 
Добрић, 

10. Месна канцеларија Дреновац за насељено 
место Дреновац, 

11. Месна канцеларија Дуваниште за насељено 
место Дуваниште. 

12. Месна канцеларија Заблаће за насељено 
место Заблаће, 

13. Месна канцеларија Змињак за насељено 
место Змињак, 

14. Месна канцеларија Јевремовац за насељено 
место Јевремовац, 

15. Месна канцеларија Јеленча за насељено 
место Јеленча, 

16. Месна канцеларија Криваја за насељено 
место Криваја. 

17. Месна канцеларија Липолист за насељено 
место Липолист, 

18. Месна канцеларија Мајур за насељено место 
Мајур, 

19. Месна канцеларија Маови за насељено место 
Маови. 

20. Месна канцеларија Мачвански Причиновић за 
насељено место Мачвански Причиновић. 

21. Месна канцеларија Метлић за насељено 
место Метлић, 

22. Месна канцеларија Мишар за насељено место 
Мишар. 

23. Месна канцеларија Накучани за насељено 
место Накучани. 

24. Месна канцеларија Орид за насељена места 
Корман, Миокус, Мрђеновац, Орашац, Орид и 
Предворица. 

25. Месна канцеларија Петковица за насељено 
место Петковица, 

26. Месна канцеларија Петловача за насељено 
место Петловача, 

27. Месна канцеларија Поцерски Метковић за 
насељено место Поцерски Метковић, 

28. Месна канцеларија Поцерски Причиновић за 
насељено место Поцерски Причиновић, 

29. Месна канцеларија Прњавор за насељено 
место Прњавор. 

30. Месна канцеларија Рибари за насељено 
место Рибари. 

31. Месна канцеларија Румска за насељена 
места Горња Румска и Доња Румска, 

32. Месна канцеларија Синошевић за насељено 
место Синошевић. 

33. Месна канцеларија Слепчевић за насељсно 
место Слепчевић. 

34. Месна канцеларија Табановић за насељено 
место Табановић, 

35. Месна канцеларија Церовац за насељена 
места Церовац, Мала Врањска и Жабар, 

36. Месна канцеларија Цуљковић за насељена 
места Цуљковић и Радовашница, 

37. Месна канцеларија Шеварице за насељено 
место Шеварице, 

38. Месна канцеларија Штитар за насељено 
место Штитар. 

Члан 18. 

Месне канцеларије обављају следеће послове: 

пријем поднесака за Градску управу и органе 
града Шапца и достављање истих тим органима; 
послове везане за ажурирање бирачког списка; 
издавање уверења о чињеницама о којима се у 
месним канцеларијама води службена евиденција, 
као и уверења о чињеницама о којима се не води 
службена евиденција када је доказивање чињеница 
прописано законом; врше и стручне администра-
тивно техничке послове за потребе месних заједница; 
вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих 
и књиге држављана; уписивање чињеница о рође-
њу, браку, смрти и других чињеница предвиђених 
законом, као и промена у вези са овим чињеницама у 
матичним књигама; вођење одговарајућих регистара 
за матичне књиге; унос података из матичних књига у 
Централни систем за електронску обраду и скла-
диштење података и чување другог примерка мати-
чних књига; издавање извода из матичних књига и 
уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; 
издавање уверења о држављанству; обављање ма-
тичних послова у вези са закључењем брака; доста-
вљање извода из књиге умрлих надлежним органима; 
пријем странака и пружање стручне помоћи у вези са 
матичарском делатношћу; старање о формирању и 
чувању документације и матичне архиве; састављање 
статистичких извештаје; достављање потребних изве-
штаја надлежним матичарима и другим органима и 
организацијама; сарадња са другим матичарима, 
државним органима, предузећима, установама и 
другим органима и организацијама; сачињавање 
извештаја, анализа и достављање истих надлежним 
органима; припрема бирачког места за одржавање 
избора, пружање помоћи бирачким одборима у 
опремању бирачког места (обезбеђивање гласачких 
кутија, паравана, грејања и сл.) и друге послове 
везане за спровођење изборног поступка; послове 
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пријема и подношења пријава за кршење прописа из 
саобраћајне, еколошке и комуналне делатности на-
длежном одељењу; прикупљање потребних податка 
надлежним службама, одељењима, установама и 
предузећима чији је основач град; информисање 
јавних предузећа који комуналну делатност обављају 
у насељеним местима о комуналној инфраструктури 
у селу, спортској инфраструктури; информисањ ста-
новника месних заједница са подручја села о свим 
правима и обавезама из делатности установа и 
јавних предузећа чији је оснивач Град; послове анке-
тирање мештана месних заједница са подручја села 
о потребама и правима из области дечије, социјалне, 
здравствене заштите и имовинског статуса; сарадња 
са месним заједницама у насељеним местима ради 
реализације мера подршке за омогућавање бржег 
развоја села, задругарства; информисање стано-
вништва о стању пореског дуга и пријем пореских 
пријава; пружање информација пољопривредним 
произвођачима о субвенцијама; послове евидентира 
старачких самачких домаћинства и достављање 
извештаја надлежним органима и обављање других 
послова по налогу руководиоца Одсека и Одељења. 

Члан 19. 

У вршењу послова и задатака које обављају, 
месне канцеларије остварују сарадњу са надлежним 
одељењима Градске управе и месним заједницама. 

Месне канцеларије обављају стручне и админи-
стративно-техничке послОве (осим финансијских), за 
потребе месних заједница на свом подручју, ако им 
вршење тих послова буде поверено од стране 
месних заједница. 

Члан 20. 

Одељење за друштвене делатности обавља 
следеће послове: 

Стручне и административне послове за Комисије 
из надлежности Одељења; административне по-
слови за Савет за родну равноправност града Шапца 
и Савет за здравље; предлагање одлуке о мрежи 
установа дечије и социјалне заштите, основног и 
средњег образовања; утврђивање права на студе-
нтске наградне стипендије у складу са Одлуком о 
годишњим наградним студентским стипендијама; 
утврђивање права на студентске стипендије за 
дефицитарна занимања у складу са Одлуком о годи-
шњим студентским стипендијама за дефицитарна 
занимања; администрирање захтева за издавање 
уверења о просечним примањима по члану домаћи-
нства у циљу регулисања ученичких стипендија и 
смештаја у ученички дом, и у циљу регулисања сту-
дентских кредита, стипендија и смештаја у студентски 
дом; припрема предлога општих и других аката, 
извештаја и анализа који се усвајају од стране 
надлежних органа Града; припрема предлога општих 
и других аката, извештаја и анализа у циљу изве-
штавања органа Града; спровођење конкурса за 
финансирање/суфинансирање удружења грађана у 

области културе и праћење реализације пројеката у 
складу са закљученим уговорима; спровођење конку-
рса за финансирање/суфинансирање удружења 
грађана у области социјалне и здравствене заштите 
и праћење реализације пројеката у складу са закљу-
ченим уговорима; спровођење конкурса за финанси-
рање/суфинансирање удружења грађана у области 
спорта и праћење реализације пројеката у складу са 
закљученим уговорима; спровођење јавног позива за 
остваривање права на уплату доприноса за пензи-
јско, инвалидско и здравствено осигурање лицима 
која су стекла статус лица која самостално обављају 
уметничку или другу делатност у области културе; 
израда предлога одлуке о буџету Града у делу који 
се односи на област друштвених делатности; при-
према и утврђивање предлога финансијских планова 
за кориснике буџетских средстава из области предшко-
лског образовања; припрема и утврђивање предлога 
финансијских планова за кориснике буџетских сре-
дстава из области основног образовања; припрема и 
утврђивање предлога финансијских планова за кори-
снике буџетских средстава из области средњег 
образовања; припрема и утврђивање предлога фи-
нансијских планова за кориснике буџетских сре-
дстава из области културе; припрема и утврђивање 
предлога финансијских планова за кориснике 
буџетских средстава из области социјалне и здра-
вствене заштите; контрола појединачних захтева за 
плаћање од установа предшколског образовања; 
контрола појединачних захтева за плаћање од 
установа основношколског образовања; контрола 
појединачних захтева за плаћање од установа сре-
дњошколског образовања; контрола појединачних 
захтева за плаћање од установа из области културе; 
контрола појединачних захтева за плаћање од 
установа из области социјалне и здравствене за-
штите; обрада захтева за категоризацију објеката за 
смештај туриста у домаћој радиности; издавање 
потврда и уверења о чињеницама о којима се води 
службена евиденција; вођење управног поступка о 
праву на дечији додатак; вођење управног поступка о 
праву на накнаду зараде за време породиљског 
одсуства; вођење управног поступка о праву на на-
кнаду зараде за време одсуства са посла ради неге 
детета; вођење управног поступка о праву на на-
кнаду зараде за време одсуства са посла ради 
посебне неге детета; вођење управног поступка о 
праву на новчану накнаду за прво, друго и свако 
наредно дете; вођење управног поступка о праву на 
родитељски додатак; вођење управног поступка о 
праву на накнаду трошкова боравка у предшколској 
установи за децу без родитељског старања; вођење 
управног поступка о праву на накнаду трошкова 
боравка у предшколској установи за децу ометену у 
развоју; вођење управног поступка о праву на 
накнаду трошкова боравка у предшколској установи 
за децу из социјално угрожених породица; послови 
просветне инспекције по службеној дужности; по-
слови просветне инспекције по захтеву; вођење 
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управног поступка о праву на личну инвалиднину и 
признавање својства војног инвалида и цивилног 
инвалида рата; вођење управног поступака о праву 
на породичну инвалиднину (по умрлом ратном 
војном инвалиду); вођење управног поступка о праву 
на породичну инвалиднину (по палом борцу); вођење 
управног поступка о праву на борачки додатак; во-
ђење управног поступка о праву за издавање налога 
за израду ортопедског помагала (издавање помагала, 
занављање и замена); вођење управног поступка о 
праву на ортопедска помагала; вођење управног 
поступка о праву на помоћ у случају смрти ратног 
војног инвалида; вођење управног поступка о праву 
на накнаду погребних трошкова (корисника месечног 
новчаног примања); вођење управног поступка о 
престанку права из области борачко инвалидске 
заштите услед смрти корисника; вођење управног 
поступка о праву на додатак за негу и помоћ; вођење 
управног поступка о праву на новчану накнаду за 
време незапослености; послови инвестиција у грађе-
винарству; послови повереника за избеглице - при-
знавање статуса избеглом лицу; послови повереника 
за избеглице - решавање по захтеву за промену 
места боравка избеглом лицу; послови повереника 
за избеглице - надокнада трошкова сахране за 
преминуло избегло лице; послови повереника за 
избеглице - укидање статуса избеглог лица; послови 
повереника за избеглице -примање захтева за изда-
вање дупликата легитимације интерно расељеном 
лицу; вођење другостепеног поступка по жалби на 
решења Центра за социјални рад „Шабац" о правима 
из оквира права и дужности Града; послови Инте-
рресорне комисије; вођење управног поступка о 
праву на бесплатно коришћење посебно обележених 
паркинг места на јавним паркиралиштама за парки-
рање возила особа са инвалидитетом; одлучивање 
по захтеву за стицање статуса енергетски угроженог 
купца електричне енергије или природног гаса; 
одлучивање по захтеву за стицање статуса енерге-
тски угроженог купца због здравственог стања; во-
ђење управног поступка о праву на бесплатну 
месечну карту; Послови координатора канцеларије 
за младе; и друге послове из делокруга рада 
Одељења. 

У оквиру Одељења за друштвене делатности 
образује се Канцеларија за младе која је задужена 
да спроводи и прати локалну омладинску политику- 
иницира израду и прати спровођење ЛАП локалне 
стратегије за младе; успоставља сарадњу са свим 
релевантним партнерима омладинске политике која 
се односи на умрежавање, комуникацију и коорди-
нацију. 

Члан 21. 

