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АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ 
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Република Србија  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 013-1/17-I 
13.02.2017. године 
В Л А Д И М И Р Ц И  

На основу чл. 46. став 1. тачка 1) и став 4. и 49. 
став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Скупштина 
општине Владимирци, на седници одржаној 13.02.2017. 
године, донела је  

О Д Л У К У  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

I Утврђује се да је Милошевић Владану из Вла-
димираца, одборнику са изборне листе Александар 
Вучић – Србија побеђује, престао мандат одборника 
у Скупштини општине Владимирци пре истека 
времена на које је изабран, подношењем оставке у 
форми оверене писане изјаве. 

II  Одлуку објавити у „Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 46. став 1. тачка 1) и став 4. 
Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11) прописано је да 
одборнику престаје мандат пре истека времене на 
које је изабран подношењем оставке, као и да је Ску-
пштина дужна да о оставци која је поднета између 
две седнице одлучи на првој наредној седници. 

Одредбама члана 47. истог Закона прописано је 
да одборник лично подноси оставку оверену код 
органа надлежног за оверу потписа, председнику ску-
пштине јединице локалне самоуправе, у року од три 
дана од дана овере и да је председник скупштине 
јединице локалне самоуправе дужан да поднету 
оставку стави на дневни ред скупштине на првој 
наредној седници са предлогом да то буде прва тачка 
дневног реда. 

Одборник Скупштине општине Владимирци Владан 
Милошевић са изборне листе Александар Вучић – 
Србија побеђује, дана 04.01.2017.године, између две 
седнице Скупштине општине Владимирци, поднео је 
председнику Скупштине општине Владимирци оставку 
у форми оверене писане изјаве. Оставка је оверена 
истог дана када је и поднета председнику Скупштине, 
односно 04.01.2017.године.  

С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. 
Закона о локалним изборима, скупштина одлучује о 
престанку мандата одборника, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

ПОУКА О ПРАВНО ЛЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жаба Упра-
вном суду у року од 48 часова од дана доношења 
Одлуке. 

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: 

- Владану Милошевићу из Владимираца 
- Општинској изборној комисији 
- Архиви  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу чл. 50. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 
101/16), чл. 76. став 1. Статута општине Владимирци 
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Влади-
мирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 
15/15), Скупштина општине Владимирци, на седници 
одржаној 13.02.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата члано-
вима Општинског већа општине Владимирци, због 
подношења оставке, и то: 

- Сандри Марковић из Мровске и 

- Мирјани Симеуновић из Трбушца 

II Решење доставити: Сандри Марковић, Мирјани 
Симеуновић, председнику Општине, у скупштински 
материјал и архиви. 



Страна 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 4 

 

 

III Решење ступа на снагу даном доношење, а 
објавиће се у „Сл. листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 020-1/17-I од: 13.02.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу члана 8. став 5. Пословника Скупштине 
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци, Коцељева“, број 
30/08 и 4/11), Скупштина општине Владимирци, на 
седници одржаној 13.02.2017. године, донела је  

О Д Л У К У  

О ОБРАЗОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Верификациони одбор у са-
ставу:  

1. Живковић Славица,председавајући Одбора,  
2. Атић Маријана, члан Одбора, 
3. Вулетић Јелена, члан Одбора. 

II Верификациониодбор на основу Извештаја 
Општинске изборне комисијеутврђује да ли су по-
даци из Уверења о избору одборника истоветни са 
подацима из Извештаја Општинске изборне комисије 
и да ли је Уверење издато од надлежног органа и о 
томе подноси Извештај Скупштини општинe.  

III Одлуку објавити у „Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 013-8/17-I од: 13.02.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
 

 

004 

На основу члана 48. став 1. и 5. и 56. став 1, 5. и 
6. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Скупштина 
општине Владимирци, на седници одржаној 13.02.2017. 
године, донела је  

О Д Л У К У  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборницима Ску-
пштине општине Владимирци, и то: 

- Алексић Радиши, раднику из села Владими-
рци са изборне листе За Владимирце – Демократска 
странка – ЗЗС Владица Марковић; 

- Марковић Сандри, економском техничару из 
Мровске, са изборне листе Александар Вучић – 
Србија побеђује. 

II Мандат одборника почиње да тече даном по-
тврђивања мандата и траје до истека мандата одбо-
рника којима је престао мандат. 

III На Одлуку Скупштине о потврђивању мандата 
одборника допуштена је жалба Управном суду, у 
року од 48 сати од доношења Одлуке. 

