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АКТА СО КОЦЕЉЕВА

001
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана
73. Статута општине Коцељева („Службени лист
Општине“, број 27/2008), Скупштина општине
Коцељева, на седници одржаној дана 30.11.2018.
године донела је:

30. новембар 2018.

7. Доставља Извештај о свом раду на извршавању послова из изворног делокруга Општине и
поверених послова, Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу најмање једанпут
годишње.
Члан 3.
Општинска управа има свој печат и штамбиљ.
Печат Општинске управе је округлог облика, пречника 32мм, са текстом распоређеним по концентричним
круговима и то:
- у спољњем кругу „Република Србија“

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОЦЕЉЕВА
I OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Законом и Статутом
општине, уређују се: делокруг, организација, начин
рада и друга питања од значаја за остваривање
функције Општинске управе Коцељева (у даљем
тексту: Општинска урава).
Члан 2.
ОПШТИНСКА УПРАВА
1. Припрема нацрте прописа и других аката које
доноси Скупштина општине, председник општине и
Општинско веће;
2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине
општине, председника Општине и Општинског већа;
3. Решава у управном поступку у првом степену о
правима и дружностима грађана, предузећа, установа и
других организација у управним стварима из надлежности Општине.
4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
општине;
5. Извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено општини;
6. Обавља стручне и друге послове које утврди
Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

- у првом унутрашњем кругу „Општина КоцељеваОпштинска управа“
- у средини печата мали грб Републике Србије
- у дну печата исписује се седиште „Коцељева“
Печат из става 2. овог члана служи за оверу аката и
других списа које доноси начелник Општинске управе.
Печатом из става 2. овог члана рукује начелник
Општинске управе, односно лице које он овласти.
Члан 4.
Организационе јединице Општинске управе –
Одељења и Служба за инспекцијске послове има
свој печат истоветан облику и садржини печата из
чл. 3. ове Одлуке, с тим што се испод грба у средини
печата додаје редни број 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
Печати из става 1. овог члана служе за оверу
аката који се доносе у делокругу надлежности
одељења Општинске управе односно службе за
инспекцијске послове и њима рукује руководилац
одељења односно службе.
Члан 5.
Штамбиљ Општинске управе служи за потребе
пријема односно отпремања аката Општинске управе
и израђује се у облику и садржини сходно правилима
о канцеларијском пословању.
Члан 6.
Средства за рад Општинске управе обезбеђују се
у буџету Општине и буџету Републике за финансирање поверених послова државне управе, у складу
са Законом.
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Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева
Члан 7.

Општинска 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 учињено
кривично дело или привредни преступ и поднети
захтев за покретање прекршајног поступка;
4. Издати привремено наређење, односно забрану;
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 или општим актом.
Члан 8.
У поступку пред Општинском управом, у коме се
решава о правима, обавезама и интересима грађана
и правних лица, примењују се прописи о управном
постуку.
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- обједињавања истих или сличних, међусобно
повезаних послова у одговарајуће организационе
јединице,
- законитог и ефикасног одлучивања о правима,
обавезама и правним интересима грађана и правних
лица,
- стручног и рационалног обављања послова,
- остваривање пуне и равномерне упослености
свих запослених у Општинској управи, уз стално
оцељивање њиховог рада,
- ефикасног руковођења организационим јединицама и сталним надзором над извршавањем послова,
- остваривања сарадње са другим органима, организацијама и службама,
- остваривања сарадње са ресорним министарствима Републике и одговорности за квалитетно и
ефикасно вршење поверених послова државне
управе,
- примењивања савремених метода и средстава
рада.

Члан 9.

Члан 13.

Радом Општинске управе руководи начелник.

За обављање послова Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице (одељења и
службе) и то:

Права, обавезе и одговорности запослених и постављених лица у Општинској управи утврђени су
Уставом, законом, колективним уговором, одлукама
Скупштине општине, актима Председника општине,
актима начелника Општинске управе и другим
прописима.
Члан 10.
Запослена и постављена лица у Општинској управи
обавезна су да послове на остваривању и обезбеђивању Уставом и Законом утврђених права и интереса
грађана, правних лица и других субјеката обављају
одговорно, савесно и ефикасно у складу са Уставом,
Законом, Статутом, овом Одлуком и Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи.
Члан 11.
Запослена и постављена лица у Општинској
управи не могу се у обављању својих послова руководити својим политичким убеђењима. Нити их могу
изражавати и заступати.
Забрањено је у Општинској управи оснивати политичке странке и друге политичке организације или
поједине њихове унутрашње организационе облике.
II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
Члан 12.
Општинска управа образује се као јединствен
орган, организовање послова у Општинској управи
врши се на основу:

1. Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију;
2. Одељење за урбанизам, комуналне, стамбене
и имовинско- правне послове;
3. Одељење за привреду, пољопривреду, саобраћај и туризам;
4. Одељење за општу управу и јавне службе;
5. Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру;
6. Служба за послове органа Општине;
7. Служба за инспекцијске послове.
У оквиру одељења образују се као унутрашње
јединице одсеци за поједине послове.
У саставу Општинске управе могу се формирати
канцеларије и други организациони облици за обављање одређених послове (рурални развој, спорт,
омалдина и др.).
1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ
ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
Члан 14.
У оквиру Одељења за финансије образују се:
- Одсек за финансије
- Одсек за локалну пореску администрацију
Члан 15.
Одсек за финансије обавља послове који се
односе на:
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- израду нацрта буџета и завршног рачуна буџета
директних и индиректних корисника осталих органа и
организација чије књиховодство по уговору води
Општинска управа,
- извршење буџета и буџетских фондова,
- израду нацрта и спровођење финансијских одлука у складу са Законом и подзаконским актима послове финансијског планирања, контролу расхода
и управљања готовином и дугом,
- послове буџетског рачуноводства и извештавања,
- управљање финансијским информацијама,
- послове интерне контроле у смислу Закона о
буџетском систему,
- наплату и утрошак средстава самодоприноса,
- вршење послова наменске расподеле буџетских
прихода у складу са одлуком о буџету,
- вршење послова расподеле и контроле располагања средствима која користе корисници буџетских
средстава,
- финансијско материјалне и књиговодствене
послове буџета, фондова и рачуна посебних намена
и друге послове из области финансијско материјалног пословања за потребе Општинске управе,
- књиговодствено евидентирање непокретности
чији је корисник Општина,
- послове благајне и ликвидатуре,
- послове пружања финансијских услуга другим
органима и организацијама, по посебним уговорима,
- израду програма развоја за које је надлежна
Општина, у сарадњи са Одељењем за привреду,
пољопривреду, саобраћај и туризам.
Члан 16.
Одсек за локалну пореску администрацију обавља послове који се односе на:
- послове везане за утврђивање и наплату локалних јавних прихода и других накнада у складу са
законом и Општинском одлуком,
- води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу податка из
јединственог регистра пореских обвезника који се
води Пореска управа,
- врши утврђивање изворних прихода јединице
локалне самоуправе решењем за које није прописано
да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом,
- врши канцеларијску контролу ради провере и
утврђивања законитости и правилности испуњавања
пореске обавезе по основу локалних јавних прихода
у складу са законом,
- врши обезбеђење наплате локалних јавних
прихода у складу са законом,
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- врши редовну наплату локалних јавних прихода
и споредних пореских давања у складу са законом,
- води првостепени управни поступак по жалбама
пореских обвезника изјављеним против управних
аката донетих у пореском поступку,
- примењује јединствени информациони систем
за локалне јавне приходе,
- води пореско књиговодство за локалне јавне
приходе у складу са прописима,
- планира и спроводи обуку запослених,
- пружа основну стручну и правну помоћ пореским
обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних
јавних прихода, у складу са кодексом понашања
запослених у локалној самоуправи,
- по службеној дужности доставља Пореској управи
доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова
из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских
прописа за чију је примену надлежна Пореска
управа,
- обезбеђује примену прописа о слободном приступу информација од јавног значаја,
- врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
- администрира порез на имовину, комуналне
таксе прописане одлуком о комуналним таксама која
је на снази, накнаду за заштиту и унапређење
животне средине,
- друге послове утврђене Законом, Статутом
општине и овом Одлуком.
2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ,
СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Члан 17.
Одељење за урбанизам, комуналне, стамбене и
имовинско- правне послове обавља послове који се
односе на:
- спровођење поступака израде, доношења и
спровођење просторних и урбанистичких планова,
- спровођење прописа у области урбанизма и
грађевинарства у оквиру ЦЕОП- а- е,
- издавање локацијских услова,
- издавање грађевинских и употребних дозвола,
- евиденцију бесправно изграђених објеката и
њихово усклађивање са планским актима,
- утврђивање услова за уређење и одржавање
јавних комуналних објеката, локалних путева, тргова
и улица,
- праћење остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење отпадних
вода, организован третман комуналног отпада и друго у
складу са законом),
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- послове праћења доношења програма и планова комуналних предузећа на територији Општине и
њихову реализацију,
- мере заштите ваздуха, земљишта, шума, вода,
биљног и животињског света, природних добара,
заштиту од буке и јонизујућег зрачења, заштиту од
отпадних и опасних материја, послови заштите животне средине,
- услове држања и заштите домаћих животиња,
- припремање аката за располагање и коришћење
општинским непокретностима,
- евиденције општинских непокретности (станови,
пословни простор, грађевинско земљиште, јавна добра,
улице и тргови, паркови, путеви, школе споменици
културе и друго)
- предузимање мера за заштиту непокретности,
- извршавање послова у имовинско - правној
области (земљиште, зграде и друга имовина са којом
располаже Општина, експропријацију, изузимање
грађевинског земљишта),
- идентификацију имовине на којој Општина има
право управљања и коришћења као и упис истих у
јавне књиге,
- тржишно уређење односа између Општине и
корисника - закупца имовине,
- припрему и израду нормативних аката из своје
надлежности,
- поступак за исељење бесправно усељених лица
у стан или заједничке просторије по захтеву власника стана и лица који има правни интерес, као и
извршење правоснажног акта у овој области,
- послови јавних набавки,
- администрира приходе на основу информације о
локацији, израде локацијске дозволе, урбанистичког
пројекта, грађевинске дозволе, пријаве почетка извођења радова, пријаве припремних радова, одобрења
за извођење радова, контроле темеља, употребне
дозволе, одобрења за монтажне објекте на јавним
површинама, одобрења за раскопавање јавних површина, одобрења за заузимање јавних површина,
доношење решења о додели грађевинског земљишта
под закуп на одређено време, доношења решења о
додели грађевинског земљишта под закуп на одређено време у циљу легализације или исправке граница
суседних парцела, за увођење у посед грађевинског
земљишта додељеног под закуп и уклањање објеката са јавног грађевинског земљишта по истеку
уговора о закупу,
- друге послове утврђене законом, Статутом
Општине и овом Одлуком.
Члан 18.
У оквиру Одељења за урбанизам, комуналне,
стамбене и имовинско - правне послове образује се:
- Одсек за имовинско - правне и стамбене послове.
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3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ,
САОБРАЋАЈ И ТУРИЗАМ
Члан 19.
Одељење за привреду, пољопривреду, саобраћај
и туризам обавља послове који се односе на:
- израду програма развоја за које је надлежна
Општина, у сарадњи са Одељењем за финансије и
локалну пореску администрацију,
- пољопривреду и развој села, шумарство и
водопривреду, туризам и угоститељство, индустрију,
као и израду нацрта програма, планова развоја и
аналитичких материјала за потребе општинских
органа из ове области,
- опште и управне послове у области мале
привреде, праћење стања и развоја мале привреде у
области личног рада и приватног предузетништва
(издавање дозвола за обављање самосталне делатности, вођење регистра радњи, израде нацрта програма
за развој мале привреде и аналитичко праћење
стања у овим областима),
- уређење, обезбеђење и наменско коришћење
пословног простора чији је корисник Општина, у
складу са прописима,
- вршење обрачуна ревалоризације за откуп
станова,
- општинске робне резерве и снабдевање грађана,
- утврђивање- процену штета од елементарних
непогода,
- организацију и начин обављања јавног превоза
путника на територији општине и ауто-такси превоза,
- режим и техничко регулисање и организацију
саобраћаја,
- давање сагласности на пројекте којим се утврђује режим саобраћаја,
- јавни градски и приградски превоз на подручју
Општине,
- ван линијски превоз путникак и ствари,
- предлагање мера за побољшање функционисања саобраћаја,
- издавање одобрења за привремено коришћење
саобраћајних површина,
- одређивање простора за паркирање и одређивање начина за њихово коришћење,
- регистрација и овера реда вожње за градски и
приградски превоз путника,
- одређивање аутобуских стајалишта за линијски
превоз путника,
- организују чување и правну заштиту од противправног присвајања, коришћења, уништавања шума
чији је корисник Општина Коцељева,
- администрира приходе у области пољопривреде
и водопривреде локалног значаја, за услуге у области саобраћаја и од продужења радног времена у
угоститељским објектима,
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- друге послове утврђене законом, Статутом
Општине и овом Одлуком.
Члан 20.
У оквиру Одељења за привреду, пољопривреду и
туризам образују се:
- Одсек за привреду,
- Одсек за пољопривреду.
4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
ЈАВНЕСЛУЖБЕ
Члан 21.
Одељење за општу управу и јавне службе
обавља послове који се односе на:
- вођење матичних књига и књига држављања,
- послове из области грађанских стања,
- издавање уверења о статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових
породица,
- вођење бирачких спискова и спровођење изборних радњи из надлежности Општинске управе као и
стручне послове око спровођења референдума
грађана,
- послове везане за организациона питања Месних
заједница и пружање стручних помоћи Месним
заједницама,
- координација рада Месних канцеларија
надзора над њиховим радом,