Одељење за финасије обавља следеће послове: 

Припрема предлога Одлуке о буџету града 
Шапца; организовање јавне расправе; припрема 
Одлуке о допунском буџету града Шапца (Ребаланс); 
утврђивање квота за извршење буџета; израда 

извештаја о извршењу прихода и расхода буџета; 
промена и преусмеравање апропријација буџета; 
припрема предлога решења о одобравању текуће и 
сталне буџетске резерве; трансфер средстава кори-
сницима буџета; припрема предлога Завршног рачуна 
града и консолидованог Завршног рачуна буџета 
града Шапца; израда месечних, тромесечних и го-
дишњих извештаја за Министарства; истраживање 
тржишта и ефикасно планирање набавки; припрема 
и израда плана набавки; обезбеђивање улова за 
економичну, ефикасну и транспарентну употребу 
јавних средстава и подстицања конкурентности и 
равноправности понуђача у поступцима јавних наба-
вки; спровођење заједничких јавних набавки са 
осталим буџетским корисницима, по овалашћењу 
других буџетских корисника и спровођење јавних 
набавки за сопствене потребе; послови објављивања 
докумената на порталу јавних набавки и интернет 
страници у складу са Законом о јавним набавкама; 
пружање стучне помоћи директним и индиректним 
корисницима буџетских средстава града; припрема и 
израда кварталних извештаја о поступцима јавних 
набавки и закљученим Уговорима о јавним наба-
вкама и достављање истих Управи за јавне набавке; 
вођење посебне евиденције о набавкама на које се 
Закон не примењује; припрема и састављање 
Уговора о јавним набавкама; праћење реализације 
закључених Уговора о јавним набавкама у Градској 
управи града, као и друге послове у складу са 
Законом о јавним набавкама и другим прописима 
којима се уређује ова област; поступак утврђивања 
земљишта за редовну употребу објекта; закључи-
вање уговора о откупу станова у јавној својини града; 
утврђивање права коришћења у корист власника 
незаконито изграђеног објекта; поступак потпуне 
експропријације; поступак деекспропријације; адми-
нистративни пренос непокретности; успостављање 
права службености; поступак закључивања спора-
зума о накнади за експроприсану непокретност и 
административни пренос непокретности; отуђење и 
давање у закуп неизграђеног грађевинског земљи-
шта у јавној својини непосредном погодбом; отуђење 
и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљи-
шта у јавној својини јавним оглашавањем; претварање 
права коришћења у право својине на грађевинском 
земљишту уз накнаду; заснивање права закупа на 
грађевинском земљишту које подлеже примени 
Закона о претварању права коришћења у право 
својине на грађевинском земљишту уз накнаду; 
поступак прибављања неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавну својина на освнову споразума са 
власником земљишта; отуђење непокретности у 
јавној својини сходно Закону о јавној својини; саста-
вљање и подношење извештаја из области имови-
нско правних послова; вођење евиденције и унос 
података о непокретностима у јавној својини града у 
јединствену евиденцију Републичке дирекције за 
имовину; контрола програма пословања и ребаланса 
програма пословања јавних предузећа; извештавање 
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министарстава; контрола годишњих извештаја о 
пословању јавних предузећа; контрола захтева за 
повећање цена јавних предузећа; контрола зарада 
јавних предузећа; субвенционисање запошљавања 
старијих; отварање и затварање динарских и деви-
зних подрачуна; управљање готовинским средствима, 
пласманом и финансијским обавезама; пласирање 
слободних новчаних средстава; анализа задужено-
сти буџета; вођење главне књиге трезора; контрола и 
извршавање захтева за плаћање; обрачун и исплата 
зарада и накнада; рефундација боловања; ликвида-
тура; благајничко пословање; попис имовине, права 
и обавеза директних корисника; израда финансијских 
планова за директне кориснике; и друге послове из 
делокруга рада Одељења. 

Члан 22. 

Одељење за урбанизам обавља следеће по-
слове: 

издавање информације о локацији; спровођење 
поступака усвајања планских докумената; потврђивање 
урбанистичких пројеката; потврђивање пројеката 
парцелације и препарцелације; издавање уверења о 
чињеницама о којима се води службена евиденција; 
издавање уверења о старости објекта; издавање 
решења о одобрењу уклањања објекта или његовог 
дела по службеној дужности; издавање решења о 
одобрењу уклањања објекта или његовог дела на 
захтев заинтересованог лица; издавање решења о 
дозволи уклањања објекта или његовог дела на 
захтев странке; озакоњење објеката; издавање ло-
кацијских услова; издавање измењених локацијских 
услова; издавање решења о грађевинској дозволи; 
поступање по пријави радова; поступање по изјави о 
завршетку израде темеља; поступање по изјави о 
завршетку објекта у конструктивном смислу; подно-
шење захтева за давање сагаасности на техничку 
документацију у погледу мера заштите од пожара 
надлежном органу МУП-а у име и за рачун инве-
ститора; издавање решења о употребној до-зволи; 
поступање по пријему захтева за прикључење 
објекта на инфраструктуру; издавање решења о 
одобрењу извођења радова у складу са члним 145. 
Закона о планирању и изградњи; издавање решења 
о измени грађевинске дозволе услед промене инве-
ститора; издавање решења о измени грађевинске 
дозволе услед измена у току грађења; издавање 
привремене грађевинске дозволе; израда годишњег 
плана инспекцијског надзора; инспекцијски надзор у 
складу са чланом 176. став 1. тачка 1. и l.a Закона о 
планирању и изградњи по службеној дужности без 
представке; инспекцијски надзор у складу са чланом 
176. став 1. тачка 1. и l.a Закона о планирању и 
изградњи по службеној дужности по представци; 
инспекцијски надзор у складу са чланом 176. став 1. 
тачка 2. Закона о планирању и изградњи по слу-
жбеној дужности без представке; инспекцијски надзор у 
складу са чланом 176. став 1. тачка 2. Закона о 
планирању и изградњи по службеној дужности по 

представци; инспекцијски надзор у складу са чланом 
177. Закона о планирању и изградњи по службеној 
дужности без представке; инспекцијски надзор у 
складу са чланом 177. Закона о планирању и изгра-
дњи по службеној дужности по представци; инспе-
кцијски надзор у складу са чланом 178. Закона о 
планирању и изградњи по службеној дужности без 
представке; инспекцијски надзор у складу са чланом 
178. Закона о планирању и изградњи по службеној 
дужности по представци; инспекцијски надзор у 
складу са чланом 179. Закона о планирању и 
изградњи по службеној дужности без представке; 
инспекцијски надзор у складу са чланом 179. Закона о 
планирању и изградњи по службеној дужности по 
представци; инспекцијски надзор по пријему изјаве о 
завршетку израде темеља; инспекцијски надзор по 
пријему изјаве о завршетку објекта у конструктивном 
смислу; инспекцијски надзор у складу са Законом о оза-
коњењу објеката; и друге послове из делокруга рада 
Одељења. 

Члан 23. 

Одељење локалне пореске администрације оба-
вља следеће послове: 

пријем, обраду, контролу и унос података из по-
реских пријава обвезника локалних јавних прихода; 
доношење решења о утврђивању обавеза по основу 
локалних јавних прихода за које није прописано да их 
сам порески обвезник утврђује; евидентирање утвр-
ђене пореске обавезе у пореском књиговодству 
локалне пореске администрације; књижење изврше-
них уплата по основу локалних јавних прихода; 
канцеларијске пореске контроле, односно провере 
тачности, потпуности и усклађености података из 
пореских пријава са законом; теренске пореске ко-
нтроле законитости и правилности испуњавања 
пореске обавезе од стране пореских обвезника; 
поступање по информацији о пореском обвезнику и 
његовом пореском задужењу инициран од стране 
трећег лица; обезбеђење наплате пореске обавезе; 
редовне наплате пореза; принудне наплате пореза; 
одлагање плаћања пореског дуга; подношење пре-
длога у вези стечајног поступка над пореским обве-
зником; подношење захтева за покретање пореског 
прекршајног поступка; поступање првостепеног органа 
по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење 
поновног поступка по поништеним управним актима; 
вођење јединственог пореског књиговодства за лока-
лне јавне приходе; давање информација из пореских 
евиденција другим државним органима; издавање 
уверења о подацима из пореског књиговодства; и 
друге послове из делокруга рада Одељења 

Члан 24. 

Одељење за локални економски развој обавља 
следеће послове: 

израда, спровођење, надзор, контрола и евалу-
ација Стратегије локалног одрживог развоја града 
Шапца; израда, спровођење, надзор, контрола и 
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евалуација Програма локалних подстицајних мера за 
привлачење улагања у граду Шапцу; израда, спро-
вођење, надзор, контрола и евалуација Годишњег 
Програма промотивних активности о инвестиционим 
потенцијалима града Шапца; спровођење, надзор, 
контрола и евалуација стандарда повољног посло-
вног окружења - BFC SEE; израда Локалног акционог 
плана запошљавања; спровођење, надзор, контрола 
и евалуација Локалног акционог плана запошљавања 
и сарадње са Националном службом за запошља-
вање; израда листе потенцијалних пројеката за ЈПП; 
послове избора приватног партнера у понуђеном 
пројекту ЈПП; послове реализације уговореног прој-
екта јавно приватног партнерства; надзор и контролу 
повезаности СЛОР града Шапца, Одлуке о буџету за 
буџетску годину и Одлуке о завршном рачуну буџета; 
унапређење и развој инструмената локалне развојне 
политике којима се подстиче привлачење улагања; 
припрема и израда штампаних промотивних матери-
јала о инвестиционим потенцијалима града Шапца, 
припрема и израда електронских (дигиталних) промо-
тивних материјала о инвестиционим потенцијалима 
града Шапца; послове представљања инвестиционих 
потенцијала града Шапца на домаћим и међународним 
сајмовима и скуповима; континуирано праћење зва-
ничних веб страница домаћих и међународних орга-
низација, државних субвенција, кредита и донатора у 
вези са јавним позивима за подношење пројекта на 
који се могу јавити ЈЛС и/или друга заинтересована 
лица са седиштем на територији ЈЛС а у циљу 
обезбеђења средстава за финансирање локалних 
развојних програма; послове пријаве на конкурсе и 
јавне позиве објављеним од стране домаћих и 
међународних организација у циљу обезбеђивања 
средстава за финансирање локалних развојних 
програма; обављање административних послова за 
Агенцију за привредне регистре; информисање при-
вредних субјеката о променама у законској регулативи 
за оснивање предузетничких радњи; пружање по-
моћи локалним привредницима у регистрацији, пре-
регистрацији и брисању из регистра својих фирми; 
прављење листе базе података; послове формирања и 
администрирања базе података о броју привредних 
друштава и предузетника, представништва страних 
привредних друштава, као и основним и изворним 
подацима из финансијских извештаја за привредна 
друштва и предузетнике на територији Града Шапца; 
администрирање базе података о постојећим улага-
њима - домаћим и страним инвеститорима, висини и 
типу инвестиције и броју запослених; послове фо-
рмирања и администрирања базе података о инфра-
структурној опремљености парцела које се нуде на 
продају потенцијалним инвеститорима; послове 
формирања и администрирања базе података о 
brovmfield локацијама; послове формирања и адми-
нистрирања базе података о локалним комуналним 
таксама, порезу на имовину и доприносима; послове 
формирања и администрирања базе података о 
продатим парцелама у Северозападној радној зони; 
послове формирања и администрирања базе пода-

така о запосленима на територији Града Шапца; 
послове формирања и администрирања базе пода-
така о незапосленима на територији Града Шапца; 
послове формирања и администрирања базе пода-
така о пословном простору у власништву Града и 
јавних предузећа који се могу понудити у закуп/продају; 
послове формирања и администрирања базе пода-
така о пословном простору и земљишту у приватном 
власништву на територији Града Шапца; послове 
формирања и администрирања базе података о 
пословном простору и земљишту у оквиру комплекса 
"Зорка Шабац"; послове формирања и админи-
стрирања базе података о поднетим пријавама по 
основу објављених конкурса и јавних позива, њи-
ховом статусу и износу средстава за који су поднете 
пријаве; и друге послове из делокруга рада 
Одељења. 

Члан 25. 

Одељење за пољопривреду обавља следеће 
послове: 

Израђује и имплементира Стратегију развоја 
пољопривреде и руралних подручја града Шапца; 
израђује Програм подршке за спровођење пољо-
привредне политике и политике руралног развоја 
града Шапца; додељује подстицаје за бушење 
бунара; додељује регресе за вештачко осемењавање 
крава; додељује постицаје за набавку квалитетних 
пригшодних оваца, коза и свиња; учешће у изради 
плана јавних набавки; унапређује козарство кроз 
градски револвинг фонд; унапређује овчерство кроз 
градски револвинг фонд; унапређује расни састав 
оваца-квалитетаи приплодни овнови, градски рево-
лвинг фонд; обавља административне послове за 
потребе Комисије за процену штете од елементарних 
непогода; води евиденцију о обрађеним и необра-
ђеним површинама пољопривредног земљишта као 
и оствареним приносима по културама; израђује 
потврду о штети на стрним житима од елементарне 
непогоде - суше у 2003.год.; израђује потврду о 
коришћењу подстицајних средстава; утврђује висину 
накнаде за промену намене пољопривредног земљи-
шта; издаје водне услове; издаје водну сагласност; 
издаје водну дозволу; издаје уверења о бављењу 
пољопривредом; унапређује рад постојећих и успо-
ставља нова удружења из области пољопривредне 
производње; унапређује рад постојећих и успоста-
вља нове земљирадничке задруге; субвенционише 
одрживо управљање земљиштем - хемијска анализа 
изнад V класе земљишта; ораганизује едукације 
пољопривредних произвођача; организује студијска 
путовања и посете пољопривредника из различитих 
области пољопривредне производње, сајмовима, 
фармама и манифестацијама у држави; и друге 
послове из делокруга рада Одељења. 

Члан 26. 