IV Одлуку доставити: Алексић Радиши, Марковић 
Сандри, у скупштински материјал и архиви. 

V Одлуку објавити у „Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 013-8/17-I од: 13.02.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу чл. 32. став 1. тачка 12) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 и 101/16), чл. 47 став 1. тачка и 13) 
Статута општине Владимирци („Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
бр. 4/14-пречишћен текст и 15/15), на предлог пре-
дседника Општине Владимирци, Скупштина општине 
Владимирци, на седници одржаној 13.02.2017. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

I 

За чланове Општинског већа општине Владими-
рци, до истека мандата Скупштине, изабрани су: 

- Мандић Стефан из Владимираца и 

- Ајдарић Слађана из Звезда 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

III 

Решење доставити: изабраним, у скупштински 
материјал и архиви. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 020-3/17-I од: 13.02.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 



Број 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 3 
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На основу чл.93. став 1.Закона о локалној самоу-
прави („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16), 
чл.10 Закона о територијалној организацији Репу-
блике („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 
18/2016) и чл.1 Уредбе о означавању назива насе-
љених места улица и тргова, означавању зграда 
кућним бројевима и вођењурегистракућнихбројева, 
улица и тргова („Сл. гласник Републике Србије“, 
бр.16/2012) и чл. 119. Статута општине Владимирци 
(„Сл. лист града Шапца и општине Богатић, Владими-
рци и Коцељева“, бр. 4/14- пречишћен текст и 15/15) 
Скупштина општине Владимирци на седници одржа-
ној дана 13.02.2017.године донела је:  

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком се прописује начин одређивања 
назива улица и тргова на територији општине Вла-
димирци. 

Члан 2. 

Улице и тргови у свим насељеним местима на 
територији општине Владимирци имају своје називе. 

Као улице у смислу ове Одлуке сматрају се кејови 
и обале. 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 3. 

Називом у смислу ове Одлуке сматрају се називи 
који имају географска и историјска обележја, име 
историјске личности из прошлости, значај личности у 
науци, књижевности, култури и историји, знатан до-
принос српском народу и дужи боравак и допринос 
граду, историјски догађаји везани за град, крај у 
Србији, жртве непријатељских прогона, важнији до-
гађаји и датуми. 

Члан 4. 

Улица или трг може променити постојећи назив. 

Члан 5. 

Акт о одређивању назива нових улица и тргова, 
односно промени постојећих, доноси Скупштина 
општине Владимирци, на предлог Комисије за одре-
ђивање назива улица и тргова (у даљем тексту: 
Комисија). 

Члан 6. 

Комисију именује председник општине. 

Комисију броји пет чланова. 

Комисија има свог председника и заменика пре-
дседника. 

Члан 7. 

Иницијативу за одређивање назива улица и трго-
ва, односно промене назива улица и тргова подноси 
заинтересовани субјекат. 

Заинтересовани субјекат може бити: општина или 
месна заједница и њени органи, насељено место, 
група грађана и физичко лице. 

Иницијатива за одређивање назива улица и трго-
ва или промену назива улица или тргова мора бити у 
писаном облику и образложена. 

Иницијатива се подноси Комисији, преко Одељења 
Општинске управе општине Владимирци надлежног 
за инспекцијске и комуналне послове, које обавља 
административно – техничке послове за Комисију. 

Члан 8. 

Комисија разматра покренуту иницијативу, оце-
њује оправданост покретања иницијативе и одлучује 
о истој, већином гласова пристуних чланова Коми-
сије. 

Члан 9. 

Приликом одлучивања Комисија је дужна да се 
придржава следећих начела: 

- неидеолошки приступ  
- значај личности у науци, књижевности, култу-

ри и историји (научници, књижевници, лекари, научни 
радници и др.) 

- дужи боравак и знатан допринос српском на-
роду и граду 

- историјски догађаји од значаја за град, крај и 
Србију 

- жртве непријатељских прогона и  
- важни датуми у историји и сл. 

Члан 10. 

Када Комисија утврди да би улици односно тргу 
требало дати нови назив, односно променити посто-
јећи назив, о томе подноси предлог Скупштини 
општине уз образложење. Кад Комисија утврди да 
покренута иницијатива за одређивање назива улице 
односно трга или о промени, неиспуњава критери-
јуме из члана 10.ове Одлуке, исту ће одбити и о томе 
обавестити покретача иницијативе.  

Члан 11. 

