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На основу члана 94. Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају („Службени гласник РС", број 
68/015,41/2018, 44/2018-др.закон и 83/2018),члана 
46. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС", број 129/07, 83/014-др. закон 101/2016 и 
47/2018), члана 67. тачка 14. Статута општине 
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева", број 4-14 - 
пречишћен текст и 15/15), и члана 21.став 3. Одлуке 
о такси превозу путника на територији општине 
Владимирци („Службени лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева", број 30/2018), 
Општинско Веће општине Владимирци,на својој 
другој редовној седници одржаној дана 19.02.2019. 
године, донело је једногласно: 

О Д Л У К У  

О ЦЕНОВНИКУ ТАКСИ ТАРИФА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђују цене такси тарифа по 
којој се такси превоз обавља на територији општине 
Владимирци. 

Члан 2. 

Утврђују се цене такси тарифа по којима се такси 
превоз обавља, на територији општине Владимирци, 
зависно од доба дана и подручја на коме се превоз 
обавља, и то у износу од: 

1. I ТАРИФА - дневна вожња од 06-22 часа-цена 
по једном пређеном километру 60,00 динара, 

2. II ТАРИФА - ноћна вожња од 22-06 часова 
радним данима,вожња од 00-24 часа суботом, неде-
љом и у дане државних празника- цена по једном 
пређеном километру 70,00 динара, 

3. III ТАРИФА - вожња ван територије општине 
Владимпрци, цена по једном пређеном километру 
80,00 динара, 

4. цена чекања по часу - 600,00 динара 

У цену такси превоза путника урачунат је и 
превоз пртљага и ручног пртљага. Под пртљагом се 
сматра кофер, путна торба, кофа, склопива инва-
лидска колица, склопива колица за бебе, спортска 
опрема и друге ствари чије су димензије веће од 
40х20х55 цм, односно масе веће од 8кг. 

Под ручним пртљагом сматра се женска ташна, 
акт ташна, преносиви рачунар, кишобран, фотоа-
парат, штап за помоћ при кретању, штаке и сличне 
ствари које путник сам чува, носи са собом и уноси у 
такси возило у простор за путнике. 

Члан 3. 

Такси превозници су дужни да ценовнике својих 
услуга и мерне инструменте ускладе са овом Одлу-
ком, у року од месец дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева" 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 38-2/19-II од 19.02.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
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Република Србија 
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-62/19-II 
Датум: 28.02.2019. године 
В Л А Д И М И Р Ц И 

На основу члана 46.. Закона о локалној самоу-
прави (,,Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16- др.закон и 47/18) ичлана 67. Статута општине 
Владимирци (,,Службени лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 4/14 
– пречишћен текст и 15/15), Општинско веће општине 



Страна 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 3 

 

 

Владимирци на својој седници одржаној дана 
28.02.2019. године, донело је  

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У 
ОБЛАСТИ СПОРТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Члан 1. 

У Правилнику о критеријумимаи поступку доделе 
средстава за финансирање потреба у области спо-
рта општине Владимирци који је донело Општинско 
веће општине Владимирци на седници одржаној 
дана 16.12.2016. године, под бројем 401-275/16-II и 
који је објављен у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.34/16, 

у члану 6. став 1. тачка 3. се брише. 

Члан 2. 

У Правилнику о критеријумима и поступку доделе 
средстава за финансирање потреба у области 
спорта општине Владимирци који је донело Општи-
нско веће општине Владимирци на седници одржаној 
дана 16.12.2016. године, под бројем 401-275/16-II и 
који је објављен у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.34/16, 

Члан 7. се мења и гласи: 

„Расподела средстава из члана 3. овог прави-
лника, врши се на следећи начин: 

1. Прва група обухвата до 64,17% средстава 
опредељених у буџету општине Владимирциза ове 
намене, и то: 

• фудбал до 87,02% средстава опредељених за 
финансирање ове групе, 

• шах до 12,98% средстава опредељених за 
финансирање ове групе. 

2. Друга група обухвата до 30,41% средстава 
опредељених у буџету општине Владимирци за ове 
намене, и то: 

• спортски савез до 61,64% средстава опреде-
љених за финансирање ове групе, 

• фудбалски савез до 36,99% средстава опре-
дељених за финансирање ове групе, 

• шаховски савез до 1,37% средстава опреде-
љених за финансирање ове групе. 