Одељење за инспекцијске и комуналне стамбене 
послове обавља следеће послове: израду годишњег 
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плана инспекцијског надзора за изворне послове; 
израду годишњег плана инспекцијског надзора за 
поверене послове; инспекцијски надзор - редован 
надзор; инспекцијски надзор - ванредан надзор по 
захтеву надзираног субјекта; инспекцијски надзор - 
ванредан надзор по представци заинтересованог 
лица; службено саветодавне посете - по захтеву 
надзираног субјекта; службено саветодавна посета - 
по службеној дужности; припрема предлога одлука 
из надлежности Одељења; администрирање захтева 
за раскопавање површине јавне намене; админи-
стрирање захтева за ископавање и преношење 
посмртаих остатака; администрирање захтева за 
давање сагласности Стамбене комисије за ада-
птацију - реконструкцију - надоградњу - легализацију 
стамбеног или стамбено-пословног објекта на ката-
старској парцели на којој су подносилац захтева и 
Град Шабац сувласници; администрирања захтева за 
одређивање назива улица и тргова; исељење из 
стана лица које се уселило у стан без правног осно-
ва; давање стана у јавној својини у закуп на основу 
јавног позива; закључивање уговора о закупу стана; 
обнављање уговора о закупу стана на одређено 
време; администрирање захтева за упис стамбене 
заједнице у Регистар стамбених заједница; админи-
стрирање захтева за издавање одобрења за поста-
вљање тенде, надстрешнице, рекламног паноа, клима 
уређаја, натписа на објекту и светлеће рекламе; 
администрирање захтева за издавање одобрења за 
постављање пловног објекта; администрирање за-
хтева за издавање одобрења за постављање покре-
тних рекламних паноа за локале у пасажу, за 
коришћење површине јавне намене (баште, кокице, 
сладолед, цвеће, бостан, грађевински материјал, грађ. 
скела и др.); администрирање захтева за издавање 
мишљења о могућности за постављање пловног 
објекта; администрирање захтева за давање ми-
шљења о поступку одлучивања о процени утицаја на 
животну средину; администрирање захтева за изда-
вање решења о потреби процене утицаја на животну 
средину; администрирање захтева за давање сагла-
сности на студију о процени утицаја на животну 
средину; администрирање захтева за давање ми-
шљења о поступку одлучивања о изради стратешке 
процене; администрирање захтева за оцену извештаја 
о стратешкој процени; администрирање захтева за 
изузимање од обавезе прибавања дозволе за скла-
диштење отпада; администрирање захтева за 
издавање дозволе за управљање отпадом; админи-
стрирање захтева за издавање дозволе за рад у 
погледу испуњености услова о заштити ваздуха; 
администрирање захтева за издавање дозволе за 
коришћење нарочито опасних хемикалија; админи-
стрирање захтева за издавање одобрења за кори-
шћење локације за третман у мобилном постројењу; 
припрему предлога Програма коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине града 
Шапца; администрирање захтева за издавање ре-
шења којим се одобрава обављање такси превоза на 

територији града Шапца; администрирањае захтева 
за издавање решења којим се одобрава обављање 
послова такси возача; администрирање захтева за 
издавање решења о прегледу такси возила; адми-
нистрирање захтева за издавање сагласности за 
пстављање рекламног паноа на крову такси возила; 
администрирање захтева за издавање решења о 
техничком регулисању саобраћаја; администрирање 
захтева за издавање решења о регистрацији реда 
вожње; администрирање захтева за издавање ре-
шења којим се одобрава кретање теретним возилом 
зоном забрањеном за кретање теретних возила; 
администрирање захтева за издавање решења којим 
се одобрава улазак возилом у Пешачку зону; адми-
нистрирање захтева за издавање решења којим се 
одобрава улазак возилом на Трг шабачких жртава; 
припрему предлога Програма о оптималном орга-
низовању такси превоза на територији града Шапца; 
припрему и доношење предлога годишњег програма 
одржавања зелених површина и јавне хигијене; надзор 
на пословима јавне хигијене; надзор на пословима 
одржавања зелених површина; овеае и контрола 
грађевинског дневника; контрола спецификација и 
рачуна; припрема документације за јавне набавке 
услуга и радова у оквиру реферата; администрирање 
захтева грађана; израда налога извођачима радова; 
и друге послове из делокруга рада Одељења. 

Члан 27. 

Одељење комуналне полиције обавља следеће 
послове: 

израда стратешког плана рада комуналне поли-
ције; израда годишњег плана рада комуналне полиције; 
надзор у области снабдевањем водом; надзор у 
области одвођења отпадних и атмосферских вода; 
надзор у области јавне чистоће; надзор у области 
превоза и депоновања комуналног и другог отпада; 
надзор локалних путева и улица; надзор саобра-
ћајних ознака и сигнализације; надзор у области пар-
кирања; надзор у области превоза путника у гра-
дском и приградском саобраћају; надзор ауто -такси 
превоза; надзор постављања привремених пословних 
објеката; надзор спровођења мера противпожарне 
заштите; надзор у области заштите од буке у 
животној средини; контрола радног времена субје-
ката надзора; надзор одржавања комуналних обје-
ката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других 
јавних површина, јавне расвете, стамбених и других 
објеката; контрола над применом закона и других 
прописа и општих аката из области комуналне и 
других делатности из надлежности Града; пружа 
подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује 
несметано одвијање живота у граду, односно пру-
жање помоћи / асистенција надлежним органима града, 
предузећима, организацијама и установама у спрово-
ђењу њихових извршних одлука; пружање асистенције 
надлежним органима Града, предузећима, организа-
цијама и установама у спровођењу њихових извр-
шних одлука; предузимање хитне мера заштите од 
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елементарних непогода и других непогода, заштите 
од пожара и друге заштите из надлежности Града; 
учествује у вршењу спасилачке функције и пружању 
помоћи другим органима, правним лицима и физи-
чким лицима на отклањању последица елементарних 
и дргих непогода; припрема и израђује нацрте про-
писа и аката из делокруга комуналне полиције; надзор 
забране пушења у затвореном радном простору; 
надзор забране пушења у јавном простору; надзор 
забране пушења у јавном превозу; одржава јавни 
реда и мир у складу са законом утврђеним делокру-
гом; и друге послове из делокруга рада Одељења. 

Члан 28. 

Одељење за скупштинске и заједничке послове 
обавља следеће послове: Израда нацрта општих 
нормативних аката које доноси Скупштина (одлуке) 
који нису у надлежности других одељења; израда 
нацрта појединачних аката које доносе Скупштина; 
израда нацра појединачних аката које доносе Градско 
веће (решења, закључци и сл); давање стручних 
мишљења и помоћ одељењима у поступку израде 
нормативих аката из њихове надлежности; објављи-
вање аката у Службеном листу града Шапца; вођење 
регистра одлука које су објављене у Службеном 
листу града Шапца; стручни и административно те-
хнички послови припреме седнице Скупштине; стручни 
и административно технички послове припреме 
седнице Градског већа; стручни и административно 
технички послове припреме седнице радних тела 
Скупштине; развој апликативног софтвера за Градску 
управу; одржавање (измене) апликативног софтвера 
за Градску управу; администрирање и одржавање 
база података које користи апликативни софтвер 
развијен у ГУ; одржавање рачунарске мреже; упра-
вљање хардверским ресурсима у информационом 
систему Градске управе града Шапца; администра-
ција ГИС-а; одржавање ГИС хардвера; одржавање 
ГИС софтвера; одржавање ГИС база података; 
припрема, упити, анализе и извештавање; спољна 
сарадња и размена података; административно те-
хнички послови за потребе изабраних, именованих и 
постављених лица у органима града; превоз путни-
чким возилом са возачем за потребе органа града; 
старање о одржавању возила; послови превођења; 
управљање Градском кућом (Дуњића кућом) и спро-
вођење активности о оквиру организације различи-
тих врста пријема, конференција и семинара који се 
одржавају у Градској кући; стручни послови за 
попуњавање радних места у Градској управи; пријава 
запослених на обавезно пензионо, социјално и здра-
вствено осигурање; израда нацрта предлога кадровског 
плана запослених; израда предлога појединачних 
аката из области радних односа у складу са законом, 
колективним уговором и актима Градске управе; 
израда предлога појединачних аката из области 
радних односа по захтеву запослених; вођење ка-
дровске евиденције у персоналним досијема запо-
слених; израда нацрта аката о правима, дужностима 
и одговорностима запослених; израда предлога 

годишњег Програма стручног усавршавања запосле-
них и предлога финансијског плана за извршење 
годишњег Програма стручног усавршавања запосле-
них; послови саветника за заштиту права пацијента; 
израда планова за текуће и инвестиционо одржавање 
зграде Градске управе, опреме и осталих просторија 
које користе одељења Градске управе; одржавање 
зграде Градске управе, опреме и осталих просторија 
које користе одељења Градске управе; организовање 
противпожарне заштите; организовање послова безбе-
дности и здравља на раду у Градској управи; послови 
одбране; послови физичког обезбеђења зграде 
Градске управе; умножавање радних материјала; 
рипрема и послужење топлих и хладних напитака за 
потребе Градске управе и осталих органа Града; и 
друге послове из делокруга рада Одељења. 

Кабинет градоначелника 

Члан 29. 

У Градској управи се као посебна организациона 
јединица образује Кабинет градоначелника. 

Кабинет градоначелника обавља послове који се 
односе на: стручно-административне и организа-
ционе послове за потребе градоначелника, протоко-
ларне послове за потребе градоначелника, припрему 
и организовање свих протоколарних сусрета, саста-
нака, пријема, дочека званичника из земље и 
иностранства, организовање међународне сарадње 
за потребе свих органа града, учествовање у припреми 
јавних и медијских наступа градоначелника, његовог 
заменика, организовање манифестација, пријема 
странака које се обраћању градоначелнику, инфо-
рмисање јавности о раду градоначелника, друге 
стручне, административне и техничке послове из 
делокруга рада Кабинета које му повери градона-
челник, и др. 

Запослени у Кабинету градоначелника заснивају 
радни однос на одређено време док траје дужност 
градоначелника. 

Помоћници градоначелника 

Члан З0. 

У Градској управи се могу поставити пет помо-
ћника градоначелника за поједине области. 

Помоћници градоначелника покрећу иницијативе, 
предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са 
питањима која су од значаја за развој у областима за 
које су постављени и врше друге послове које им 
повери градоначелник.. 

Помоћнике градоначелника поставља и разре-
шава градоначелник. 

Служба за буџетску инспекцију и Служба за 
интерну ревизију 

Члан 31. 

Послове буџетске инспекције и интерне ревизије 
обављају Служба за буџетску инспекцију и Служба за 
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интерну ревизију, које своје надлежности обављају 
самостално и непристрасно и које су функционално и 
организационо независне од осталих организаци-
оних делова Градске управе. 

О својим активностима Служба за буџетску 
инспекцију и Служба за интерну ревизију, извешта-
вају градоначелника. 

IV РУКОВОЂЕЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

Члан 32. 

Радом Градске управе руководи начелник Градске 
управе. 

Начелника Градске управе поставља Градско 
веће, на основу јавног огласа на пет година. 

За начелннка Градске управе може бити поста-
вљено лице које има стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним акаде-
мским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

За свој рад и рад Градске управе начелник 
одговара Скупштини града и Градском већу у складу 
са Статутом града и овом Одлуком. 

Члан 33. 

Начелник Градске управе представља Градску 
управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно 
обављање послова и одлучује о правима, дужно-
стима и одговорностима запослених. 

Члан 32. 

Начелник Градске управе може имати заменика 
који га замењује у случају његове одсутности или 
спречености да обавља своју дужност, а по овлашће-
њу обавља и друге послове које му повери начелник 
Градске управе. 

Ако није постављен заменик начелника Градске 
управе, у случају одсутности или спречености 
начелника Градске управе да обавља своју дужност, 
замењује га лице које он одреди. 

Члан 33. 

Радом одељења руководи начелник одељења. 

Начелника одељења распоређује начелник Градске 
управе. 

Члан 34. 

Начелник одељења организује рад и обезбеђује 
ефикасно и законито обављање послова из дело-
круга одељења, пружа стручну помоћ запосленима и 
врши најсложеније послове из делокруга одељења, 

стара се о правилном распореду послова, пуној за-
послености и испуњавању радних обавеза радника и 
врши друге послове по налогу начелника Градске 
управе. 

Члан 35. 

Начелник одељења одговоран је за законито, 
правилно и благовремено вршење послова у оде-
љењу којим руководи. 

За свој рад и рад одељења којим руководи наче-
лник одељења одговара начелнику Градске управе. 

Начелник одељења је дужан да се придржава 
налога и упутстава начелника Градске управе. 

Члан 36. 

Одсеком руководи шеф одсека, а групом руково-
дилац групе. 

Радом канцеларије руководи координатор канце-
ларије који за свој рад и рад канцеларије одговара 
начелнику одељења у чијем саставу је канцеларија. 

Руководиоце ужих организационихјединица 
распоређује начелник Градске управе. 

Члан 37. 

Радом Кабинета градоначелника као посебне 
организационе јединице руководи шеф Кабинета. 

Шеф Кабинета за свој рад одговара градоначе-
лнику. 

V ОДНОСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ДРУГИМ 
ОРГАНИМА 

1. Однос према Скупштини града, градоначе-
лнику и Градском већу 

Члан 37. 

Однос Градске управе према Скупштини града, 
градоначелнику и Градском већу заснива се на пра-
вима и дужностима утврђеним законом и Статутом 
града. 

Градска управа је обавезна да органе из става 1. 
овог члана извештава о вршењу послова из свог 
делокруга, да даје обавештења, објашњења и пода-
тке који су неопходни за рад органа Града. 

Члан 38. 

Градоначелник, у циљу законитог и ефикасног 
функционисања Градске управе, усмерава и ускла-
ђује рад Градске управе. 

Градоначелник може Градској управи издавати 
упутства и смернице за спровоћење аката органа 
Града. 

Члан 39. 

Градско веће врши надзор над радом Градске 
управе, поништава и укида акте Градске управе који 
нису у сагласности са законом, Статутом и другим 
општим актом или одлуком Скупштине града. 
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2. Однос према грађанима, предузећима н 
установама 

Члан 40. 

Градска управа је дужна да грађанима омогући 
ефикасно остваривање њихових права и обавеза, да 
даје потребне податке, обавештења и упутства, 
пружа правну помоћ, сарађује са грађанима и по-
штује личност грађана. 

Члан 41. 

Градска управа је дужна да разматра представке, 
притужбе, петиције и предлоге грађана, да поступа 
по њима и да о томе обавештава грађане. 

Члан 42. 

Одредбе ове Одлуке о односима Градске управе 
према грађанима примењују се и на односе према 
предузећима, установама и другим субјектима када 
одлучује о њиховим правима и интересима, на основу 
закона и других прописа. 

3. Односи у Градској управи 

Члан 43. 

Одељења Градске управе дужна су да међусобно 
сарађују, када то захтева природа посла, да мећу-
собно размењују податке и обавештења неопходна 
за рад и да остварују друге облике заједничког рада 
и сарадње. 

VI ЈАВНОСТ РАДА 

Члан 44. 

Градска управа обезбеђује јавност рада давањем 
информација средствима јавног информисања, дава-
њем службених саопштења и обезбеђивањем услова 
за несметано обавештавање јавности о обављању 
послова из свог делокрута. 

Члан 45. 

Начелник Градске управе даје информације о 
раду Градске управе средствима јавног информи-
сања, а може овластити и друго запослено лице у 
Градској управи да то учини. 

Руководиоци основних организационих јединица 
дају средствима јавног информисања информације 
ораду организационихјединицакојимаруководе. 

Члан 46. 

Градска управа ће ускратити давање информа-
ција ако њена садржина представља државну, војну, 
службену или пословну тајну, односно у случајевима 
предвиђеним законом. 

О ускраћивању информација или друтих података 
и чињеница одлучује начелник Градске управе. 

VII ПРАВНИ АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Члан 47. 

Градска управа доноси правилнике, упутства, 
наредбе, решења и закључке. 

Правилником се разрађују поједине одредбе 
закона и других прописа. 

Упутством се прописује начин рада и вршења 
појединих послова Градске управе. 

Наредбом се, ради извршавања појединих одре-
даба закона и других прописа, наређује или забрањује 
поступање у одређеној ситуацији која има општи 
значај. 

Решењем се одлучује о појединачним управним и 
другим питањима, у складу са законом и другим 
прописима. 

Закључком се, у складу са прописима, уређују 
правила о начину рада и поступања Градске управе. 

Градска управа може издавати инструкције и 
давати објашњења. 

Члан 48. 

Акта из претходног члана ове одлуке доноси 
начелник Градске управе, односно лице које он 
овласти. 

VIII ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 

Члан 49. 

По жалби у управном поступку у другом степену о 
правима и обавезама грађана, предузећа и установа 
и других организација из изворног делокруга града 
решава Градско веће. 

По жалби против првостепеног акта Градске управе, 
када врши поверене послове државне управе из 
оквира права и дужности Републике, решава надле-
жни орган у складу са законом. 

IX ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

Члан 50. 

О изузећу службеног лица у Градској управи ре-
шава начелник Градске управе. О изузећу начелника 
Градске управе решава Градско веће. 

X СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 

Члан 51. 

Сукоб надлежности између Градске управе и 
других предузећа, организација и установа кад на 
основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим 
правима грађана, правних лица или других странака, 
решава Градско веће. 

Сукоб надлежности измећу организационих је-
диница Градске управе решава начелник Градске 
управе. 

XI РАДНИ ОДНОСИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ  

1. Пријем у радни однос 

Члан 52. 

Радни однос у Градској управи може засновати 
лице које, поред општих услова за рад утврђених 
законом, испуњава и посебне услове у погледу 
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стручне спреме и радне оспособљености утврђене 
законом и актом о систематизацији радних места. 

Члан 53. 

Послове Градске управе који се односе на оства-
ривање права, обавеза и интереса грађана и пра-
вних лица могу обављати службеници која имају 
прописану школску спрему, положен државни стру-
чни испит и одговарајуће радно искуство у складу са 
законом и другим прописима. 

Члан 54. 

У погледу права, обавеза и одговорности службе-
ника и намештеника у Градској управи, примењују се 
одредбе Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе и 
колективног уговора. 

О правима, обавезама и одговорностима запо-
слених у Градској управи одлучује начелник Градске 
управе. 

Члан 55. 

У Градској управи могу се примати у радни однос 
на одређено време приправници, ради оспособља-
вања за самосталан рад у струци, односно самоста-
лно обављање посла под условима одређеним 
законом. 

Ради стручног оспособљавања, приправници се 
могу примати и у својству волонтера. 

2. Звања, занимања и плате запослених 

Члан 56. 

Запослени у Градској управи стичу звања и зани-
мања под условима утврђеним законом. 

У складу са актом о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места, начелник 

Градске управе утврђује звања, занимања и кое-
фицијенте за обрачун плата запослених у Градској 
управи. 

3. Одговорност запослених 

Члан 57. 

Запослени у Градској управи за свој рад одго-
варају материјално и дисциплински на начин и по 
поступку утврђеном законом и колективним уго-
вором. 

Члан 58. 

Запослени у Градској управи не могу радити у 
другим органима, односно код другог послодавца 
нити могу обављати самостално професионалну 
делатност која није спојива са њиховим статусом у 
Градској управи. 

4. Престанак радног односа 

Члан 59. 

Радни однос запослених у Градској управи 
престаје под условима и на начин утврђен законом. 

5. Распоред радног времена 

Члан 60. 

Распоред радног времена Градске управе утвр-
ђује начелник Градске управе. 

XII СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Члан 61. 

Средства за финансирање послова Градске 
управе обезбеђују се у буџету Града у складу са 
законом. 

Члан 62. 

Градска управа својом делатношћу остварује при-
ходе, у складу са законом, који се уносе у буџет 
Града. 

Члан 63. 

За законито коришћење средства намењених за 
финансирање Градске управе одговоран је начелник 
Градске управе 

Члан 64. 

Плате и друге акте за исплату и коришћење 
средстава Градске управе потписује начелник Градске 
управе. 

Члан 65. 

Градска управа може вршити услуге трећим ли-
цима уз накнаду, с тим што је дужна да осигура 
трајно и ефикасно обављање редовних задатака и 
послова из свог делокрута. 

Приходи остварени обављањем послова из става 
1. овог члана уносе се у буџет Града. 

ХШ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 66. 

Начелник Градске управе донеће Правилник о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Градској управи у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 67. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о организацији Градске управе града 
Шапца ("Сл. лист града Шапца", број 40/08, 20/09, 
22/14, 4/16, 24/16 и 30/16). 

Члан 68. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-204/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07), 
члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС", број 15/16), члана 2. и 3. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС", 
број 88/11 и 104/16) и члана 32. и 99. Статута града 
Шапца („Службени лист града Шапца" број 32/08 и 
33/16), Скупштина града Шапца, на седници дана 
06.11.2017. године донела је 

О Д Л У К У  

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СТАРИ ГРАД" 

ШАБАЦ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта - 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуна-
лног предузећа "Стари град" Шабац ("Службени лист 
града Шапца", број 10/13 и 17/13) које је Одлуком о 
организовању Јавног комуналног предузећа "Стари 
град" Шабац ("Службени лист општине Шабац", број 
26/89, 24/91, 8/94,17/97 и 3/2000) организовано као 
Јавно комунално предузеће "Стари град" Шабац, 
уписано у регистар Агенције за привредне регистре 
Решењем бр. 54695/05 од 08.07.2005 године, ради 
усклађивања са одредбама Закона о јавним преду-
зећима ("Сл. гласник РС" број 15/16). 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 2. 

Оснивач Јавног комуналног предузећа "Стари 
град" Шабац је град Шабац, ул. Господар Јевремова 
број 6, матични број 7170122 (у даљем тексту: 
оснивач). 

Права оснивача остварује Скупштина града. 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

Члан 3. 

Јавно комунално предузеће послује под посло-
вним именом: Јавно комунално предузеће "Стари 
град" Шабац (у даљем тексту: Предузеће). 

Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП "Стари 
град", Шабац. 

О промени пословног имена одлучује Надзорни 
одбор уз сагласност оснивача. 

Члан 4. 

Седиште Предузећа је у Шапцу, улица Зеке 
Буљубаше бб. 

О промени седишта Предузећа одлучује Надзорни 
одбор уз сагласност оснивача. 

IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 5. 

Претежна делатност коју Предузеће обавља је: - 
38.11 сакупљање отпада који није опасан. 

Предузеће може, без уписа у регистар, да врши и 
друге делатности који служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене Законом. 

О промени делатности Предузећа као и оба-
вљању других делатности који служе обављању 
претежне делатности одлучује Надзорни одбор уз 
сагласност оснивача, у складу са Законом. 

Члан 6. 

Поред претежне делатности из члана 5. ове Одлуке, 
Предузеће може обављати и друге делатности: 

- 96.03 погребне и сродне делатности, 

- 81.30 услуге уређења и одржавања околине, 

- 81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме, 

- 02.10 гајење шума и остале шумарске дела-
тности, 

- 43.11 рушење објеката, 

- 47.78 остала трговина на мало новим прои-
зводима у специјализованим продавницама, 

- 16.29 производња осталих производа од 
дрвета, плуте, сламе и прућа и друге делатности 
утврђене Статутом. 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИ-
ВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА 
ОСНИВАЧУ 

Члан 7. 

Предузеће је дужно да организује свој рад и 
пословање на начин којим се обезбеђује трајно и 
несметано обављање делатности ради чијег оба-
вљања је основано. 

Предузеће је дужно да обавља делатност у 
складу са законом, овом одлуком и Статутом Пре-
дузећа. 

Члан 8. 

Оснивач је дужан, у складу са законом, обезбеди 
да се делатност од општег интереса обавља у 
континуитету. 

Члан 9. 

Оснивач има право да у случају поремећаја у 
пословању Предузећа, у складу са законом, преду-
зима мере којима ће обезбедити услове за несметан 
рад, пословање и управљање Предузећем, и то: 

1) извршити промену унутрашње организације 
Предузећа; 

2) разрешити постојеће органе које именује и 
именовати привремене органе Предузећа; 

3) ограничити право располагања појединим 
средствима у јавној својини; 
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4) предузети друге мере предвиђене законом 
којим се уређују услови и начин обављања дела-
тности од општег интереса, другим законом и овом 
одлуком. 

VI РАСПОРЕЋИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУ-
БИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

Члан 10. 

Добит Предузећа утврђује се и распоређује у 
складу са законом, другим прописом који уређује 
расподелу добити и покриће губитака, Статутом, 
програмом пословања и годишњим финансијским 
извештајем Предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни 
одбор Предузећа, уз сагласност оснивача. 

Предузеће је дужно да део остварене добити 
уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за 
претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог 
члана утврђује се законом, односно одлуком о буџету 
за наредну годину. 

Члан 11. 

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни 
одбор Предузећа, у складу са законом, другим про-
писом који уређује расподелу добити и покриће 
губитака, Статутом, програмом пословања и годи-
шњим финансијским извештајем Предузећа, уз са-
гласност оснивача. 

Члан 12. 

Средства за обављање делатности Предузећа 
обезбеђују се из: прихода од продаје комуналних 
услуга, буџета града и других извора у складу са 
законом. 

Делатност предузећа финансира се на основу 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања 
који доноси Надзорни одбор Предузећа. 

Програм пословања из става 2. овог члана 
доставља се оснивачу ради давања сагласности у 
складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа. 

Програм пословања се сматра донетим када на 
њега да сагласност надлежни орган оснивача. 

Члан 13. 

Предузеће самостално иступа у правном промету 
у своје име и за свој рачун. Предузеће за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином. Оснивач не 
одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима 
предвиђеним законом. 

VII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 14. 

Предузеће се може задужити под условима и на 
начин предвиђеним законом и програмом пословања 
Предузећа. 

У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се 
сматра располагање имовином Предузећа. 