На акт Скупштине општине о одређивању назива 
улица и тргова или о промени, сагласност даје Мини-
старство за државну управу и локалну самоуправу 
РепубликеСрбије. 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 12. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о одређивању назива и обележавању насе-
љених места, улица, тргова и зграда на територији 
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,бр.16/91). 



Страна 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 4 

 

 

Члан 13. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 016-6/17-I од: 13.02.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу члана 536. став 2. Закона о привредним 
друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011 99/2011, 
83/2014- др. закон и 5/15) и члана 47. став 1. тачка 7) 
Статута општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 
– пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине 
Владимирци на седници одржаној 13.02.2017.године, 
донела је 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ 
БИЛАНСА 

1. Усваја се Почетни ликвидациони биланс Јавног 
предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште, 
путеве и изградњу општине Владимирци“ ЈП Влади-
мирци– у ликвидацији сачињен од стране ликвидаци-
оног управника Дирекције дана 13.01.2017.године. 

2. Ову Одлуку објавити у „Сл. листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком Скупштине општине Владимирци бр. 
023-18/16-I од 30.11.2016.године („Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
бр. 32/16) покренут је ликвидациони поступак над 
Јавним предузећем „Дирекција за грађевинско зе-
мљиште, путеве и изградњу општине Владимирци“ 
ЈП Владимирци. 

Одредбама члана 536. став 2. Закона о привре-
дним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011 
99/2011, 83/2014- др. закон и 5/15) прописано је да 
суортаци, комплементари, односно скупштина дужни 
да донесу одлуку о усвајању почетног ликвидационог 
биланса најкасније у року од 30 дана од дана када им 
је поднет на усвајање. 

Општинско веће општине Владимирци, на седни-
ци одржаној 07.02.2017.године, утврдило је Предлог 
одлуке о усвајању Почетног ликвидационог билансаЈ 
авног предузећа „Дирекција за грађевинско земљи-
ште, путеве и изградњу општине Владимирци“ ЈП 
Владимирци и доставило га Скупштини општине 
Владимирци на разматрање и усвајање. 

Скупштина општине Владимирци на седници одр-
жаној 13.02.2017. године усвојила је Почетни ли-
квидациони биланс Јавног предузећа „Дирекција за 
грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине 
Владимирци“ ЈП Владимирци, а ликвидациони упра-
вник је предузео и друге потребне радње за спрово-
ђење ликвидационог поступка. 

Након доношења ове Одлуке, Почетни ликвидациони 
билансЈавног предузећа „Дирекција за грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци“ 
ЈП Владимирци ће бити достављен Агенцији за 
привредне регистре. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 023-2/17-I од: 13.02.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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Република Србија  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 02-7/17-I 
13.02.2017. године 
В Л А Д И М И Р Ц И  

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14 и 101/16), члана 125. став 3. Закона о соци-
јалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11) и члана 
47. став 1. тачка 10) Статута Општине Владимирци 
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Влади-
мирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 
15/15), Скупштина општине Владимирци, на седници 
одржаној 13.02.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ВЛАДИМИРЦИ 

I Констатује се Драгици Узановић, дипл. специ-
јалном педагогу из Прова, престанак мандата врши-
оца дужности директорке Центра за социјални рад 
Владимирци, због истека мандата. 

II Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

О б р а з л о ж е њ e 

Чланом 125. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/11) прописано је да врши-
лац дужности центра за социјални рад може оба-
вљати ту дужност најдуже једну годину. 

Драгица Узановић, дипл. специјални педагог из 
Прова именована је решењем Скупштине општине 
Владимирци бр. 02-59/15-I од 18.06.2015.године за 
вршиоца дужности директорке Центра за социјални 
рад Владимирци. 



Број 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 5 

 

 

С обзиром да је Драгици Узановић истекао ма-
ндат, на предлог овлашћеног предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Драгици Узановић, 
2. Центру за социјални рад Владимирци, 
3. Писарници.  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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Република Србија  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 02-8/17-I 
13.02.2017. године 
В Л А Д И М И Р Ц И  

На основу члана 124. став 3. Закона о социјалној 
заштити („Сл. гласник РС“, број 24/11), члана 32. став 
1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 47. 
став 1. тачка 10) Статута Општине Владимирци („Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15), 
Скупштина општине Владимирци, на седници 
одржаној 13.02.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ 

I Драгица Узановић, дипл. специјални педагог из 
Прова, именује се за директорку Центра за социјални 
рад Владимирци, на период од 4 (четири) године, 
почев од 14.02.2017.године. 

II Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

О б р а з л о ж е њ e 

Чланом 124. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број 24/11) прописано је да 
директора центра за социјални рад именује надле-
жни орган јединице локалне самоуправе, на основу 
конкурса, по прибављеном мишљењу управног одбо-
ра центра за социјални рад. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14 и 101/16) и чланом 47. став 1. тачка 9) Статута 
општине Владимирци („Службени лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 
4/14 – пречишћен текст и 15/15), прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом, именује и 
разрешава, између осталих, директоре установа, 
чији је оснивач. 

Управни одбор Центра је, на основу члана 124. 
став 4. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“, бр. 24/11), расписао конкурс објављен у 
гласилу Националне службе за запошљавање „По-
слови“ за именовање директора Центра за социјални 
рад Владимирци и по спроведеној процедури, дао 
Мишљење бр. 551-271-3/16 од 09.08.2016.године да 
се за директора Центра за социјални рад Влади-
мирци именује Драгица Узановић, дипл. специјални 
педагог из Прова.  

Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, у складу са чланом 124. став 8. 
Закона о социјалној заштити, доставило је сагла-
сност бр. 119-01-153/2016-09 од 28.09.2016. године да 
се за директора Центра за социјални рад Владимирци 
именује Драгица Узановић, дипломирани специјални 
педагог. Како именована, на основу приложених 
доказа, испуњава услове утврђене Статутом Центра, 
а на предлог овлашћеног предлагача, донето је 
решење као у диспозитиву. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Именованој, 
2. Центру за социјални рад Владимирци, 
3. У списе предмета.  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу члана 130. став 3. Закона о здравстве-
ној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 
106/15), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 
101/16) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута 
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 
4/14- пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине 
Владимирци, на седници одржаној 13.02.2017. 
године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ 
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 
„ ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА  

I Констатује се престанак мандата председнику 
Управног одбора Дома здравља „Владимирци“ у 
Владимирцима Милошу Вуковићу из Риђака, због 
подношења оставке. 

II  Решење доставити: Милошу Вуковићу, Дому 
здравља „Владимирци“ у Владимирцима, у скупшти-
нски материјал и архиви. 



Страна 6 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 4 

 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 02-4/17-I од: 13.02.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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На основу члана 130. став 3. Закона о здра-
вственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 
106/15), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 
101/16) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута опш-
тине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14- пречи-
шћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, 
на седници одржаној 13.02.2017.године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ ВЛАДИМИРЦИ“ У 

ВЛАДИМИРЦИМА  

I Именује се Бранко Живковић из Прова за 
председника Управног одбора Дома здравља „Вла-
димирци“ у Владимирцима. 

II  Решење доставити: именованом, Дому здра-
вља „Владимирци“ у Владимирцима, у скупштински 
материјал и архиви. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 02-9/17-I од: 13.02.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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Република Србија  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 02-6/17-I 
13.02.2017. године 
В Л А Д И М И Р Ц И  

На основу чл. 54. став 2. и 12. и чл. 55. став 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 
и 62/16), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 

101/16) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута опш-
тине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречи-
шћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, 
на седници одржаној 13.02.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ЖИКА ПОПОВИЋ“ 
ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ 

I 

Разрешава се Јадранка Пантелић из Влади-
мираца, представник локалне самоуправе, дужности 
члана Школског одбора Основне школе „Жика 
Поповић“ Владимирци, на лични захтев. 

II 

Именује се Младен Јовичић из Владимираца за 
члана Школског одбора Основне школе „Жика 
Поповић“ Владимирци из реда локалне самоуправе, 
на мандатни период до истека мандата Школског 
одбора. 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења и има 
се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Решењем Скупштине општине Владимирци бр. 
02-36/15-I од 22.05.2015. године Јадранка Пантелић 
из Владимираца именована је за члана Школског 
одбора Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци 
из реда локалне самоуправе, до истека мандата 
Школског одбора. 

Јадранка Пантелић из Владимираца, поднела је 
захтев за разрешење дужности члана Школског 
одбора Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци. 

Одредбама члана 55. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) прописа-
но је да ће скупштина јединице самоуправе разреши-
ти пре истека мандата, поједине чланове, укључујући 
и председника или орган управљања установе, на 
лични захтев члана. 

Чланом 54. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, а ставом 
12. наведеног члана да скупштина јединице локалне 
самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашће-
ног предлагача. 

Комисија за кадровска, административна питања, 
радне односе, признања и награде, на седници 
одржаној 03.02.2017.године, утврдила је предлог да 
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се у састав Школског одбора Основне школе „Жика 
Поповић“ Владимирци именује Јовичић Младен из 
Владимираца. 