3. Трећа група до 5,42% средстава опредељених 
у буџету општине Владимирци за ове намене, и то: 

• борилачки спортови до 15,39% средстава опре-
дељених за финансирање ове групе, 

• стрељаштво до 84,61% средстава опреде-
љених за финансирање ове групе.“ 

Члан 3. 

У члану 12. Правилнику о критеријумима и посту-
пку доделе средстава за финансирање потреба у 
области спорта општине Владимирци реч „Одељења 
за буџет и финансије“ замењује се речима: „Одељење 
за финансије, буџет, привреду и локално – еконо-
мски развој.“ 

Члан 4. 

У члану 14. Правилнику о критеријумима и посту-
пку доделе средстава за финансирање потреба у 
области спорта општине Владимирци реч „Одељењу 
за буџет и финансије“ замењује се речима: „Одељењу 
за финансије, буџет, привреду и локално – еконо-
мски развој.“ 

Члан 5. 

Остале одредбе Правилнику о критеријумимаи 
поступку доделе средстава за финансирање потреба 
у области спорта општине Владимирци који је 
донело Општинско веће општине Владимирци на 
седници одржаној дана 16.12.2016. године, под 
бројем 401-275/16-II и који је објављен у „Службеном 
листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева“, бр.34/16, остају непромењене. 

Члан 6. 

Овлашћује се Комисија за статурана питања, орга-
низацију и нормативна акта да утврди пречишћен 
текст Правилника о критеријумимаи поступку доделе 
средстава за финансирање потреба у области спо-
рта општине Владимирци и да исти, а после ступања 
на снагу овог Правилника, достави „Службеном 
листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева“ на објављивање. 

Члан 7. 

Овај Правилник ступа на сангу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева.“ 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
 

 

003 

На основу члана 46. Закона о локалној самоу-
прави („Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др. 
закон, 101/2016 и 47/2018), члана 67. став 1. тачка 
14) Статута општине Владимирци („Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр. 4/2014-пречишћен текст и 15/2015) и члана 6. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на 
територији општине Владимирци („Сл. лист града 



Број 3 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 3 

 

 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр. 4/2017), Општинско Веће општине Владимирци, 
на својој другој редовној седници одржаној дана 
19.02. 2019. године, донело је једногласно: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ -НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ 
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

I 

Мења се тачка I Решења о образовању Комисије 
за попис имовине непокретности које су у јавној 
својини општине Владимирци, које је донело Општи-
нско веће општине Владимирци, дана 14.06.2017. 
године под бројем 02-40/17-II и то на следећи начин: 

Крстић Александра из Владимираца, разрешава 
се дужности члана Комисије за попис имовине - 
непокретности које су у јавној својини општине 
Владимирци. 

Именује се Славица Мирковић из села Влади-
мирци, в.д. начелника Општинске управе општине 
Владимирци, за члана Комисије за попис имовине - 
непокретности које су у јавној својини општине 
Владимирци. 

II 

Остале одредбе Решења о именовању Комисије 
за попис имовине -непокретности које су у јавној 
својини општине Владимирци, које је донело 
Општинско већа општине Владимирци, дана 
14.06.2017. године под бројем 02-40/17-II остају 
непромењене. 

III 

Мандат новоизабраног члана Комисије за попис 
имовине - непокретности које су у јавној својини 
општине Владимирци траје до истека мандата 
председника и чланова именованих Решењем о 
образовању комисије за попис имовине-непокретно-
сти које су у јавној својини општине Владимирци, 
бр.02-40/17-II од 14.06.2017.године. 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења и има 
се објавити у "Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева" и зва-
ничној интернет презентацији општине Владимирци. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 02-5/19-II од 19.02.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
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Република Србија  
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:401-35/2019-II 
Датум: 19.02.2019.године  
ВЛАДИМИРЦИ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 
62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 
103/15 и 99/16), члана 67. ст. 1. тач. 2. Статута Општине 
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.4/14- пречи-
шћен текст и 15/15) и чл. 2. ст.1. тач. 2. Одлука о 
Општинском већу („Сл. лист града Шапца и општине 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.36/08), Општине 
веће општине Владимирци, на својој II седници 
одржаној дана 19.02.2019. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

1. 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Владимирци за 2019 годину („Сл. лист града 
Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр. 30/18), у оквиру Раздела 3- Општинска Управа, 
Програм 0602 - Програм 15:Локална самоуправа, 
Програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва, 
функција 160,економска класификација 499 -резерве, 
позиција 54 одобравају се општинској управи 
Владимирци средстава у укупном износу 750.000,00 
динара ради обезбеђивања недостајућих средстава 
потребних за измирење дванаесте рате субвенција 
ЈКП „Извор" Владимирци за 2018. годину. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3: 
општинска управа, Програм 2: комунална делатност, 
Програмска активност: 1102-0008-управљање и сна-
бдевање водом за пиће, Функционална класификација: 
630- водоснабдевање, Економска класификација: 
451100- текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, Позиција: 25. 