Одлуку о задужењу Предузећа код пословних ба-
нака, фрндова или других финансијских организација 
доноси Надзорни одбор. 

На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје 
оснивач, када се ради о задужењу веће вредности. 

Задужење веће вредности из става 4. овог члана 
обухвата 30% или више књиговодствене вредности 
имовине Предузећа исказане у последњем годи-
шњем билансу стања. 

VIII ОСНОВНИ КАПИТАЛ ИИМОВИНА 

Члан 15. 

Основни капитал Предузећа, који је у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за 
привредне регистре и документацији потребној за 
регистрацију, унет као регистрациони податак код 
Агенције за привредне регистре, износи: 

- Уписани новчани капитал 

1000,00 динара 

- Уплаћени новчани капитал 

1000,00 динара.  

Усклађивање основног капитала Предузећа врши 
се у складу са законом. 

Имовину Предузећа чине право својине на покре-
тним и непокретним стварима, новчана средства и 
хартије од вредности и друга имовинска права, која 
су пренета у својину Предузећа у складу са законом, 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној 
својини 

Предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и 
овом одлуком. 

Члан 16. 

Удео оснивача у основном капиталу Предузећа 
износи 100%. 

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 17. 

Органи предузећа су: 

- Надзорни одбор, 
- директор. 

Члан 18. 

Надзорни одбор има три члана, од којих је један 
председник, који се именују на период од четири 
године 

Председника и чланове надзорног одбора име-
нује и разрешава Скупштина града. 

Надзорни одбор чине председник и један члан, 
који су представници оснивача, и један представник 
запослених који се предлаже на начин утврђен 
Статутом Предузећа. 
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На услове за именовање и престанак мандата 
председника и чланова Надзорног одбора примењују 
се одредбе закона којим се уређује положај јавних 
предузећа. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају 
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору. Висину накнаде, односно критеријуме и ме-
рила за њено утврђивање одређује надлежни орган 
осниваача. 

Члан 19. 

Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план посло-
вне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја 
из тачке 1) овог члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годи-
шњег, односно трогодишњег програма пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену ускла-
ђености планираних и реализованих активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 

6) доноси Статут Предузећа; 

7) надзире рад директора; 

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, 
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и поли-
тику управљања ризицима; 

9) доноси одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

10) даје сагласност директору за предузимање 
послова или радњи у складу са овим законом, ста-
тутом и одлуком оснивача; 

11) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре; 

12) закључује уговор о раду са директором, у 
складу са законом којим се уређују радни односи; 

13) доноси одлуку о располагању средствима и 
стварима у јавној својини која су пренета у својину 
Предузећа, велике вредности, која је у непосредној 
функцији обављања делатности од општег интереса, 
утврђених оснивачким актом; 

14) одлучује о улагању капитала; 

15) одлучује о статусним променама; 

16) одлучује о смањењу и повећању капитала; 

17) доноси одлуку о условима и начину задужи-
вања Предузећа; 

18) доноси акт о исплати стимулације директора; 

19) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом. 

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 13), 14), 16), и 
17) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност 
надлежног органа оснивача. 

Одлуку из става 1. тач. 15), овог члана Надзорни 
одбор доноси уз претходну сагласност надлежног 
органа осивача. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучи-
вања о питањима из своје надлежности на директора 
или друго лице у Предузећу. 

Члан 20. 

Директора Предузећа именује Скупштина града 
на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса. 

Поступак за именовање и разрешење директора 
Предузећа врши се у складу са Законом и овом 
Одлуком. 

Услови за именовање директора Предузећа про-
писани су Законом, а Статутом Предузећа могу бити 
одређени и други услови које лице мора да испуни 
да би било именовано за директора. 

Директор предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију. 

Директор не може имати заменика. 

Члан 21. 

За директора Предузећа, може бити именовано 
лице које испуњава следеће законом прописане 
услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање, на осно-
вним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјали-
стичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима Пре-
дузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, одно-
сно да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу 
са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 
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- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и ду-
жности. 

Члан 22. 

Директор предузећа: 

1) представља и заступа Предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање Предузећа; 

4) одговара за законитост рада Предузећа, 

5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи про-
грам пословања и одговоран је за његово спро-
вођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 

8) предлаже доношење посебног програма кори-
шћења средстава из буџета града (субвенције, 
гаранције и друга средства); 

9) извршава одлуке Надзорног одбора; 

10) бира извршне директоре; 

11) закључује уговоре о раду са извршним дире-
кторима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи; 

12) доноси акт о систематизацији; 

13) доноси опште акте за чије доношење је овла-
шћен Статутом; 

14) предлаже Надзорном одбору доношење аката 
о исплати стимулације извршним директорима; 

15) предлаже Надзорном одбору доношење 
одлука и других аката из његовог делокруга; 

16) одлучује о појединачним правима, обавезама 
и одговорностима запослених у складу са законом, 
правилником о раду и Статутом Предузећа; 

17) врши друге послове одређене законом, осни-
вачким актом и Статутом Предузећа. 

Члан 23. 

За извршног директора Предузећа бира се лице 
које испуњава услове прописане законом којим се 
уређује правни положај јавних предузећа. 

Предузеће не може имати више од седам 
извршних директора, а број извршних директора 
утврђује се Статутом Предузећа. 

Извршни дирекгор не може имати заменика. 

Извршни директор мора бити у радном односу у 
Предузећу. 

Извршни директор за свој рад одговара дире-
ктору и обавља послове у оквиру овлашћења које му 
је одредио директор, у складу са овом одлуком и 
Статутом. 

Члан 24. 

Скупштина града може именовати вршиоца дужно-
сти директора до именовања директора Предузећа 
по спроведеном јавном конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности 
директора не може бити дуже од једне године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности директора. 

Вршилац дужности директора мора испуњавати 
услове за именовање директора Предузећа пропи-
сане законом и Статутом. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор Предузећа. 

Члан 25. 

Предузеће има Статут, којим се уређује органи-
зација Предузећа, ближе дефинишу послови и начин 
одлучивања органа Предузећа и друга питања од 
значаја за пословање Предузећа у складу са законом 
и другим прописима. 

Статут доноси Надзорни одбор уз сагласност 
оснивача.  

X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 26. 

Предузеће је дужно да у обављању своје дела-
тности обезбеђује потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да спречава узроке и 
отклања последице које угрожавају животну средину, 
у складу са законом и другим прописима који регу-
лишу ову област. 

Начин обезбеђивања услова из става 1. овог 
члана утврђује Предузеће у зависности од утицаја 
делатности коју обавља на животну средину. 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 

Чланови Надзорног одбора Предузећа именовани 
до ступања на снагу ове Одлуке, а који испуњавају 
услове за именовање прописане Законом о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), 
настављају са радом до истека мандата. 

Члан 28. 

Вршилац дужности директора Предузећа наста-
вља са радом до избора директора по јавном 
конкурсу, односно до истека периода на који је 
именован. 

Члан 29. 

Предузеће је дужно да усагласи своје опште акте, 
организацију и пословање са законом и одредбама 
ове одлуке у року од 90 дана од дана доношења ове 
одлуке. 
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Члан З0. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуна-
лног предузећа "Стари град" Шабац ("Службени лист 
града Шапца", број 10/13 и 17/13) 

Члан 31. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу градаШапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-205/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

004 

На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца 
(„Сл. лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), 
Скупштина града Шапца, нас едници од 06.11.2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА СТАТУСНУ ПРОМЕНУ 

- ПРИПАЈАЊЕ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ИНФРА-
СТРУКТУРА ШАБАЦ" ЈАВНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПЛАН" ШАБАЦ 

Даје се сагласност на: 

- Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Инфраструктура Шабац" о покретању поступка за 
статусну промену - припајање Јавног урбанистичког 
предузећа „План" Шабац, одлука број 2621-01/1 од 
24.10.2017. године, при чему ће Јавно урбанистичко 
предузеће „План" Шабац престати да постоји без 
спровођења поступка ликвидације. 

- Одлуку Надзорног одбора Јавног урбанистичког 
предузећа „План" Шабац о покретању поступка за 
статусну промену — припајање Јавног урбанистичког 
предузећа „План" Шабац Јавном предузећу „Инфра-
структура" Шабац, број одлуке 04- 24 од 25.10.2017. 
године, при чему ће Јавно урбанистичко предузеће 
„План" Шабац престати да постоји без спровођења 
поступка ликвидације. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-175/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 

005 

На основу члана 32. става 1. тачке 13. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 
83/2014 - др. закон), члана 9. Закона о финанси-
рању локалне самоуправе („Сл. гласник РС" бр. 
62/06; 47/11 и 03/12) и члана 32. и 99. Статута града 
Шапца („Сл. лист града Шапца" бр. 32/08 и 33/16), 
Скупштина града Шапца, на седници од 6.11.2017. 
године, донела је 

О Д Л У К У  

О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 
ГРАДА ШАПЦА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне администра-
тивне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и радње 
у изворним пословима које обавља град Шабац. 

Члан 2. 

Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина 
такса утврђују се Таксеном тарифом, која је саставни 
део ове Одлуке (у даљем тексту: Тарифа). 

Члан 3. 

Такса се не може наплатити ако Тарифом није 
прописана нити се може наплатити у већем или 
мањем износу од прописане. 

II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 

Члан 4. 

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте 
подносилац захтева, односно поднеска којим се 
поступак покреће односно врши радња прописана 
Тарифом. 

Ако за прописану таксу постоји више обвезника, 
њихова обавеза је солидарна. 

Ако записник замењује захтев, односно поднесак 
из става 1. овог члана за који се по Тарифи плаћа 
такса, обвезник је давалац изјаве на записник. 

III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

Члан 5. 

Таксена обавеза настаје:' 

1) за поднеске - у тренутку када се предају, а за 
захтеве дате на записник - када се записник састави; 

2) за управне и друге радње - у тренутку подно-
шења захтева за извршење тих радњи; 

3) за решења, дозволе и друге исправе - у тре-
нутку подношења захтева за њихово издавање 
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Члан 6. 

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене 
обавезе, ако за поједине случајеве овом Одлуком 
није другачије прописано. 

IV УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА 
РАДИ НАПЛАТЕ ТАКСЕ 

Члан 7. 

Ако је тарифом одређено да се такса плаћа пре-
ма вредности, основица за обрачун таксе је вредност 
назначена у предмету односно захтеву, односно 
поднеску којим се поступак покреће односно тражи 
предузимање одређене радње. 

Орган који води поступак, по службеној дужности, 
решењем ће утврдити вредност предмета из става 1. 
овог члана уколико иста није одређена или уколико 
сматра да вредност означена у поднеску, односно 
исправи не одговара стварној вредности. 

Члан 8. 

Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву, 
односно у поступку издаје решење, исправа, доку-
мент или писмено у више примерака, за други и 
сваки следећи примерак плаћа се такса као за препис, 
која не може бити већа од таксе за први примерак. 

За примерке исправа који се поводом захтева 
странке састављају за потребе органа Градске 
управе града Шапца, такса се не плаћа. 

Члан 9. 

Ако у поступку један или више обвезника поднесу 
више захтева а имају исти правни основ, где се 
доноси једно решење, таксу плаћа сваки подносилац 
захтева ако Тарифом није другачије одређено. 

V НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

Члан 10. 

Такса се плаћа у новцу а таксени обвезник је 
дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу 
уплатио. 

Доказ о уплати одговарајуће таксе придружује се 
предмету. 

Члан 11. 

Такса се плаћа у износу прописаном Тарифом. 

При обрачунавању таксе врши се заокруживање 
укупног износа, тако што се део укупног износа до 
0,50 динара не узима у обзир, а део преко 0,50 
динара заокружује се на 1,00 динар. 

Члан 12. 

У решењу или другој исправи за коју је такса 
плаћена мора се означити да је такса плаћена, износ 
таксе и Тарифни број по ком је такса плаћена. 

Члан 13 

Ако странка која је таксени обвезник непосредно 
поднесе нетаксиран или недовољно таксиран подне-
сак, орган надлежан за одлучивање о захтеву за-
тражиће од обвезника плаћања таксе да плати 
прописану таксу у року од 10 (десет) дана од дана 
упозорења као и на последице неплаћања таксе и о 
томе сачињава забелешку на спису. 

Ако нетаксирани или недовољно таксирани по-
днесак или други спис стигне поштом, орган надлежан 
за одлучивање о захтеву позваће таксеног обвезника 
опоменом да у року од 10 (десет) дана од дана 
пријема опомене плати редовну таксу и таксу за 
опомену и упозориће га на последице неплаћања 
таксе. 

Ако обвезник не уплати таксу у року из става 1. и 
2. овог члана, наплата таксе и опомене из става 2. 
овог члана врши се пре уручења затраженог решења 
или друге исправе, односно пре саопштења обве-
знику да је радња извршена. 