и

- издавање уверења и других потврда,
- овера потписа, рукописа и преписа,
- решавање о управним стварима ако прописима
није одређено који је орган управе стварно надлежан
а то не може да се одреди по природи ствари,
- опште и управно - правне послове у области
просвете, ученичког и студентског стандарда, културе, спорта, здравствене заштите, друштвене бриге о
деци и омладини, социјалне и борачко- инвалидске
заштите и заштите цивилних инвалида рата у складу
са републичким и општинским прописима,
- управни поступак из области развставања деце
и омладине ометене у развоју и остваривања заштите
чланова породице лица на обавезној војној служби,
- студентске кредите и стипендије ученика и
студената,
- праћење рада установа у области јавних служби
чији је оснивач Општина,
- обезбеђење услова за остваривање планова и
програма предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, примарне здравствене заштите,
социјалне заштите, финансијске подршке породици
са децом, културе, физичке културе, информисања,
- послове одбране из надлежности Општине,
- послови из области ванредних ситуација који су
у надлежности Општине,
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- послови из области спорта и управљање спортским објектима чији је корисник Општина,
- персоналне послове из области радних односа и
људских ресурса запослених у Општинској управи,
- послове пријемне канцеларије - писарнице и
архиве,
- послове економата, текућег инвестиционог одржавања зграде, покретних и непокретних ствари којима
располаже општина, одржавање чистоће, грејања,
умножавање материјала, телефонске централе и
дактилографских послова,
- протоколарне послове за потребе органа
општине и Општинске управе
- организацију послова у вези употребе грба и
других знамења општине, народне и државне заставе
сходно Закону и подзаконским актима и одлукама
Скупштине општине,
- администрира приходе од венчања, вршења
увида у матичне књиге, издавања извода из МКР,
МКВ И МКУ, промене личног имена и доношења
решења, доношења решења за накнадни упис чињенице рођења, венчања и смрти у матичну књигу и
закључење брака преко пуномоћника и трошкова
материјала овере,
- у оквиру Одељења, Одсек за заједничке послове
администрира трошкове фотокопирања докумената,
као и приходе од овера копија и потписа док се
обављају у Општинској управи,
- друге послове утврђене законом, Статутом
општине и овом Одлуком.
Ради обављања појединих послова из надлежности Општине и општинских органа изван седишта
Општинске управе, стручне и административне
помоћи месним заједницама, повезивања месних
заједница са органима општине образују се месне
канцеларије.
Месне канцеларије обављају послове који се
односе на: послове матичара за матично подручје
које покрива месна канцеларија (вођење матичних
књига, књига држављана и издавање извода и уверења, састављање смртовница), издавање уверења
о којима се води службена евиденција, као и о чињеницама о којима се не води службена евиденција
када је то Законом или другим прописом одређено,
доставља податке о променама у бирачком списку у
задуженом матичном подручју ради ажурирања јединственог бирачког списка, вршење послова пријемне
канцеларије за органе Општине, вршење административно- техничких и других послова збора грађана и
органа месних заједница, вођење других евиденција
када је то предвиђено Законом или другим прописима
(о деци дораслој за Основу школу, о обвезницама
месног самодоприноса и сл.), пружање стручне
помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни
самодопринос.
Месне канцеларије могу обављати и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

Страна 6

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

У месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и
установе на основу уговора који закључује начелник
Општинске управе, односно лице које он овласти, са
представницима органа, организација и установа за
које обављају послове.
Члан 22.
Месне канцеларије образују се за следећа подручја:
- Месна канцеларија Доње Црниљево, за несељена места: Доње Црниљево, Галовић,
Градојевић и Ћуковивне,
- Месна канцеларија Драгиње, за насељена места
Драгиње и Брдарица,
- Месна канцеларија Каменица, за насељена
места: Каменица, Голочело и Љутице,
- Месна канцеларија Свилеува, за насељена места
Свилеува и Баталаге,
- Послове вођења матичних књига и књига држављана за насељена места: Коцељева, Бресница,
Мали Бошњак, Зукве, Дружетић и Суботица обављаће матична служба у Коцељеви.
Члан 23.
У оквиру Одељења за општу управу и јавне службе образује се:
- Одсек за општу управу
- Одсек за заједничке послове