3. О реализацији овог решења стараће се рачуно-
водство Општинске управе општине Владимирци. 

4. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
има се објавити у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 



Страна 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 3 
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Република Србија 
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:401 -32/2019- II 
Датум: 19.02.2019.године  
ВЛАДИМИРЦИ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 
62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 
103/15 и 99/16), члана 67. ст. 1.тач.2. Статута Општине 
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.4/14- пречи-
шћен текст и 15/15) и чл. 2. ст. 1. тач. 2. Одлука о 
Општинском већу („Сл. лист града Шапца и општине 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.36/08), Општине 
веће општине Владимирци, на својој II седници 
одржаној дана 19.02.2019. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

1. 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Владимирци за 2019 годину („Сл.лист града 
Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр. 30/18), у оквиру Раздела 3- Општинска Управа, 
Програм 0602 - Програм 15: Локална самоуправа, 
Програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва, 
функција 160, економска класификација 499 -резерве, 
позиција 54 одобравају се Скупштини општине 
Владимирци средстава у укупном износу 600.000,00 
динара ради обезбеђивања недостајућих средстава 
потребних за набавку канцеларијског материјала. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
овог решења распоређују се у оквиру Раздела 1- 
Скупштина, Програм 16: политички систем локалне 
самоуправе, Програмска активност 2101-0001-
функционисање скупштине, Функционална класифи-
кација 111, Економска класификација 426111- канце-
ларијски материјал, Позиција 7. 

3. О реализацији овог решења стараће се рачуно-
водство Општинске управе општине Владимирци. 

4. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
има се објавити у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић,Владимирци и Коцељева". 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоу-
прави (,,Сл. гласник РС",бр. 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16- др.закон и 47/18) и члана 138. став 2. Закона 
о спорту („Сл. гласник РС“, бр.24/11, 99/11,10/2016) у 
даљем тексту: Закон, а у складу са чланом 11. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе сре-
дстава за финансирање потреба у области спорта 
општине Владимирци („Службени лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 
34/2016), у даљем тексту: Правилник, Општинско 
веће општине Владимирци, на седници одржаној 
28.02.2019. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија у општини Владимирци 
у следећем саставу: 

1. Живадин Пантелић, - за председника  

2. Милан Павловић, - за члана 

3. Ивана Гагић, - за члана 

II Задатак Комисије је да донесе Предлог одлуке 
за расподелу средстава на основу спроведеног 
јавног конкурса и да исту достави председнику 
општине Владимирци, који доноси Одлуку о додели 
средстава, односно председник општине доноси 
коначну одлуку о финанасирању програма. 

О раду Комисије води се записник, који потписују 
председник и чланови комисије. 

Јавни конкурс расписује Општинско веће општине 
Владимирци, у складу са Правилником.  

Пријава на конкурс подноси се Спортском савезу 
општине Владимирци. 

Комисија врши стручни преглед и даје оцену 
поднетих предлога са предлогом износа средстава 
којим ће програм бити финансиран/суфинансиран. 

III Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
има се објавити у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ и на 
званичној интернет страници општине Владимирци. 
Доношењем истог, престаје да важи Решење, бр: 
02-5/18-II од 18.01.2018. године. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоу-
прави (,,Сл.гласник РС",бр. 129/07, 83/14-др.закон, 
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101/16- др.закон и 47/18), а у складу са чланом 2. 
Правилника о критеријумима и поступку доделе сре-
дстава црквама и верским заједницама („Службени 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева“, бр.34/2016), у даљем тексту: Правилник, 
Општинско веће општине Владимирци, на седници 
одржаној 28.02.2019. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЈАВНОГ КОКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија у општини Владимирци 
у следећем саставу: 

1. Драган Зарић, - за председника  

2. Живадин Пантелић, - за члана 

3. Милан Павловић, - за члана 

II. Задатак Комисије је да припреми конкурсну 
документацију у складу са Правилником, огласи ја-
вни конкурс на званичној интернет страници општине 
Владимирци у року од јеног дана од дана израде 
конкурсне документације, утврди листу вредновања 
и рангирања пријављених пројеката у року од 40 
(четрдесет) дана од дана истека рока за подношење 
пријаве. 