Одлучујући о предлогу овлашћеног предлагача, 
Скупштина општине Владимирци, на седници одржа-
ној 13.02.2017. године, већином гласова присутних 
одборника, разрешила је Јадранку Пантелић из 
Владимираца дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци, а за 
новог члана Школског одбора именовала Јовичић 
Младена из Владимираца.  

На основу изложеног, сходно законским пропи-
сима из уводног дела овог решења, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

Упутство о правном средству: Ово Решење је 
коначно и против њега није допуштена жалба већ се 
може тужбом покренути управни спор код надлежног 
Управног суда у року од 30 дана од дана доста-
вљања решења.  

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Основној школи „Жика Поповић“ Владимирци, 
2. Разрешеној, 
3. Именованом, 
4. У списе предмета. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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Република Србија  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 02-10/17-I 
13.02.2017. године 
В Л А Д И М И Р Ц И  

На основу члана 135. став 1., а у вези са чланом 
134. став 1. Закона о здравственој заштити („Сл. 
гласник РС“, бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. став 1. 
тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16), члана 18. став 1. 
Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, број 
42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) и члана 47. 
став 1. тачка 10) Статута општине Владимирци („Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева“, бр. 4/14-пречишћен текст и 15/15), Ску-
пштина општине Владимирци, на седници одржаној 
13.02.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ ВЛАДИМИРЦИ“ У 

ВЛАДИМИРЦИМА 

I Др Лилији Теодоровић, лекару специјалисти 
опште медицине, престаје мандат в.д. директорке 

Дома здравља „Владимирци“ у Владимирцима, због 
истека периода на који је именована. 

II Решење ступа на снагу даном доношење и 
има се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 134. став 1. наведеног Закона 
прописано је да ако управни одбор здравствене 
установе не изврши избор кандидата за директора 
здравствене установе, односно ако оснивач здра-
вствене установе не именује директора здравствене 
установе, у складу са одредбама овог закона, осни-
вач ће именовати вршиоца дужности директора на 
период од шест месеци. 

Решењем Скупштине општине Владимирци бр. 
02-30/16-I од 24.06.2016. године, др Лилија Теодоровић 
именована је за в.д. директорке Дома здравља 
„Владимирци“ Владимирци на период од шест ме-
сеци, почев од 25.06.2016.године. 

Како је одредбама члана 135. став 1. Закона о 
здравственој заштити прописано да дужност дире-
ктора здравствене установе престаје истеком мандата 
и разрешењем, одлучено је као у диспозитиву 
решења. 

Упутство о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Вишем суду у Шапцу 
у року од 60 дана од дана пријема овог решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Др Лилији Теодоровић 
2. Дому здравља „Владимирци“ 
3. Архиви 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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Република Србија  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 02-11/17-I 
13.02.2017. године 
В Л А Д И М И Р Ц И  

На основу члана 130. став 3. и 134. став 1. Закона 
о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 
72/09, 88/10 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 
106/15), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 
101/16), члана 18. став 1. Закона о јавним службама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 
и 83/14) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута опш-
тине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 - 
пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине 
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Владимирци, на седници одржаној 13.02.2017. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ ВЛАДИМИРЦИ“ У 

ВЛАДИМИРЦИМА 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Лилија Теодоровић, лекар 
специјалиста опште медицине из Шапца, за вршиоца 
дужности директорке Дома здравља „Владимирци“ у 
Владимирцима, на период од шест месеци, почев од 
14.02.2017.године. 

II  Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 130. став 3. Закона о здравственој зашти-
ти прописано је да директора здравствене установе 
именује и разрешава оснивач. 

Чланом 134. став 1. Закона о здравственој зашти-
ти прописано је да ако управни одбор здравствене 
установе не изврши избор кандидата за директора 
здравствене установе, односно ако оснивач здра-
вствене установе не именује директора здравствене 
установе, у складу са одредбама овог закона, осни-
вач ће именовати вршиоца дужности директора на 
период од шест месеци.  

Комисија за кадровска, административна питања, 
радне односе, признања и награде, као овлашћени 
предлагач, на седници одржаној 10.02.2017.године, 
утврдила је предлог да се за в.д. директорке Дома 
здравља „Владимирци“ у Владимирцима именује 
Лилија Теодоровић, лекар специјалиста опште ме-
дицине из Шапца. 