Број 27

- стара се о обезбеђењу и одржавању јавног
осветљења,
- праћење остваривања програма уређивања
грађевинског земљишта,
- администрира приходе од накнаде за уређење
грађевинског земљишта по раније закљученим уговорима,
- обавља и друге послове у складу са одлукама
Скупштине општине.
У области изградње, одржавања, заштите,
коришћења и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама:
-

управља путевима у својини Општине Коцељева,

- доноси програме
развоја путева,

одржавања,

заштите

и

- утврђује обим и цене радова на редовном
одржавању и заштити путева,
- организује послове на реконструкцији, изградњи и одржавању општинских путева и улица и на
изградњи, реконструкцији и одржавању некатегорисаних путева у сарадњи са месним заједницама,
- врши и организује пројектовање, изградњу и
реконструкцију путева,
-

врши или организује послове надзора

- даје услове и сагласност за прикључење прилазног пута на општински пут,

5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИНФРАСТРУКТУРУ

- издаје одобрење за постављање натписа
поред општинских некатегорисаних путева и улица,

Члан 24.

- даје сагласност за постављање и реконструкцију
инфраструктурних система (водовода, канализација
и других инсталација) у коловозну конструкцију
општинских и некатегорисаних путева и градских
улица и заштитном појасу,

Одељење за грађевинско земљиште и инфеструктуру обавља следеће послове:
У области уређивања, коришћења и унапређења грађевинског земљишта:
- припрема средњорочне и годишње програме
уређивања грађевинског земљишта
- врши стручне послове на усклађивању програма уређивања грађевинског земљишта,
врши стручне послове на усклађивању програма уређивања грађевинског земљишта са развојним
програмима комуналне инфраструктуре у складу са
одлукама Скупштине општине,
- уређује грађевинско земљиште, односно обезбеђује уређивање грађевинског

- даје сагласност за постављање натписа у
заштитном појасу општинских и некатегорисаних
путева и градских улица,
- наплаћује накнаду за постављање натписа у
заштитном појасу општинских и некатегорисаних
путева и градских улица,
- наплаћује посебну накнаду за употребу пута,
његовог дела и путног објекта,
- наплаћује накнаду за прикључење прилазног
пута на општински и некатегорисани пут и улицу,

земљишта и врши послове на припремању и комуналном опремању грађевинског земљишта,

- води евиденцију о стању општинских и некатегорисаних путева и градских улица као и технолошких
података и катастра за те путеве,

- организује рашчишћавање и санацију терена,
изградњу комуналних објеката и инсталација до
прикључка грађевинске парцеле на те инсталације,

- наплаћује накнаду за коришћење комерцијалним објекатима којима је омогућен приступ са јавног
пута

-

обезбеђује уређивање јавних површина,

- стара се о одржавању јавних зелених површина,

- врши и друге послове одређене законом а
односе се на изградњу, заштиту и одржавање општинских и некатегорисаних путева и градских улица,
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- администрира накнаде за подношење захтева
за употребу јавног општинског пута и улица,
- израђује планове и програме летњег и зимског
одржавања и чишћења путева и доставља надлежном органу на сагласност.
У области изградње јавних и инфраструктурних објеката од општег интереса:
- организује и посредује пројектовање, изградњу и
реконструкцију комплетних објеката,

- просветне инспекције,
- саобраћајне инспекције,
- друге инспекцијске послове који као поверени
послови буду дефинисани Законом и поверени
Општинској управи на надлежност,
- послове противпожарне заштите.
Постојећим инспекторима могу се придодати послови из других инспекцијских области док се не
попуне радна места за те инспекције.

- обезбеђује надзор над изградњом објеката,
- обезбеђује вршење техничких прегледа објеката,
У области производње електричне енергије:
- обавља послове и активности везане за производњу електричне енергије у електранама на сунце
и ветар.
6. СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ
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Члан 27.
У Општинској управи у посебну организациону
јединицу,,КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ''
могу се систематизовати и поставити помоћници
председника општине за следеће области:
- економски развој и урбанизам,
- привреда и
- заштите животне средине.

Члан 25.

Помоћнике председника општине поставља и
разрешава председник општине.

Служба за послове органа општине обавља
послове који се односе на:

Мандат помоћника председника општине из овог
члана траје четри године.

- припремање нацрта одлука и других аката за
Општинску управу, органе општине и њихова радна
тела,

Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења
у вези са питањима која су од значаја за развој у
области за које су постављени, издају званична саопштења и информације из домена рада органа
Општине по овлашћењу Председника општине,
председника Скупштине општине и Општинског већа.

- записничарске послове за седнице наведених
органа,
- стручне и организационе послове који се односе
на обраду аката усвојених на седницама општинских
органа,
- сређивање, евидентирање и чување изворних
аката и докумената о раду наведених органа,
- пружање стручне помоћи одборницима и одборничким групама и прибављање одговора и обавештења
које одборници траже,
- проверу усаглашености нормативних аката које
доноси Председник општине, Скупштина и Општинско веће са законом ли другим прописима,
- послове административног секретара Председника општине,
- послове у вези са захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за потребе општинских
органа,
- друге послове утврђене законом, Статутом
Општине и овом Одлуком.
7. СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Члан 26.
Служба за инспекцијске послове обавља послове
инспекцијског надзора над извршавањем прописа из
надлежности општине и то:
- грађевинске инспекције,
- комуналне и инспекције заштите животне средине,