Комисија обавља стручни преглед и вреднује 
предложене пројекте, у складу са условима и крите-
ријумима наведеним у Закону, Правилнику и конкурсу и 
доставља Општинском већу предлог Одлуке о фина-
нсирању и суфинансирању пројекта верских заједница. 
Сагласност на финансирање или суфинансирање 
пројеката верских заједница, на предлог Комисије 
даје Општинско веће општине Владимирци. 

III. Комисија је колегијални орган који у складу са 
Правилником о критеријумима и поступку доделе 
средстава црквама и верским заједницама спроводи 
јавни конкурс за расподелу буџетских средстава 
црквама и верским заједницама. Јавни конкурс се 
расписује једном годишње. 

IV. Ово решење ступа на снагу даном доношења 
и има се објавити у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ и на 
званичној интернет страници општине Владимирци. 
Доношењем истог, престаје да важи Решење које 
Општинско веће општине Владимирци донело 
18.01.2018. године. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 02-7/19-II од 28.02.2019. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
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Република Србија 
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-8/19-III 
Датум: 01.03.2019.године 
Владимирци  

На основу члана 44. Закона локалној самоуправи 
(,,Сл. гласник РС",бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- 
др. закон и 47/18), члана 64. Статута општине 
Владимирци („Сл. лист град Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14- пречишћен текст 
и 15/15), а у складу са чланом 9. Правилника о 
критеријумима и поступку доделе средстава из бу-
џета општине Владимирци за програме и пројекте 
удружења грађана, односно невладиних организа-
ција („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 19/2017) председник 
општине Владимирци донео је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
КОНКУРСНОГ ПОСТУПКА И САЧИЊАВАЊА 

ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРО-
ГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ 

И ХУМАНИТАРНОГ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Образује се Комисија за спровођење Конкурсног 
поступка и сачињавања предлога Одлуке о додели 
средстава за финансирање или суфинансирање про-
грама и пројеката у области друштвеног и хуманитарног 
рада, на територији општине Владимирци, за 2019. 
годину, у саставу: 

1. Ана Пантелић, председник Комисије, 

2. Драган Гајић, члан Комисије и 

3. Милан Павловић, члан Комисије. 

Члан 2. 

Комисија је дужна да у складу са Законом о 
удружењима („Сл. гласник РС“, бр.51/09 и 99/2011 – 
др. закони) и Правилником о критеријумима и посту-
пку доделе средстава из буџета општине Владимирци 
за програме и пројекте удружења грађана, односно 
невладиних организација („Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 
19/2017) размотри приспеле пријаве по јавном 
конкурсу за доделу средстава за финансирање или 
суфинансирање програма и пројеката у области дру-
штвеног и хуманитарног рада на територији општине 
Владимирци, донесе предлог Одлуке о додели сре-
дстава, сачини записник, а предлог Одлуке у року од 
15 дана од дана закључења Конкурса упути предсе-
днику општине на даље разматрање и усвајање. На 
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основу донете Одлуке закључују се и Уговори о 
финансирању или суфинансирању програма и 
пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада 
који су од јавног интереса. 

Члан 3. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ  

1. Председнику комисије, 
2. Члановима комисије,  
3. Писарници  

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
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На основу члана 100. став 3. 4. и 5. Закона о за-
штити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. 
закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018), 
члана 2. став 2. Одлуке о накнади за заштиту и уна-
пређење животне средине града Шапца („Сл. лист 
града Шапца" бр.12/2010) и члана 32. и 99. Статута 
града Шапца („Сл. лист града Шапца" бр. 32/08), 
Градско веће, доноси 

П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

1. Овим Програмом утврђује се намена и начин 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине (у даљем тсксту: Фонд) планираних 
у буџету града Шапца за 2019. годину. 

2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у 
укупном износу од 60,000,000.00 динара, оствариће 
се од накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине града Шапца, која се наплаћује по Одлуци о 
накнади за заштиту и унапређење животне средине 
града Шапца и дела средстава по основу накнаде за 
загађивање животне средине. 