С обзиром да је досадашњем вршиоцу дужности 
директорке Дома здравља престао мандат, Ску-
пштина општине Владимирци, на седници одржаној 
13.02.2017.године, већином гласова присутних 
одборника, именовала је Лилију Теодоровић, лекара 
специјалисту опште медицине из Шапца за вршиоца 
дужности директорке Дома здравља „Владимирци“ у 
Владимирцима.  

На основу изложеног, сходно законским пропи-
сима из уводног дела овог решења, одлучено је као у 
диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог 
решења може се поднети тужба Вишем суду у Шапцу 
у року од 60 дана од дана пријема овог решења. 

Решење доставити: 

- Именованој, 
- Дому здравља „Владимирци“, 
- Архиви 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Драган Симеуновић, с.р. 
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Веће општине Владимирци, на седници одржаној 
07.02.2017. године, на основу члана 80. Статута опш-
тине Владимирци („Сл, лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева'', број 4/14 - пре-
чишћен текст и 15/15), донело је 

П Р А В И Л Н И К  

О КОРИШЋЕЊУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У 
СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се право на употребу 
службених мобилних телефона или приватних моби-
лних телефона у службене сврхе (у даљем тексту. 
мобилни телефони), категорије запослених којима то 
право припада. као и услови и начин коришћења тог 
права. 

Члан 2. 

При утврђивању права на коришћење мобилних 
телефона полазиће се од стварне потребе запо-
слених за коришћењем ових уређаја. Оствариваће ra 
заиослени при обављању одређених послова који 
захтевају интензивну и сталну пословну комуника-
цију. 

Члан 3. 

Општина може да обезбеди запосленима за које 
постоји потреба да користе службене телефоне, мо-
билни уређај и претпдатнички број или само пре-
тплатнички број. 

Члан 4. 

Трошкови коришћења мобилних телефона, који 
се плаћају на терет буџета општине Владимирци, 
утврђују се у месечном износу у висини од: 

- председник општине, заменик председника 
општине, председник скупштине, иомоћници пре-
дседника оиштине, начелник општинске уираве -
4.500,00 динара 

- руководиоци одељења, шеф рачуноводства 
и запослени на пословима утврђивања локалних 
јавних прихода и послови наплате локалних ја-
вних прихода - 3.000,00 динара 

- секретар скупштине - 2.500,00 динара вршења 
- запослени на пословима оперативних и 

припремних послова јавних површина- 1.800,00 
динара 

- запослени на пословима матичара за мати-
чно подручје Владимирци, заменик председника 
скупштине, финатшјски књиговођа и контиста, 
просторни планер и урбаниста, послови радних 
односа и скунштински нослови, чланови општи-
нског већа, одборници скуштине општине - 1.500,00 
динара 
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- пословни секретар - 1.000,00 динара 
- остали запослени у Онштинској управи - 

500,00 динара 

Изузетно, из оправданих разлога, поједини месечни 
рачун за коришћење службеног мобилног телефона 
може бити виши од месечног ограничења о чему 
одлучује начелник Управе општине Владимирци, на 
основу образложеног писаног захтева корисника. 

Члан 5. 

Лица којима је општина обезбедила претплатни-
чки број дужна су да приликом задуживања претпла-
тничким бројем дају посебну изјаву да су сагласни да 
им се. у случају прекорачења дозвољеног лимита, 
више потрошени износ наплати из обрачунате плате. 

Образац изјаве је саставни део овог правилника. 

Члан 6. 

Лица која су задужила мобилне телефоне и пре-
тплатничке картице, које је обезбедила Општина, у 
обавези су да их користе са дужном пажњом, а у 
случају губитка или оштећења истих, да надокнаде 
штету општини. уколико надлежни орган посебним 
актом не одлучи другачије. 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у.,Службеном листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева. " 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 401-11/17-II од: 07.02.2017. године 

 

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

 

ИЗЈАВА 

Ја _____________________, корисник службеног 
мобилног телефона број _______________, сагласан 
сам да ми се од плате обустави износ прекорачења 
дозвољених месечних трошкова коришћења слу-
жбеног мобилног телефона и картице. 

У Владимирцима, ___________________ године. 

__________________________________ 

Потпис корисника мобилног телефона 
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На основу члана 80. Статута општине Влади-
мирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева", број 4/14 - пречишћен 

текст и 15/15), Општинско веће општине Владимирци, 
на седници одржаној 07.02.2017.године, донело је 

П Р А В И Л Н И К  

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

I Опште одредбе  

Члан 1. 