Организационе послове за рад помоћника обављају организационе јединице Општинске управе
зависно од области за коју се постављају помоћници.
У Кабинет председника Општине могу се по
потреби систематизовати и друга радна места.
III РУКОВОЂЕЊЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 28.
Општинском управом руководи начелник Општинске управе.
За свој рад и рад Општинске управе начелник
Општинске управе одговара Скупштини општине и
Општинском већу, у складу са Статутом општине и
овом Одлуком.
За начелника управе, која је образована као
јединствени орган, може бити постављено лице које
има стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 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.
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Начелника општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа на мандат од пет
година и може бити поново постављен.
Заменик начелника управе се поставља на исти
начин и под истим условима као начелник.
Уколико није постављен начелник управе, као ни
његов заменик, до постављења начелника управе,
као и када начелник управе није у могућности да
обавља дужност дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности - службеника који испуњава
утврђене услове за радно место службеника на
положају, који ће обављати послове начелника управе,
најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Уколико службеник на положају није постављен,
јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава у
року од 15 дана од постављења вршиоца дужности.
У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца дужности може
се продужити најдуже још три месеца.
Начелнику може престати рад на положају или
може бити разрешен у складу са Законом.
Члан 29.
Начелник Општинске управе: представља Општинску управу; координира и усмерава рад Општинске
управе; доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Општинској
управи уз претходну сагласност Општинског већа;
распоређује руководиоце организационих јединица;
решава о правима, обавезама и одговорностима
запослених у Општинској управи у складу са Законом;
доноси одлуку о распореду, почетку и завршетку
радног времена у Општинској управи, подноси извештај о раду Општинске управе надлежним органима;
решава сукоб надлежности између организационих
јединица Општинске управе; закључује уговоре о
вршењу повремених или привремених послова и
друге уговоре који су у вези са обављањем послова
из делокруга Општинске управе; врши и друге послове који су му Законом, Статутом и другим актима
Општине стављени у надлежност.
Члан 30.
Радом организационих јединица Општинске управе
руководе:
- Одељењем - начелник одељења,
- Одсеком – шеф одсека,
- Службом - шеф службе.
Члан 31.
Руководиоци организационих јединица организују,
усмеравају и обезбеђују законит рад организационих
јединица којима руководе, обављају најсложеније
послове у оквиру организационе јединице, распоређују послове на поједине извршиоце, пружају потребну помоћ извршиоцима послова и одговарају за
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благовремено, законито и правилно обављање послова у организационој јединици којом руководе.
Руководиоци организационих јединица у извршавању послова из става 1. овог члана дужни су да се
придржавају налога и упутства начелника Општинске
управе коме су лично одговорни за свој рад и рад
организационе јединице којом руководе.
Члан 32.
Руководиоце организационих јединица распоређује
начелник Општинске управе.
Члан 33.
За руководиоце организационих јединица могу
бити распоређена лица са одговарајућом стручном
спремом и радним искуством од најмање три године
у струци и положеним стручним испитом за рад у
органима државне управе.
Члан 34.
Начелник Општинске управе и руководиоци организационих јединица Општинске управе не могу
вршити никакву јавну и другу дужност која је неспојива
са њиховим положајем и овлашћењима.
Запослени у Општинској упрви не могу радити у
другом органу државне и локалне самоуправе, другој
организацији односо код другог послодавца, нити
обављати делатност самостално личним радом.
IV НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА
Члан 35.
Послови Општинске управе извршавају се на
основу плана рада Општинске управе.
План рада Општинске управе доноси начелник
Општинске управе, на предлог руководилаца организационих јединица, у складу са планираним активностима органа Општине.
План рада доноси се до краја децембра текуће
године за наредну годину.
Члан 36.
За извршавање најсложенијих послова који захтевају рад радника различитог профила стручности из
две или више организационих јединица, начелник
Општинске управе може образовати сталне или
повремене комисије, радне групе или друге облике
заједничког рада.
Начелник Општинске управе одређује састав комисије, радне групе или другог облика заједничког
рада, начин рада и динамику извршења послова.
Члан 37.
Ради праћења рада организационих јединица и
остваривања координације у њиховом раду, начелник Општинске управе може сазвати колегијум у
чијем раду су обавезни да учествују сви руководиоци
организационих јединица.
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V ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ
Члан 38.
Однос Општинске управе према председнику
Општине, Скупштини општине и Општинском већу
заснива се на правима и дужности утврђеним законом,
Статутом општине и пословником Општинског већа.
Општинска управа је обавезна да председника
Општине, Скупштину општине и Општинско веће
обавештава о вршењу послова из свог делокруга,
даје обавештења, објашњења и податке који су неопходни за њихов рад.
Када у вршењу надзора над радом Општинске
управе утврди да поједина акта нису у складу са
законом, Статутом општине или одлуком Скупштине
општине, Општинско веће може да их укине или
поништи, уз налагање да се донесе нови акт у складу
са законом, Статутом или одлуком Скупштине
општине.
Члан 39.
У вршењу права надзора над радом Општинске
управе, Скупштина општине, председник Општине и
Општинско веће могу да предузму одговарајуће организационе и друге мере утврђене законом и Статутом
ради обезбеђења ефикасног извршавања задатака и
послова Општинске управе.
Општинска управа је дужна да на захтев председника Општине, Скупштине општине, Општинског
већа или надлежног министарства предузме одговарајуће организационе, кадровске и друге мере којима
се обезбеђује ефикасно извршавање задатака и
послова из њеног делокруга.
VI ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА
Члан 40.
Општинска управа је дужна да организује вршење
одговарајућих послова и задатака из свог делокруга
на начин којим се грађанима омогућава да што
лакше и у што краћем року остварују своја права и
извршавају обавезе, као и да им пружа помоћ у
остваривању и заштити тих права и обавеза.
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Накнада трошкова из ст. 1. овог члана исплаћује
се на терет средстава за финансирање послова
Општинске управе.
Ако службена радња није обављена услед пропуста службеног лица, том лицу се у висини исплаћене
накнаде трошкова умањује зарада приликом прве
исплате.
Члан 42.
Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе
према грађанима примењују се на односе према
предузећима, установама и другим организацијама
када се одлучује о њиховим правима, обавезама и
правним интересима на основу Закона и прописа
Општине.
VII МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 43.
Међусобни односи организационих јединица
Општинске управе заснивају се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом општине и овом
Одлуком.
Члан 44.
Организационе јединице Општинске управе дужне
су да међусобно сарађују када то захтева природа
послова и да размењују податке и обавештења
неопходна за рад.
VIII ЈАВНОСТ РАДА
Члан 45.
Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања,
издавањем службених саопштења и обезбеђивањем
услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим подацима
који су у вези са организацијом, делокругом рада,
распоредом радног времена и слично.
Члан 46.
Информације о раду Општинске управе средствима јавног информисања даје начелник Општинске
управе или запослени којег он овласти.