Ако обвезник из ст. 1. и 2. овог члана не поднесе 
доказ да је уплаћена прописана такса, као и такса за 
опомену, орган надлежан за одлучивање обавестиће 
обвезника када спис буде донет, односно радња 
буце извршена да ће, ако таксе не буду уплаћене и 
доказ о томе достављен надлежном органу по истеку 
10 дана од дана обавештења, иницирати поступак 
принудне наплате у складу са одредбама Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 14. 

Наплата таксе за захтеве, поднеске или друге 
списе који нетаксирани или недовољно таксирани 
стигну поштом из иностранства, врши се пре уручења 
затраженог решења или друге исправе, односно пре 
саопштења обвезнику да је радња извршена. 

Члан 15. 

Такса се уплаћује на прописан уплатни рачун 
јавних прихода - Градске административне таксе. 

VI ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

Члан 16. 

Ослобађају се плаћања таксе: 

1) Институције Републике Србије; 

2) Органи и организације Републике Србије; 

3) Органи и организације аутономне покрајине; 

4) Органи, организације и предузећа чији је осни-
вач град; 

5) Установе основане од стране Републике 
Србије, аутономне покрајине и града; 

6) Организације обавезног социјалног осигурања; 

7) Црвени крст; 

8) Цркве и верске заједнице, регистроване у скла-
ду са Законом о црквама и верским заједницама; 
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9) Лица која су корисници социјалне помоћи 
Центра за социјални рад, што доказују решењем 
Центра; 

10) Дипломатско - конзуларна представништва 
под условом реципроцитета; 

11) Избеглице и прогнана лица. 

Члан 17. 

Такса се не плаћа за: 

1. списе и радње у поступцима који се воде по 
службеној дужности; 

2. списе и радње у поступку за повраћај више или 
погрешно плаћених јавних прихода; 

3. списе и радње у поступку за исправљање гре-
шака у решењима*и другим исправама и евиденцијама 
и отклањање грешака у обавезним радњама; 

4. списе и радње за остваривање права из оба-
везног социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, 
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и 
заштите цивилних инвалида рата, односно права у 
складу са прописима којима се уређује финансијска 
подршка породици са децом; 

5. списе и радње у вези са предшколским и шко-
лским васпитањем и образовањем, образовањем 
студената, стручним усавршавањем, односно пре-
квалификацијом; 

6. списе и радње за остваривање права по основу 
елементарних непогода, биљних болести, штеточина 
и других ванредних догађаја као и списе и радње за 
остваривање законом прописаних пореских подсти-
цаја и ослобађања од плаћања јавних прихода; 

7. списе и радње у вези са заснивањем радног 
односа; 

8. поднеске упућене органима за представке и 
притужбе; 

9. списе и радње који су на основу других прописа 
ослобођене од плаћања таксе. 

Члан 18. 

Ако је поступак покренут на захтев више странака 
од којих је нека ослобођена плаћања таксе, таксу 
плаћа странка која није ослобођена плаћања таксе. 

Члан 19. 

У решењу, исправи, документу или другом писмену 
које се издаје без плаћања таксе мора се означити 
сврха издавања и основ ослобађања од плаћања 
таксе. 

VII ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ 

Члан 20. 

Таксени обвезник који је платио таксу коју није 
био дужан да плати или је исту платио у износу 
већем од прописаног или за радњу коју орган из било 
којих разлога није извршио, има право на повраћај 
таксе. 

Члан 21. 

Таксени обвезник који је платио таксу на жалбу 
против првостепеног решења Градске управе, има 
право наповраћај исте уколико се жалба у целини 
или делимично оцени основаном. 

Члан 22. 

Поступак за повраћај таксе покреће се на захтев 
пореског обвезника и исти је ослобођен плаћања 
таксе. 

Члан 23. 

Решење о повраћају таксе доноси Градска 
управа. 

Члан 24. 

У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, 
застарелости као и свега другог што није прописано 
овом Одлуком сходно се примењују прописи којима 
се уређује порески поступак. 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се 
за прекршај одговорно лице за одлучивање по 
захтеву странке ако: 

1. у решењу или другој исправи за коју је такса 
плаћена не означи да је такса плаћена, износ таксе и 
тарифни број (члан 12. Одлуке). 

2. не обавести обвезника да је за поднети захтев, 
односно поднесак, дужан да плати таксу прописану 
Тарифом за списе и радње у одређеној управној 
радњи, односно управним стварима или таксу не 
наплати, односно не обавести надлежну организа-
циону јединицу Градске управе ради отпочињања 
поступка принудне наплате (члан 13. Одлуке). 

3. не наплати таксу за захтеве, поднеске или 
друге списе који нетаксирани или недовољно такси-
рани, стигну поштом из иностранства пре уручења 
затраженог решења или друге исправе, односно пре 
саопштења обвезнику да је радња извршена (члан 
14. Одлуке). 

4. у решењу, исправи, документу и другом пи-
смену издатом без плаћања таксе не означи сврху и 
тарифни број по коме је докуменат издат без таксе 
(члан 18. Одлуке). 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

За поднеске, списе и радње поднете или преду-
зете до доношења ове Одлуке такса се неће наплатити 
а биће наплаћена на решења, исправе и друга доку-
мента која ће се донети у започетим а нерешеним 
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предметима или за радње које ће се предузети по 
захтеву који је поднет пре дања ступања на снагу ове 
Одлуке. 

Члан 27. 

Динарски износ такси из Тарифе усклађује се 
годишње са стопом раста трошкова живота који 
објављује републички орган надлежан за послове 
статистике на предлог Одељења за финансије 
Градске управе града Шапца. 

Усклађени динарски износи такси из Тарифе у 
смислу става 1. овог члана, објављује се у Слу-
жбеном листу града Шапца. 

Члан 28.'' 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о локалним административним таксама 
("Сл. лист града Шапца" бр. 16/07, 28/09, 23/15 и 
24/16). 

Члан 29.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Шапца. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-206/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р.

ТАРИФА 

ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

Ознака тарифног броја са сврхом таксе  Износ таксе  
 у динарима 

Тарифни број 1. 

За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако Одлуком није другачије 
прописано ............................................................................................................................................................ 300,00 

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске 
којима странка захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву, односно 
поднеску.  

Такса из овог тарифног броја не пплаћа се за захтев, када је издавање списа, 
односно вршење радње по том захтеву ослобођеноплаћања таксе у ; складу са овом 
одлуком 

Тарифни број 2. 

1. За решења, уверења, потврде и друге исправе, документа и радње које доносе 
или предузимају органи из члана 1. ове Одлуке, ако овом Одлуком и Тарифом није 
другачије прописано. ........................................................................................................................................... 300,00 

2. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу ............................................................................. 200,00 

НАПОМЕНА: Ако се доноси једно решење, уверење или друга исправа по захтеву 
више лица обвезника плаћања таксе, такса по овом тарифном броју плаћа се онолико 
пута колико има лица којима се решење, уверење или друга исправа уручује. 

Тарифни број 3. 

За жалбе које се улажу на акте из тарифног броја 2, где су дозвољене, ако овом 
Одлуком и Тарифом није другачије прописано ................................................................................................. 450,00 

НАПОМЕНА: Ако се у истој управној -ствари подноси једна жалба против више 
решења од стране више лица обвезника таксе, такса из овог тарифног броја плаћа се 
према броју решења која се оспоравају жалбом. 

Тарифни број 4. 

За уложене ванредне правне лекове ........................................................................................................ 2.500,00 

Тарифни број 5.  

За писмено мишљење о примени градских одлука, плаћа се локална адми-
нистративна такса у износу од ........................................................................................................................... 900,00 

Тарифни број 6. 

1. За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала .................................................................... 350,00: 
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2. За разгледање списа код органа односно организационе јединице, за сваки 
започети сат ........................................................................................................................................................ 300 00  

НАПОМЕНА: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање 
фотокопије, односно штампање акта, односно списа из меморије рачунара или из 
писаће машине. Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се лист хартије од две 
стране формата А4 или мањег. 

Тарифни број 7. 

1. За склапање брака ван нарочито одређене службене просторије до 16.30 
часова, плаћа се локална административна такса у износу од ................................................................... 7.700,00 

2. За склапање брака ван нарочито одређене службене просторије након 16.30 
часова, плаћа се локална административна такса у износу од ................................................................. 10.500,00 

Тарифни број 8. 

За образац извода из МКР, МКВ, МКУ на домаћем обрасцу плаћа се локална 
административна такса у износу од .................................................................................................................... 60,00 

Тарифни број 9. 

За образац извода из МКР, МКВ, МКУ на иностраном обрасцу плаћа се локална 
административна такса у износу од .................................................................................................................... 60,00 

Тарифни број 10. 

За образац уверења из матичних књига и уверења о слободном брачном ; стању, 
плаћа се локална административна такса у износу од ...................................................................................... 60,00 

Тарифни број 11. 

Локална административна такса за рад за пружање правне помоћи грађа-нима у 
остваривању њихових права код органа управе и јавних предузећа, установа, органа и 
организација:  

1. Писање поднеска (захтев, молба, предлог, пријава).............................................................................. 650,00 

2. Писање правних лекова: 

 - редовних ..................................................................................................................................................... 750,00 

 - ванредних ................................................................................................................................................ 1.000,00 

Тарифни број 12. 

Локална административна такса за рад за пружање правне помоћи грађана у 
остваривању њихових права пред судом, тужилаштвом, полицијском управом и 
иностраним органима: 

1. Писање уговора ...................................................................................................................................... 3.000,00 

2. Писање пуномоћја, овлашћења, предлога, изјава, гарантних писама, молби и 
захтева ................................................................................................................................................................ 700,00 

3. Писање клаузуле на уговору, пуномоћју, овлашћењу и изјави .............................................................. 300,00 

4. Писање кривичних пријава ....................................................................................................................... 900,00 

5. Писање тужбе у једноставним правним стварима .............................................................................. 1.000,00 

6. Писање одговора на тужбу. ................................................................................................................... 1.000,00 

7. Писање тужбе у сложеним правним стварима .................................................................................... 2.500,00 

8. Писање одговора на тужбу у сложеним правним стварима ............................................................... 1.500,00 

9. Писање поднесака (у парничном, кривичном и извршном поступку) .................................................... 750,00 

10. Писање редовних правних лекова:  

- приговора..................................................................................................................................................... 750,00 

- жалби ........................................................................................................................................................ 1.500,00 

11. Састављање ванредних правних лекова ........................................................................................... 2.500,00 

12. Састављање предлога у извршном поступку........................................................................................ 900,00 
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Тарифни број 13. 

13.1. ЗА ИНФОРМАЦИЈУ 0 ЛОКАЦИЈИ  

- до две грађевинске парцеле .................................................................................................................... 1.600,00 

- за сваку наредну грађевинску парцелу ...................................................................................................... 200,00 

13.2. ЗА ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

А. Стамбене зграде:  

- стамбени објекти саједном стамбеном јединицом ................................................................................. 3.900,00 

- стамбени објекти са две и више стамбених јединица ........................................................................... 5.600,00 

Б. Помоћне зграде  ..................................................................................................................................... 3.900,00 

В. Пословне и стамбено-пословне зграде: 

 - до 400 м2 .................................................................................................................................................. 5.600,00 

- од 401 м2 до 1000 м2 ................................................................................................................................. 9.000,00 

- од 1001 м2
до 2000 м2 .............................................................................................................................. 12.000,00 

- преко 2000м2 ........................................................................................................................................... 17.000,00 

Г. Пољопривредни (економски) објекти:  

- пољопривредни (економски) објекти површине до 100 м2.................................................................... 3.900,00 

- пољопривредни (економски) објекти површине преко 100 м2 .............................................................. 5.600,00 

- фарме ........................................................................................................................................................ 9.000,00 

Д. Локацијски услови за радове за које се издаје решење из чл. 145 Закона о 
планирању и изградњи (осим линијске инфраструктуре) .............................................................................. 1.000,00 

Ђ. Објекти линијске и комуналне инфраструктуре 

 - локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре до 1000 м 
(за водовод ø200, за канализацију ø300, за електромрежу до 35 кВ, за телефонско - 
телеграфску мрежу до 600x4, за гасну мрежу до ø60, за топловод до ø100) ............................................ 12.000,00 

- локацијски услови за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре преко 1000 
м и већих капацитета ..................................................................................................................................... 15.000,00 

13.3. ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА .......................................................................... 12.800,00 

13.4. ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 - до 10 а ...................................................................................................................................................... 2.000,00 

- од 10 a до 1 ха .......................................................................................................................................... 3.500,00 

- преко 1xa ................................................................................................................................................... 5.000,00 

13.5. Увођење у посед додељеног земљишта............................................................................................. 500.00 

13.6. Састављање уговора о откупу стана ................................................................................................... 350,00 

13.7. Доношење решења комисије за повраћај ........................................................................................... 500.00 

13.8. Вештачење на терену у предметима Комисије за повраћај земљишта ........................................... 500.00 

13.9. Изјашњавање по пречем праву куповине непокретности .................................................................. 250,00 

Тарифни број 14. 