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма 
користиће се наменски за финансирање обавеза 
локалне самоуправе утврђених законима из области 
заштите животне средине: подстицајних, превенти-
вних и санационих програма и пројеката; програма и 
пројеката праћења стања животне средине (монито-
ринг); програм заштите и развоја заштићених при-
родних добара; научно-истражнвачких програма и 
пројеката; едукације и јачања свести о потреби за-
штите животне средине; информисања и објављи-

вања података о стању животне средине; трошкова 
реализације програма, као и других активности од 
значаја за заштиту животне средине у Граду, 

Средства из тачке 2. овог Програма користиће се за: 

I Програме и пројекте праћења стања животне 
средине (мониторинг) на територнји града Шапца: 

3,000,000,00 динара 

У току 2018. године планира се праћење сле-
дећих параметара: 

- праћење квалитета ваздуха, 

- праћење нивоа комуналне буке, 

- мерења у ванредним ситуацијама до којих је 
дошло искључиво као последица хемијског удеса 

За реализацију наведених мониторинга у току 
2019. години ће бити закључени уговори са овлашће-
ним стручним и научним организацијама и установама, 
након спроведене јавне набавке и у складу са Законом 
о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12). 

Праћење и контрола квалитета воде за пиће, 
контрола градских изворишта, контрола квалитета 
воде јавних купалишта и базена, контрола квалитета 
и нивоа загађености пољопривредног земљишта и 
санитарна контрола градских пијаца ће се вршити у 
оквиру редовних контрола предузећа и установа 
којима су јавни објекти поверени на управљање и 
коришћење те нису предмет овог Програма. 

II Подстицајне, превентивне и санационе 
програме и пројекте: 

55, 800, 000.00 динара 

Пројекти и програми који се односе на: 

1. Израда пројекта санације и рекултивације 
несанитарне депоније "Дудара " у Шапцу 

2. Уређење јавних површина и уклањање дивљих 
депонија у складу са чланом 16. став 1 Закона о 
заштити животне средине 

З. Сузбијање амброзије (мапирање и мониторинг) 

2. учешће у изградњи линије муља са анаеробном 
стабилизацијом за капацитет од 126 000 еквивалент 
становника 

Ови програми и пројекти биће реализовани у 
складу са решењима и обавезама проистеклим из 
закона, и у сарадњи са другим субјектима система 
заштите животне средине. 

III Едукатнвни пројекти и јачање свести о 
значају заштите животне средине: 

1,200,000.00 динара 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања 
свести и популаризације заштите животне средине, 
Градска управа града Шапца, надлежно Одељење за 
инспекцијске и комунално-стамбене послове, група 
за заштиту животне средине ће, у сарадњи са другим 
субјектима, организовати или учествовати у пројектима, 
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, 
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маннфестацијама, акцијама из области заштите и 
унапређења животне средине и обележавању зна-
чајних датума и догађаја, 

Средства наведена у овом ставу распоређиваће 
се на основу поднетих захтева за суфинасирање од 
стране образовних установа, јавних предузећа, тури-
стичке организације, цивилног сектора, природних 
субјеката и институција са територије града Шапца. 
Акт о додели средстава за суфинансирање из ове 
позиције доноси начелник Градске управе на основу 
предлога надлежног Одељења за инспекцијске и 
комунално-стамбене послове, група за заштиту жи-
вотне средине, 

4. Финансирање, односно суфинансирање акти-
вности из овог Програма, вршиће се у зависности од 
прилива средстава прикупљених у складу са прили-
вом наменских уступљених средстава у складу са 
Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник 
РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 
72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС). 

5. Када се приходи не остварују у планираном 
износу, Градоначелник града Шапца утврђује прио-
ритетне активности, на предлог надлежног Одељења 
за инспекцијске и комунално-стамбене послове, група 
за заштиту животне средине. 

6. Реализацију Програма и надзор над изврша-
вањем уговорних обавеза и реализацију поједи-
начних програма и пројеката спроводи надлежно 
одељење Градске управе. 

Извештај о реализацији овог Програма подноси 
Градска управа града Шапца, надлежно Одељење за 
инспекцијске н комунално-стамбене послове, група 
за заштиту животне средине, пре усвајања Програма 
за наредну годнну. 

7. Овај Програм објавиће се у „Службеном листу 
града Шапца". 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА 
Број: 401-102-2 од 14.02.2019. год. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Небојша Зеленовић, с.р. 
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.  

Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.  

 

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24 

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа "DEMO GROUP" d.o.o. Шабац 