Овим правилником уређује се питање у вези са 
употребом средстава на име трошкова репрезе-
нтације, а посебно: 

- шта се сматра трошковима репрезентације; 

- начин планирања и извори финансирања; 

- овлашћења у вези са употребом средстава на 
име трошкова репрезентације; 

- начин формирања и токови докумената у вези 
са настанком трошкова репрезентације. 

II Трошкови репрезентације  

Члан 2. 

Трошковима репрезентације сматрају се трошкови 
учињени приликом радних и пословних састанака, 
трошкови учињени приликом обележавања јубилеја 
и у другим сличним случајевима, трошкови угостите-
љских услуга које су у непосредној вези са извршењем 
одређеног службеног посла у земљи и иностранству, 
трошкови учињени приликом куповине поклона који 
се дају у пригодним приликама и остали трошкови 
репрезентације, који нису наведени, а који су учи-
њени у другим сличним случајевима у вези са радом 
и надлежношћу органа Општине Владимирци. 

Члан 3. 

Годишњи износ средтава на име трошкова репре-
зентације може се кретати до висине која је утврђена 
у финансијском плану за одређену буџетску годину, 
као и општим и посебним нормативима, препорукама 
и Закључцима Владе Републике Србије. 

Члан 4. 

Руководилац органа Општине Владимирци одлу-
чује о висини средстава која ће се употребити за 
репрезентацију. 

Право на репрезентацију имају следећа лица: 

1. председник и заменик председника опш-
тине, 

2. председник и заменик председника Ску-
пштине општине, 

3. начелник Управе, 

4. овлашћено лице на другој функцији или 
овлашћено запослено лице (коришћење средстава 
репрезентације за остале функционере одобрава 
председник општине, а за запослене у Управи 
начелник Управе). 
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Члан 5. 

Одељење за буџет и финансије води евиденцију 
поклона који се, по налогу председника општине, дају 
у пригодним приликама. 

Образац евиденције је саставни део овог пра-
вилника (Образац 1.). 

Члан 6. 

Плаћање трошкова репрезентације врши се на 
основу: 

o писаног захтева за коришћење средстава 
репрезентације који подноси лице из члана 4. став 2. 
најмање 1 дан пре настанка трошкова репрезента-
ције, а који одобрава руководилац органа (Образац 2.), 

o  рачуна за настале трошкове репрезентације 
потписаног од стране лица које је користило репрезе-
нтацију, 

o  извештаја о насталим трошковима репрезе-
нтације са разлогом настанка (Образац 3.) 

Лице које је користило средства репрезентације 
дужно је да на полеђини рачуна стави свој потпис и 
назначи повод настанка трошкова репрезентације. 
Образац из става 1. овог члана су саставни део овог 
правилника. 

Члан 7. 

У случају прекорачења износа трошкова репрезе-
нтације назначеног у захтеву из члана 6. став 1. 
алинеја прва овог правилника, а уколико руководи-
лац органа накнадно не одобри трошкове репрезе-
нтације у пуном износу, лице које их је користило 
дужно је да накнади разлику између одобреног и 
оствареног износа трошкова репрезентације. 

Лице које је користило трошкове репрезентације 
може у року од 3 радна дана од дана испостављања 

рачуна поднети захтев руководиоцу органа за 
признавање трошкова који по ставу 1. овог члана 
падају на његов терет, са образложењем разлога 
прекорачења. 

Члан 8. 

Докази о учињеним трошковима репрезентације 
достављају се лицу које обавља послове на радном 
месту за финансијско - рачуноводствене послове, 
које комплетира документацију и припрема решење о 
распореду средстава уз претходну проверу про-
цедуре у складу са овим правилником. 

III Прелазне и завршне одредбе  

Члан 9. 

За дата добра на име репрезентације није потре-
бан потпис примаоца ако је то давање извршено у 
складу са овим правилником и одобрењем пре-
дседника општине. 

Члан 10. 

Све накнаде измене у законским прописима по 
питању трошкова репрезентације непосредно се 
примењују. 

Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 401-9/17-II од: 07.02.2017. године 

 

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

Образац 2. 

ЗАХТЕВ 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

У складу са чланом 6. Правилника о трошковима репрезентације број _________, подносим захтев за 
коришћење средстава репрезентације. 

ПОВОД:......................................................................................................................................................................  

ВРЕМЕ: ......................................................................................................................................................................  

МЕСТО:......................................................................................................................................................................  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: .......................................................................................................................... динара 

ОСТАЛО: ...................................................................................................................................................................  

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА САГЛАСАН 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

____________________________ ____________________ 
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Образац 3. 

ИЗВЕШТАЈ 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

ВРСТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: ....................................................................................................................................  

ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ/ДОБАРА: .................................................................................................................... динара 

РАЗЛОЗИ НАСТАЈАЊА ТРОШКОВА: 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

________________________ 

 
 

Образац 1. 

ЕВИДЕНЦИЈА О ПОКЛОНИМА 

ДАТИМ У ПРИГОДНИМ ПРИЛИКАМА 

Редни 
број 

Врста 
поклона 

Број рачуна и 
назив 

добављача 

Вредност 
поклона 

Прималац 
поклона 

Дан 
уручења 
поклона 

Место 
предаје 
поклона 

Повод 
предаје 
поклона 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        



Страна 12 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 4 

 

 

017 

На основу 56.став 2. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне са-
моуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16), члана 46. 
став 1. тачка 7) Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС", бр. 129/07,83/14 и 101/16) и члана 67. 
став 1. тачка 7) Статута Општине Владимирци („Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. ", бр. 4/14 - пречишћен текст и 15/15), 
Општинско веће Општине Владимирци, на седници 
одржаној 07.02.2017.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИМИРЦИ 

I Пантелић Ана, дипл. правник из Владими-
раца, поставља се за вршиоца дужности начелника 
Општинске управе општине Владимирци, почев од 
13.02.2017.ro дине. 

II Решење доставити: вршиоцу дужности наче-
лника, у персонални досије и писарници. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Сл. листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 119-1/17- II од: 13.02.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ. с.р. 
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Република Србија  
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 553-454/16-II  
07.02.2017. 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 и 
103/15) и члана 67. ст. 1. тач. 2. Статута Општине 
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Бога-
тић, Владимирци и Коцељева", бр.4/14- пречишћен 
текст и 15/15) чл.2.ст. 1.тач.2. Одлука о Општинском 
већу („Сл. лист града Шапца и општине Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр.36/08), а у складу са 
Закључком о исплати новчаних среддства, бр. 553-
454/16 - II, од дана 07.02.2017. године, Општинско 

веће општине Владимирци, на седници одржаној 
дана 07.02.2017. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Владимирци за 2017. годину („Сл.лист града 
Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр. 34/16), у оквиру Раздела 3, Глава 3.01, Програм 
0602- Програм 15: Локална самоуправа, Програмска 
активност 0602 - 0009, Текућа буџетска резерва, Фу-
нкционална класификација 110, Економска класифи-
кација 499, Позиција 63 одобравају се Општинској 
управи општине Владимирци средства у укупном 
износу 136.158,00 динара ради обезбеђивања недо-
стајућих средстава потребних за лечење тешке бо-
лести, а на основу закључка о исплати новчаних 
средстава. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
овог решења распоређују се уоквиру Раздела 3, 
Глава 3.01, Програм 0602-Програм 15, Програмска 
активност 0602-0001, Функционална класификација 
130, Економска класификација 472000, Позција 52. 

3. О реализацији овог решења стараће се рачу-
новодство Општинске управе општине Владимирци. 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца и општине Богатић,Владимирци и 
Коцељева". 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ. с.р. 
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Република Србија  
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-39/17- II  
13.02.2017. 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 и 
103/15) и члана 67. ст. 1. тач. 2. Статута Општине 
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Бога-
тић, Владимирци и Коцељева", бр.4/14- пречишћен 
текст и 15/15) чл. 2. ст.1. тач. 2. Одлука о Општинском 
већу („Сл. лист града Шапца и општине Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр.36/08), Општинско веће 
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општине Владимирци, наседници одржаној дана 
13.02.2017. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Владимирци за 2017. годину („Сл. лист 
града Шапца и општине Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. 34/16), у оквиру Раздела 3, Глава 
3.01, Програм 0602- Програм 15: Локална самоуправа, 
Програмска активност 0602 - 0009, Текућа буџетска 
резерва, Функционална класификација 110, Економска 
класификација 499, Позиција 63 одобравају се 
Општинској управи општине Владимирци средстава 
у укупном износу 390.000,00 динара ради обе-
збеђивања недостајућих средстава потребних за 
суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја ради остваривања јавног интереса у 
области јавног информисања у 2017. години. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3, 
Глава 3.01, Програм 1201 - Програм 13 Развој 
културе, Програмска активност 1 интересау области 
јавног информисања, Функционална класификација 
830, Економска класификација 423, Позција 88. 

3. О реализацији овог решења стараће се рачу-
новодство Општинске управе општине Владимирци. 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца и општине Богатић,Владимирци и 
Коцељева". 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ. 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 