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

Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну,
војну, службену или пословну тајну.

Члан 41.

О ускраћивању информација или других података
и чињеница одлучује начелник Општинске управе.

Грађанин који се уредно одазове позиву Општинске управе, а службена радња ради које је позван
није обављена без његове кривице, има право на
накнаду трошкова које је услед тога имао.
О захтеву грађанина као и о висини накнаде
трошкова, одлучује начелник Општинске управе сходно
одредбама којима се уређује накнада трошкова
сведоцима у управном поступку.

IX ПРАВНИ АКТИ
Члан 47.
Општинска управа доноси правилнике, наредбе,
упутства, решења и закључке.
Општинска управа може издавати инструкције и
стручна упутства и давати објашњења.

Страна 10

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева
Члан 48.

Правилником се разређују поједине одредбе
одлука и других аката ради њиховог извршавања.
Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба одлука и других прописа, наређује или забрањује
поступање у одређеној ситуацији која има општи
значај.
Упутством се прописује начин рада и вршења
послова Општинске управе, као и других организација када врше поверене послове Општинске управе
у извршавању појединих одредаба одлука и других
прописа.
Решењем се одлучује о појединачним стварима у
складу са одлукама и другим прописима.
Обавезном инструкцијом се уређују обавезна правила о начину рада и поступању Општинске управе
као и других организација када врше поверене
послове Општинске управе, којима се обезбеђује
успешно извршавање послова.
Објашњењем се даје мишљење које се односи на
примену појединих одредби одлука и других прописа.
Члан 49.
Решења, правилнике, наредбе, упутства и обавезе
инструкције доноси начелник Општинске управе,
осим ако одлуком и другим прописима није другачије
одређено.
X СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 50.
Општинско веће решава сукоб надлежности између
Општинске управе и других предузећа, организација
и установа када на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних
лица или других странака,
Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске
управе.
XI ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Члан 51.
По жалби против првостепеног решења Општинске управе из оквира права и дужности општине
решава Општинско веће, уколико законом и другим
прописом није другачије одређено.
По жалби против првостепеног решења друге
организације рада у вршењу управних овлашћења
одлучује о појединачним правима и обавезама из
оквира права и дужности општине, решава Општинско веће, уколико законом и другим прописом није
другачије одређено.
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О изузећу службеног лица у Општинској управи
решава начелник Општинске управе.
XIII КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 53.
Канцеларијско пословање органа државне управе
примењује се на Општинску управу и на друге организације када врше јавна овлашћења.
XIV РАДНИ ОДНОСИ
1. Пријем у радни однос
Члан 54.
У радни однос у Општинској управи може бити
примљено лице које, поред општих услова утврђених
законом, испуњава и посебне услове у погледу
стручне спреме и радне оспособљености утврђене
законом и актом о систематизацији радних места.
Извршилачко радно место попуњава се трајним
премештајем, спровођењем интерног конкурса, преузимањем службеника или заснивањем радног односа
након спроведеног јавног конкурса у складу са Законом.
Положај се попуњава постављењем.
Члан 55.
О правима, обавезама и одговорностима запослених лица у Општинској управи одлучује начелник
Општинске управе.
Члан 56.
У Општинској управи могу се ради оспособљавања за вршење одређених послова кроз практичан
рад примати приправници. Актом о организацији и
систематизацији радних места утврђује се број приправника.
Приправници се могу примати у својству запослених на одређено време и у својству волонтера на
одређено време.
2. Распоређивање запослених лица
Члан 57.
Запослени у Општинској управи распоређује се
на одређене послове у складу са актом о организацији и систематизацији радних места.
Решење о распоређивању запослених доноси начелник Општинске управе.
3. Звања и плате запослених
Члан 58.
Запослени у Општинској управи стичу звања под
условима утврђеним законом.

Члан 52.

Звања изражавају стручна својства запосленог и
његову оспособљеност за вршење послова одређеног степена сложености у Општинској управи.

О изузећу начелника Општинске управе решава
Општинско веће.

Запослени у Општинској управи који раде на пословима у вези са остваривањем права и дужности

XII ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
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Члан 66.

грађана могу обављати послове из делокруга Општинске управе ако имају прописану школску прему,
положен стручни испит за рад у органима управе и
одговарајуће радно искуство, кад је то одређено
посебним прописом.

Средства за исплату зарада запослених, изабраних, именованих и постављених лица, обезбеђују се за:

Члан 59.

- зараде изабраних, именованих и постављених
лица,

Утврђивање задатака и других примања запослених лица у Општинској управи врши се у складу са
Законом.

- накнаде за нераспоређена лица за чијим је
радом престала потреба.

Члан 60.
О звањима запослених и коефицијентима за утврђивање плата одлучује начелник Општинске управе
на основу акта о систематизацији и других прописа.
4. Одговорност запослених лица
Члан 61.
Запослена лица у Општинској управи за свој рад
одговарају дисциплински и материјално на начин и
по поступку утврђеним законом и колективним уговором.
5. Престанак радног односа
Члан 62.
Радни однос запослених у Општинској управи
престаје под условима и на начин утврђен законима
и актима донетим на основу Закона.

- зараде и накнаде запослених,

Члан 67.
Средства за материјалне трошкове обезбеђују
се за:
- набавку потрошног материјала, ситног инвентара,
огрева, осветљења, закупа, одржавања пословних
просторија, телекомуникационих и потрошачких
услуга,
- набавку стручних публикација и литературе и
штампања материјала,
- осигурање и одржавање средстава и опреме,
- путне и друге трошкове потребне за обављање
послова Општинске упрве.
Члан 68.
Средства за посебне намене обезбеђују се за:
- одређене потребе Општинске управе у вези са
пословима које врши (накнаде сведоцима, трошкови
поступка и др.).