14.1. За издавање одобрења за раскопавање јавне површине ................................................................. 700,00 

14.2. За захтев за издавање одобрења за заузеће јавних површина (столовима, 
уличним тезгама, рекламним паноима, грађевинскими другим материјалом и сл.) ...................................... 300,00 

14.3. За захтев за издавање дупликата решења ......................................................................................... 300,00 

Тарифни број 15. 

За решење о уношењу имена града "Шабац" у пословно име привредног субјекта и 
удружења ........................................................................................................................................................ 18.000,00 
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања 
максималног броја запослениху јавном сектору 
(„Сл. гласник РС „бр. 68/15) и чл. 32 и чл. 99. Ста-
тута града Шапца („Службени лист града Шапца 
„бр. 32/08 и 33/16) а у складу са Одлуком Владе 
Републике Србије о максималном броју запосле-
них на недоређено врмеме у систему државних 
органа, систему јавних служби, систему Аутономне 
покрајине Војводине и систему локалне самоу-
праве за 2017. годину („Сл. гласник РС „бр. 61/17, 
82/17 и 92/17) Скупштина града Шапца на седници 
од 06.11.2017. године донела је: 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА 
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ 

СЕКТОРА ГРАДА ШАПЦА 

Члан 1. 

У Одлуци о максмималаном броју запослених 
на неодређено време у систему Јавног сектора 
града Шапца („Сл. лист града Шапца „број 21/17) у 
члану 1. у делу Органи града у табели код Градске 
управе број: „221" замењује се бројем: „218 ". 

У делу Јавна комунална предузећа у табели 
код ЈКП „Водовод „Шабац број: „145 " замењује се 
бројем: „162". 

У делу Јавна предузећа у табели код ЈУП План 
Шабац „0 " замењује се бројем: „1". 

У делу Привредна друштва у табели код Робно 
транспортног центра „Шабац" ад број: „32 " заме-
њује се бројем: „26 ". 

У делу Установе и други организациони облици 
у области културе и образовања у табели код 
Предшколске установе „Наше дете „број: „360 " 
замењује се бројем: „350 " а код Културног центра 
Шабац број: „17 " замењује се бројем „18 ". 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-203/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 33. став 1. Закона о јавном 
дугу („Службени гласник РС", број 61/05, 107/09 и 
78/11), члана 32. став 1. тачка 15. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14 и 101/16) и члана 99. Статуга града 
Шапца („Службени лист града Шапца", број 32/08 и 
33/16), Скупштина града Шапца, на седници од 
06.11.2017. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ШАПЦА 

Члан 1. 

Град Шабац ће се дугорочно задужити код 
пословне банке у износу од 840.000.000,00 динара. 

Задужење се врши уз добијено мишљење 
Министарства финансија. 

Члан 2. 

Средства из члана 1. ове Одлуке намењена су 
за финансирање капиталних инвестиција и то: 

Назив пројекта Износ 

1. Капитално опремање агроинду-
стријске зоне (водовод, канализација, 
коловоз, трафо станица) паркинг ...............261.000. 

2. Изградња саобраћајне инфра-
структуре ......................................................213.000. 

3. Изградња спортске инфра-
структуре ......................................................150.000. 

4. Изградња јавног осветљења ...............41.000. 

5. Пројекат „Савапарк".............................40.000. 

6. Канализациона мрежа у приг-
радским МЗ ....................................................36.600. 

7. Постројење за пречишћавање 
отпадних вода- линија муља ........................30.000. 

8. Изградња кванташке пијаце ................38.400. 

9. Изградња школских и пре-
дшколских објеката .......................................30.000. 

Укупно: ............840.000 

Члан 3. 

Рок отплате неће бити краћи од 5 година са 
грејс периодом од најмање 2 године. 

Члан 4. 

Контролу наменског трошења средстава из 
члана 1. ове Одлуке вршиће градоначелник града 
Шапца и Одељење за финансије. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-202/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 69. став 1. тачка 2. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС" бр. 15/16), 
члана 32. и члана 99. Статута града Шапца („Сл. 
лист града Шапца", број 32/08 и 33/16) и члана 14. 
став 4. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Топлана - Шабац" („Сл. 
лист града Шапца" број 21/17), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној дана 06.11.2017. 
године донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „ТОПЛАНА-
ШАБАЦ" ЗА ЗАДУЖЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП „Топлана-Шабац", 
Шабац за задужење у укупном износу од 
130.000.000,00 динара код пословне банке. 

Кредитно задужење из претходног става биће 
реализовано кроз две партије и то: 

1) Прва партија у висини од 50.000.000,00 
динара намењена је враћању краткорочних поза-
јмица, измирењу обавеза према KFW програму и 
за обавезе за две рате репрограма камате према 
ЈП „Србија гас" Нови Сад. 

2) Друга партија у висини од 80.000.000,00 
динара ће се сукцесивно повлачити према потреби 
ради измирења обавеза према добављачу ЈП 
„Србија гас" за природни гас за текућу грејну 
сезону. 

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
града Шапца" 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-212/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 69. став 1. тачка 2. Закоиа о 
јавним предузећима („Сл гласник РС" бр. 15/16) и 
члана 32. и 99. Статута града Шапца („Сп.лист 
града Шапца" број 32/08 и 33/16), Скупштина града 
Шапца, на седници од 06.11.2017. год. донела је 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „СТАРИ ГРАД" 
И ЈКП „ПАРКИНГ- ШАБАЦ" ДА МОГУ БИТИ 

САДУЖНИЦИ - ЈЕМЦИ КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП „Стати Град" Шабац 
да може бити садужник-јемац код пословне банке 

за задужење ЈКП "Топлана -Шабац" Шабац у 
износу од 130.000.000,00 динара. 

2. ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП „Паркинг - Шабац " 
Шабац да може бити садужник -јемац код посло-
вне банке за задужење ЈКП "Топлана -Шабац" 
Шабац у износу од 130.000.000,00 динара. 

3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу" 
града Шапца. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-213/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу чл. 32. и 99. Статута града Шапца 
(„Сл. лист града Шапца", бр. 32/2008 и 33/2016), 
Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
дана 06.11.2017. године, доноси 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
МОБИЛИЈАРА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 3246/1 КО 

ПРЊАВОР ЗА ПОТРЕБЕ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „НАШЕ ДЕТЕ" ШАБАЦ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност за постављање моби-
лијара на кат. парцели 3246/1 КО Прњавор, за 
потребе рада Предшколске установе „Наше дете" 
Шабац. 

2. ДАЈЕ СЕ гаранција да ће се постављени 
мобилијар на кат. парцели 3246/1 КО Прњавор, 
након изведених радова, користити искључиво за 
потребе обављања васпитно-образовне делатно-
сти Предшколске установе „Наше дете" Шабац, 
најмање пет година од реализације донације. 

3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-207/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 27.став 6. И 46. Закона о пла-
нирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 
72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 
132/14 и 145/14), члана 99. Статута града Шапца 
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("Службени лист града Шапца" број 32/08), Ску-
пштина града Шапца на седници од 06.11.2017. 
године донела је: 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДЕОНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА 0-35 ГРУШИЋ-
ЦУЉКОВИЋ У ГРУШИЋУ КРОЗ „РИСТИЋА 

МАЛУ" 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке приступа се изради 
Плана детаљне регулације деонице Општинског 
пута 0-35 Грушић-Цуљковић у Грушићу кроз 
„Ристића малу" (у даљем тексту план). 

Члан 2. 

План обухвата део Општинског пута 0-35 
Грушић-Цуљковић у Грушићу кроз „Ристића малу", 
од раскрснице са Општинским путем 0-17 према 
Цуљковићу у дужини око 1,4км. Оријентациона 
површина обухвата ПДР-а износи око 5.60.00 ha. 

Члан 3. 

Предметни део пута се налази у грађевинском 
реону насеља Грушић (КО Грушић), претежно се 
налази у оквиру типичне целине ТЦ 2-Зона стано-
вања на индивидуалним пољопривредним еконо-
мијама, према Просторном плану Града Шапца 
("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр.7/12), 

План детаљне регулације ће се радити на 
ажурној катастарско-топографској подлози у диги-
талном облику, са катастром подземних водова. 

Члан 4. 

Основни циљ израде Плана је дефинисање 
јавне намене на предметној деоници Општинског 
пута 0-35 Грушић Цуљковић у деловима где фа-
ктичко стање пута не одговара катастарском 
стању, односно где долази до одступања пута на 
терену у односу на припадајућу катастарску пар-
целу (кат.парц.бр. 2094, К.О.Грушић води се на 
РС, корисни Град Шабац). Одступање пута на 
терену задире у остале намене, те ће се израдом 
Плана створити предуслови за решавање имови-
нских односа. Такође ће се дефинисаће услови за 
изградњу предметног пута у складу са Законом и 
прописима. 

Члан 5. 

Садржај Плана ће бити у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 
број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 
132/14 и 145/14). 

Члан 6. 

Рок за израду ПДР из члана 1. ове Одлуке 
износи шест месеца од дана доношења одлуке о 
приступању. 

До усвајања ПДР-а забрањена је било каква 
изградња у обухвату Плана детаљне регулације 
деонице Општинског пута 0-35 Грушић-Цуљковић 
у Грушићу кроз "Ристића малу". 

Члан 7. 

Средства за израду ПДР-е обезбеђује инвести-
тор Град Шабац. Носилац израде ПДР је надлежни 
орган локалне самоупшраве. Израда Плана је 
поверена ЈУП План" Шабац. 

Члан 8. 

Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у 
складу са члановима 45a и 50. Закона о плани-
рању и изградњи ("Службени гласник РС" број 
72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 
132/14 и 145/14), у просторијама ЈУП "План" којем 
је поверена израда плана. 

Члан 9. 

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник 
РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 
број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 
145/14), саставни део ове Одлуке је и предлог 
Одлуке да се не израђује стратешка процена 
утицаја плана на животну средину на основу 
Мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено 
комуналне послове градске управе Шабац бр. 501-
4-42/2017-08 од 08.08.2017.г. 

Члан 10. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић. Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-415/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 9. став 3 и члана 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 99. 
Статута града Шапца ("Службени лисг града 
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Шапца" број 32/08), Скупштина града Шапца на 
седници од 06.11.2017. године донела је: 

О Д Л У К А  

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕОНИЦЕ ОПШТИ-
НСКОГ ПУТА 0-35 ГРУШИЋ- ЦУЉКОВИЋ У 

ГРУШИЋУ КРОЗ „РИСТИЋА МАЛУ" 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке, не израђује се страте-
шка процена утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације деонице Општинског пута 0-
35 Грушић-Цуљковић у Грушићу кроз „Ристића 
малу" 

Члан 2. 

План обухвата део Општинског пута 0-35 
Грушић-Цуљковић у Грушићу кроз „Ристића малу", 
од раскрснице са Општинским путем 0-17 према 
Цуљковићу у дужини око 1,4км. Оријентациона 
површина обухвата ПДР-а износи око 5.60.00 ha. 

Члан 3. 

Основни циљ израде Плана је дефинисање 
јавне намене на предметној деоници Општинског 
пута 0-35 Грушић Цуљковић у деловима где 
фактичко стање пута не одговара катастарском 
стању, односно где долази до одступања пута на 
терену у односу на припадајућу катастарску 
парцелу (кат.парц.бр. 2094, К.О.Грушић води се на 
РС, корисни Град Шабац). Одступање пута на 
терену задире у остале намене, те ће се израдом 
Плана створити предуслови за решавање имови-
нских односа. Такође ће се дефинисаће услови за 
изградњу предметног пута у складу са Законом и 
прописима 

Члан 4 

Одлука да се не израђује стратешка процена 
се доноси на основу мишљења Одељења за 
инспекцијске и стамбено комуналне послове гра-
дске управе Шабац бр. 501-4-42/2017-08 од 
08.08.2017.Г. 

Члан 5. 

Средства за израду ПДР-е обезбеђује инвести-
тор Град Шабац. Носилац израде ПДР је надлежни 
орган локалне самоупшраве. Израда Плана је 
поверена ЈУП План" Шабац. 

Члан 6. 

Ова Одлука је саставни део Одлуке о присту-
пању изради Плана детаљне регулације Општи-
нског пута 0-35 Грушић-Цуљковић у Грушићу кроз 
„Ристића малу" 

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 351-414/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) 
и члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени 
лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина 
града Шапца, на седници одржаној 06.11.2017. 
године, донела је 

О Д Л У К У  

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП "ПАРКИНГ-ШАБАЦ" 

ШАБАЦ 

1. Покреће се поступак за избор директора ЈКП 
"Паркинг - Шабац", Шабац. 

2. Поступак из тачке 1. ове Одлуке спровеће 
Комисија за спровођење конкурса за избор дире-
ктора јавних предузећа чији је оснивач град 
Шабац, на основу Огласа о јавном конкурсу за 
избор директора ЈКП " Паркинг - Шабац", Шабац. 

З. Усваја се текст Огласа о јавном конкурсу за 
избор директора ЈКП " Паркинг — Шабац", Шабац 
и саставни је део ове Одлуке. 