XV. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

- стручно оспособљавање и усавршавање запослених,

Члан 63.

- исплате по основу Посебног колективног уговора
за државне органе,

Средства за финансирање Општинске управе
обезбеђују се у буџету Општине, односно у буџету
Републике за обављање законом поверених послова
и посебно се евидентирају у буџету Општине.
Члан 64.
Средства за финансирање послова Општинске
управе чине:
- средства за исплату зарада запослених, изабраних, именованих и постављених лица,
- средства за материјале трошкове,
- средства за посебне намене,
- средства за набавку и одржавање опреме и
- средства за друге посебне накнаде и социјалне
помоћи.
Члан 65.
Општинска управа може остварити приходе својом
делатношћу, када то не утиче на редовно обављање
послова из њеног делокруга.
Приходи остварени обављањем делатности из
става 1. овог члана представљају приходе Општинске управе и могу се користити за унапређење и
модернизацију рада Општинске управе.

- модернизацију рада и остале потребе.
Члан 69.
За законито коришћење средстава из члана 67.
ове Одлуке којима располаже Општинска управа
одговоран је начелник Општинске управе, и лице које
он овласти.
Наредбодавац за исплату средстава из претходног става је начелник Општинске управе или лице
које он овласти.
Члан 70.
Распоред средстава неопходних за рад Општинске управе утврђује се финансијским планом, који
доноси начелник Општинске управе на предлог
Одсека за финансије.
XVI. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА
Члан 71.
Правилник о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи, Општинском
правобранилаштву, стручним службама и посебним
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организацијама општине Коцељева којим се уређују
радна места и њихово разврставање по звањима,
предлаже начелник Општинске управе а усваја
Општинско веће.

код којих је општина Коцељева дужна да створи
услове за обезбеђење одговарајућег квалитета,
обима, доступности и континуитета као и надзор над
њиховим вршењем.

Члан 72.

Члан 2.

Правилником из члана 71. се утврђују описи
радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно
место, врста и степен образовања, радно искуство и
други услови за рад на сваком радном месту.

Комуналне делатности у смислу ове Одлуке су:

Правилником се утврђује и укупан број запослених и
радна места на која се могу примати приправници.
XVII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
До усаглашавања нормативних аката Општинске
управе Коцељева са овом Одлуком примењиваће се
важећа нормативна акта.
Члан 74.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о Општинској управи Коцељева („Сл. лист
Општине“, број 31/16).

1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
Члан 3.
Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући
и мерни инструмент (у даљем тексту водомер).
Снабдевање водом за пиће, као комунална
делатност мора да испуњава:
• прописане стандарде и нормативе у погледу
здравствене и хигијенске исправности;
•

тачност у погледу рокова испоруке;

• сигурност и заштиту корисника у добијању
услуга;
• поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.

Члан 75.

Члан 4.

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

Комуналну делатност снабдевања водом за пиће
обавља Јавно комунално предузеће ''Прогрес''
Коцељева, које је општина основала за трајно обављање комуналне делатности снабдевање водом за
пиће (у даљем тексту: ЈКП).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-41 од 30.11.2018. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

002
На основу члана 2. и члана 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број
88/2011 и 104/16), члана 20. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник републике Србије“,
број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана
36. Статута општине Коцељева, ("Службени лист
општине Коцељева", бр. 27/08), Скупштина општине
Коцељева, на седници одржаној дана 30.11.2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се комуналне делатности
пружања комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица

Корисник ове комуналне делатности је физичко
лице (грађанин и предузетник) и правно лице, као
инвеститор или власник, односно закупац стана на
неодређено време, чија је стамбена зграда, стан,
пословна просторија или друга просторија прикључена на систем за испоруку воде.
Члан 5.
Снабдевање водом за пиће врши се путем одговарајућег система за водоснабдевање који чине
комунална инфраструктура за снабдевање водом (у
даљем тексту јавни водовод) и инсталације корисника (кућни водовод).
Под јавним водоводом подразумева се систем за
водоснабдевање водом за пиће и друге потребе, који
има уређено и заштићено извориште, каптажу, црпну
станицу, резервоар, уређај за прераду, односно, пречишћавање воде и водоводну мрежу укључујући и
водомер корисника.
Под кућним водоводом подразумевају се сви
уређаји водовода од водомера корисника до точећих
места у објекту или дворишту корисника, који служе
за снабдевање водом корисника из јавног водовода.
Изграђени јавни водоводи обавезно се предају на
коришћење, управљање и одржавање Јавном комуналном предузећу.
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Члан 6.

Члан 10.

ЈКП је дужно да корисницима обезбеди континуирану испоруку, довољан притисак и количину здравствено и хигијенски-санитарно исправне воде.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању услуга,
ЈКП је дужно да обавести Општинско веће и Општинску управу и да предузме све мере на отклањању
поремећаја.

Обавеза из става 1. овог члана престаје у случају
више силе или већих техничких сметњи на јавном
водоводу.
Под вишом силом у смислу претходног става подразумевају се елементарне непогоде, прекид испоурке
енергената за рад постројења, епидемије, смањене
издашности изворишта, хаварије на цевоводима и сл.
Под већим техничким сметњама на јавном водоводу подразумевају се:
кварови на цевоводу од изворишта, пумпним станицама, резервоарима, главним изворним правцима
и сл. ако кварови нису могли бити спречени или
предвиђени.
Члан 7.
ЈКП врши испоруку воде корисницима и стара се
о одржавању водовода који су им предати на управљање, а нарочито је дужно да:
- редовно одржава све водоводне уређаје (јавни водовод), укључујући и водомер корисника и да
обезбеђује њихову техничку исправност,
- изводи радове на повезивању кућног на јавни
водовод о трошку власника, односно корисника кућног водовода,
- редовно очитава водомере и о стању обавештава власника, односно корисника,
- уредно снабдева кориснике довољним количинама хигијенско-санитарно и здравствено исправне
воде за пиће,
- редовно контролише исправност воде за пиће
свих јавних водовода,
- наплаћује накнаде за изведене радове за прикључак кућног на јавни водовод и наплаћује накнаду
за утрошену воду,
- врши и друге послове из области пречишћавања и дистрибуције воде.
Члан 8.
У случају прекида испоруке воде због реконструкције водоводних објеката или у случају већих поправки, као и у случају планираног прекида воде ЈКП
је обавезно да путем средстава јавног информисања
обавести кориснике најкасније 24 часа пре почетка
извођења радова односно прекида у пружању услуга.