4. Оглас о јавном конкурсу објавиће се у "Слу-
жбеном гласнику РС", "Сл. листу града Шапца", у 
најмање једним дневним новинама које се дистри-
буирају на целој територији Републике Србије, и 
на званичној интернет страници града Шапца. 

6. Ову одлуку објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-208/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА, на основу чла-
на 36. став 3. и 4. и члана 39. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора ЈКП " Паркинг - Шабац" Шабац, број: 
020-208/2017-14 од 6.11.2017. године, објављује 
јавни конкурс 
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- за избор директора ЈКП " Паркинг - Шабац" 
Шабац 

Подаци о Јавном комуналном предузећу: 
ЈКП " Паркинг - Шабац" Шабац, улица Јове Курсуле 
број 4. 

Претежна делатност предузећа: 52.21 услуге 
у друмском саобраћају Предузеће обавља комуна-
лну делатност управљања јавним паркирали-
штима.  

Радно место: Директор ЈКП " Паркинг - 
Шабац", Шабац,  

Директор се именује на период од четири 
године.  

Услови за именовање директора: 

1) да је пунолетно и пословно способно лице; 

2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студиј-
ама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студи-
јама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства 
на пословима за које се захтева високо образо-
вање из тачке 2); 

4) да има најмање три године радног искуства 
на пословима који су повезани са пословима 
Јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног упра-
вљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада 
и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци, 

9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична дела, 
и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и 
дужности.  

Место рада: Шабац 

Стручна оспособљеност, знања и вештине 
кандидата оцењују се у изборном поступку увидом 
у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и 
усменим разговором са кандидатима који испуња-
вају услове утврђене конкурсом. 

Рок за подношење пријаве: Рок за подно-
шење пријаве је 30 дана, и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања огласа у 
"Службеном гласнику РС". 

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава 
са доказима о испуњавању услова подноси се у 
затвореној коверти, путем поште или преко писа-
рнице Градске управе града Шапца на адресу: 
Скупштина града Шапца - Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа, 
улица Господар Јевремова 6, 15000 Шабац, са 
назнаком "За јавни конкурс за избор директора 
ЈКП " Паркинг - Шабац" Шабац. 

Пријава на јавни конкурс: 

Пријава на јавни конкурс садржи: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, податке о образовању, и податке о 
врсти и дужини радног искуства са описом по-
слова на којима је кандидат радио. 

Докази који се прилажу уз пријаву: 

- извод из матичне књиге рођених: 

- уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци у односу на дан објављивања у "Сл. 
гласнику РС"); 

- диплома о стручној спреми; 

- исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство; 

- изјава да није члан органа политичке стра-
нке, односно, да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке, ове-
рена у складу са законом, 

- уверење надлежног органа да лице није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци, 

- уверење надлежног органа да му нису изре-
чене мере безбедности у складу са Законом којим 
се уређују кривична дела, и то: 

а) обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи; 

б) обавезно психијатријско лечење на 
слободи; 

в) обавезно лечење наркомана; 

г) обавезно лечење алкохоличара; 

д) забрана вршења позива, делатности и 
дужности. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена у складу са законом. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази Комисија 
ће одбацити закључком против кога није допу-
штена посебна жалба. 
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Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу је Живана Билан, председник 
Комисије, контакт телефон 064/816 45 46. 

Овај оглас се објављује у "Сл. гласнику РС", 
"Сл. листу града Шапца", најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој терито-
рији Републике Србије, и на званичној интернет 
страници града Шапца. 

 

 

014 

На основу члана 32. тач. 19. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС" број 129/07) и члана 
32. тач. 22. и чл. 99. Статута града Шапца („Слу-
жбени лист града Шапца" број 32/08 и 33/16), 
Скупштина града Шапца, на седници одржаној 
дана 06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ 
ИМЕНА ГРАДА ШАПЦА У НАЗИВУ СПОРТСКОГ 

САВЕЗА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност за употребу имена 
града Шапца у називу Спортског Савеза особа са 
инвалидитетом Шабац. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-176/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

015 

На основу члана 46. Закона о јавним предузе-
ћима ("Сл. гласник РС", број 15/16), и члана 32. и 
99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца", 
број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на 
седници од 06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПЛАН" ШАБАЦ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Милена Зиндовић, дужно-
сти директора Јавног урбанистичког пр-едузећа 
"План" Шабац, због поднете оставке. 

2. Ово решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-57/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 

016 

На основу члана 52. став 1. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града 
Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина града 
Шапца, на седници од 06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПЛАН" ШАБАЦ 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Стојићевић, за вршиоца 
дужности директора Јавног урбанистичког преду-
зећа "План" Шабац, на период који не може бити 
дужи од једне године. 

2. Решење објавити у " Службеном листу града 
Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-56/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

017 

На основу члана 130. став 2. и члана 134. Закона 
о здравственој заштити ("Службени гласник РС", 
број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 93/14, 
95/15 и 106/15) и члана 32. и 99. Статута града 
Шапца ("Службени лист града Шапца", број 32/08 и 
33/16), Скупштина града Шапца, на седници од 
06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР 

ДРАГА ЉОЧИЋ'• ШАБАЦ 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ прим. др Мирослав Миљешић, 
за вршиоца дужности заменика директора Дома 
здравља "Др Драга Љочић" Шабац, на период од 
шест месеци. 

2. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-58/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

018 

На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца 
("Сл.лист града Шапца", број 32/08 и 33/16) и 
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члана 2. Одлуке о Савету за безбедност града 
Шапца ("Сл. лист општине Шабац", број 21/02, 
35/04 и "Сл. лист града Шапца", број 27/11, 9/15 и 
24 /16) Скупштина града Шапца, наседници од 
06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА ШАПЦА И ИМЕНОВАЊУ 

НОВИХ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Зоран Пенонић и Ранко 
Живановић дужности члана Савета за безбе-
дност града Шапца. 

2. ИМЕНУЈУ СЕ Зоран Селенић и Миодраг 
Андрић за чланове Савета за безбедност града 
Шапца. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-59/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

019 

На основу члана 116. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр. 88/17) и члана 32. и 99. Статута града Шапца 
("Сл. лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), 
Скупштина града Шапца, наседници од 06.11.2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАШЕ 
ДЕТЕ" У ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Маријана Јевтић дужности 
члана Управног одбора Предшколске установе 
"Наше дете" у Шапцу, представник родитеља, 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Ивана Селенић за члана 
Управног одбора Предшколске установе "Наше 
дете" у Шапцу, као представник родитеља. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-60/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 

020 

На основу члана 20. Закона о јавним службама 
("Сл. гласник РС", број 42/91 и 71/94), члана 32. и 
99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца", 
број 32/08 и 33/16) и члана 15. Одлуке о ускла-
ђивању оснивачког акта Туристичке организације 
града Шапца ("Сл. лист града Шапца", број 3/17), 
Скупштина града Шапца, на седници од 
06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 

ШАПЦУ, И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Предраг Вујковић дужно-
сти председника Управног одбора Туристичке 
организације у Шапцу, представник оснивача, због 
поднете оставке. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Угринић за предсе-
дника Управног одбора Туристичке организације у 
Шапцу, као представник оснивача. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-61/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

021 

На основу члана 116. и 117. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања ("Сл. гласник РС" број 88/17) и члан 32. и 99. 
Статута града Шапца ("Сл.лист града Шапца",број 
32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на се-
дници од 06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ШКОЛЕ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ У 

ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Данка Пурић дужности 
члана Школског одбора Школе примењених уме-
тности у Шапцу, представник родитеља. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Невенка Поповић за члана 
Школског одбора Школе примењених уметности у 
Шапцу, као представник родитеља. 

3. Ово решење објавити у" Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-62/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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022 

На основу члана 116. и 117. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања ("Сл. гласник РС" број 88/17) и члана 32. и 99. 
Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца",број 
32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на се-
дници од 06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА - ШАБАЦ, И ИМЕНОВАЊУ 

НОВИХ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Драган Глишић и Верица 
Николић, дужности члана Школског одбора 
Средње пољопривредне школе са Домом ученика-
Шабац у Шапцу, представници родитеља. 

2. ИМЕНУЈУ СЕ Радета Радановић и Љубомир 
Марковић за чланове Школског одбора Средње 
пољопривредке школе са Домом ученика-Шабац у 
Шапцу, као представници родитеља. 

3. Ово решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-63/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

023 

На основу члана 116. и 117. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања ("Сл.гласник РС" број 88/17) и члана 32. и 99. 
Статута града Шапца ("Сл.лист града Шапца", број 
32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, на седници 
од 06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ШАПЦУ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Љиљана Мушицки и 
Искић Зоран дужности члана Школског одбора 
Техничке школе у Шапцу, представнице родитеља. 

2. ИМЕНУЈУ СЕ Драгана Дрљачић и Биљана 
Вркљан за чланове Школског одбора Техничке 
школе у Шапцу, као представнице родитеља. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-64/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 

024 

На основу члана 116. и 117. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања ("Сл. гласник РС" број 88/17) и члана 32. и 
99. Статута града Шапца ("Службени лист града 
Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина града 
Шапца, на седници од 06.11.2017. године 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ "ДР АНДРА 

ЈОВАНОВИЋ" У ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Трифуновић Дејан дужно-
сти члана Школског одбора Медицинске школе "Др 
Андра Јовановић" у Шапцу, представник роди-
теља. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Маринковић Весна за члана 
Школског одбора Медицинске школе "Др Андра 
Јовановић" у Шапцу, као представник родитеља. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-65/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

025 

На основу члана 116. и 117. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања ("Сл. гласник РС" број 88/17) и члан 32. и 99. 
Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца", 
број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на 
седници од 06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "НИКОЛАЈ 

ВЕЛИМИРОВИЋ" У ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ 
НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Душан Поповић дужности 
члана Школског одбора Основне школе "Николај 
Велимировић" у Шапцу, представник родитеља. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Богдан Василић за члана 
Школског одбора Основне школе "Николај Вели-
мировић" у Шапцу, као представник родитеља. 

3. Ово решење објавити у Службеном листу 
града Шапца. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-66/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
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026 

На основу члана 116. и 117. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гаасник РС" број 88/17) и члан 32. и 99. Статута 
града Шапца ("Сл.лист града Шапца",број 32/08 и 
33/16), Скупштина града Шапца, на седници од 
06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЛАЗА К. 
ЛАЗАРЕВИЋ" И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Александар Маневски, 
представник родитеља и Бобан Чамџић, пре-
дставник запослених, дужности члана Школског 
одбора Основне школе "Лаза К. Лазаревић" у 
Шапцу. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ два члана Школског одбора 
Основне школе "Лаза К. Лазаревић" у Шапцу, и то: 

- Горан Тадић, као представник родитеља и 
- Марко Андрић, као представник запослених 

3. Ово решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-67/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

027 

На основу члана 116. и 117. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања ("Сл. гласник РС" број 88/17) и члана 32. и 
99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца", 
број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на 
седници од 06.11.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "НАТА ЈЕЛИЧИЋ" У 

ШАПЦУ, И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

1. РАЗРЕШАВА СЕ Црвенчанин Дејан ду-
жности члана Школског одбора Основне школе 
"Нате Јеличић" у Шапцу, представник родитеља. 

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Татјана Милекић за члана 
Школског одбора Основне школе "Нате Јеличић" у 
Шапцу, као представник родитеља. 

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу 
града Шапца". 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 
Број: 119-68/2017-14 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Немања Пајић, с.р. 
 

 

028 

На основу чл. 49. и 99. Статута града Шапца 
(„Сл. лист града Шапца", бр. 32/08 и 33/16), чл. 2. 
ст. 10. Одлуке о годишњим студентским стипе-
ндијама за дефицитарна занимања („Сл. лист 
града Шапца", бр. 13/09 и 20/2010) и чл. 2. ст. 5. 
Одлуке о годишњим наградним студентским сти-
пендијама („Сл. лист града Шапца", бр. 13/09 и 
20/2010) градоначелник града Шапца, дана 
30.10.2017. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење по-
ступка за избор и доделу стипендија најбољим 
студентима и студентима за дефицитарна 
занимања, коју чине представници Градске 
управе града Шапца (у даљем тексту: Комисија). 
Комисија је састављена од три члана, од којих ће 
један председавати радом исте. 

Комисију чине: 

1. Славица Шобић, просветни инспектор 

2. Јелена Ристић, сарадник за послове обра-
зовања 

3. Милош Мијатовић, сарадник 

II Задатак Комисије је спровођење конкурса за 
стипендирање студената и разматрање приспелих 
пријава по оба расписана конкурса. 

III Овим решењем замењује се решење бр. 
110-217/16-13 од 03.11.2016. године. 

IV Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца". 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ШАПЦА 
Број: 110-0-180/2017-13 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Небојша Зеленовић, с.р. 
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Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24 

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа "DEMO GROUP" d.o.o. Шабац 