Члан 11.
По пријему обавештења о непланираном прекиду
испоруке, односно по утврђивању поремећаја или
прекида у пружању услуга, Општинска управа је
дужна да:
1) одреди ред првенства и начин пружања услуга
оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад
правних и физичких лица, или би настала значајна,
односно ненадокнадива штета;
2) предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге имовине која је угрожена;
3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за
поремећај, односно прекид вршења делатности и
учињену штету.
Члан 12.
Корисник воде из јавног водовода дужан је да:
- за свој објекат, двориште и зграду или други
објекат обезбеди услове за постављање главног
мерног инструмента (водомера), те да као власник
или инвеститор плати надокнаду за прикључак из
које ће се извршити набавка,
- квар на водомеру, инсталацији корисника или
комуналној инфраструктури одмах пријави ЈКП,
- водомер смести у прописано изграђен шахт на
својој парцели, по условима ЈКП, тако да исти буде
доступан за очитавање,
- утрошену воду плати према утрошку утврђеном очитавањем водомера,
- утрошену воду, код квара водомера, плати
према аконтацији утврђеној, на основу задње тромесечне потрошње за физичка лица,
- поднесе захтев за ослобађање од плаћања
употребљене воде за гашење пожара,
- не омета друге кориснике и не угрожава животну средину,
- не угрожава објекте и опрему, који су у функцији
снабдевања водом,
- изврши прикључење на јавни водовод у складу
са Законом и овом Одлуком.

Члан 9.

Члан 13.

У случају више силе или већих техничких сметњи
на јавном водоводу ЈКП је обавезно да на други
адекватан начин обезбеди снабдевање корисника
водом за пиће.

Све кварове на јавном водоводу, корисници су
дужни да одмах пријаве ЈКП.
Кварове на јавном водоводу ЈКП је дужно да
отклони одмах, а најкасније у року од 24 часа.
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За извођење поправки и промена на споју кућног
водовода са уличном водоводном мрежом није
потребна сагласност корисника, али је ЈКП дужно да
га о томе претходно обавести. Власник или корисник
непокретности дужан је да омогући ЈКП интервенцију
на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз обавезу вршиоца комуналне делатности
да надокнади штету насталу услед интервенције или
на други начин отклони последице извршене интервенције.
ЈКП је дужно да отклони последице извршене
интервенције најкасније у року од седам дана од
дана завршетка интервенције.
Члан 14.
Забрањено је неовлашћено руковање јавним
водоводом.
За штету коју претрпе корисници, а која је настала услед више силе или већих техничких сметњи
на јавном водоводу, ЈКП не одговара.
Члан 15.
ЈКП може извршити прикључак на јавни водовод
само ако постоји одобрење за изградњу објекта издато
од стране надлежног органа, (осим ако законом није
другачије предвиђено), на основу техничких услова
за прикључак на јавни водовод које издаје ЈКП, и
уговора који закључује ЈКП и власник објекта, по
уплати накнаде за прикључак на јавни водовод.
Прикључак на јавни водовод може извршити само
ЈКП.
Члан 16.
За квалитет радова на прикључку на јавни водовод одговара:
-

за прикључак до кућне инсталације - ЈКП,

- за остале радове – власник, односно корисник
објекта.
Све трошкове настале око увођења водоводне
инсталације и спајања са уличном водоводном мрежом сноси власник, односно корисник објекта.
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Уколико ЈКП не поступи по налогу општинске
комуналне инспекције, искључење објекта прикљученог на јавни водовод противно одредбама ове
одлуке извршиће се принудним путем, преко трећег
лица а на терет ЈКП.
Члан 18.
Утрошак воде утврђује се очитавањем водомера
потрошача.
Очитавање водомера врше овлашћени радници
ЈКП.
Очитавање водомера се врши:
-

код грађана – једном месечно,

- код предузећа, установа, радњи и слично – једном месечно,
-

код промене цена за утрошену воду.
Члан 19.

Цена воде утврђује се према м3 утрошене воде.
Корисници плаћају воду по обрачуну и аконтационо.
Аконтације се утврђују (ако се због више силе,
временских прилика, квара водомера и др. не могу
очитати водомери) на основу потрошње воде у
протеклом месецу за правна лица и предузетнике, а
на основу задње тромесечне потрошње за физичка
лица.
Дужничко-поверилачки однос за плаћање аконтације настаје првог дана у месецу за текући месец.
Корисници су дужни да аконтациони износ плаћају до 15-ог у месецу за текући месец, а који је утврђен
у посебном примљеном обрачуну за утрошену воду.
Уколико се вода плаћа по обрачуну, ЈКП мора
доставити правним лицима и предузетницима обрачун најкасније у року од пет дана од дана настанка
дужничко-поверилачког односа, а физичким лицима
до 15-ог у месецу по истеку месеца за који се врши
очитавање.

Члан 17.

Количина испоручене воде за стамбене зграде са
заједничким водомером дели се на сваког власника,
односно закупца стана, а према броју чланова породичног домаћинства који са њим живе.

Забрањено је самовласно прикључење на јавни
водовод, односно прикључења на јавни водовод
противно одредбама закона и ове Одлуке.

Закупац, односно, власник стана, дужан је све
промене броја чланова породичног домаћинства који
са њим живе, да пријави ЈКП у року од 5 дана.

У случају самовласног прикључења на јавни водовод, ЈКП је дужно да такав објекат искључи на
терет власника, односно корисника објекта.

Обрачун потрошње код неисправних водомера
вршиће се у висини и на начин одређен за аконтационо плаћање, а висину аконтације утврђује Надзорни
одбор ЈКП уз сагласност

Комунална инспекција врши контролу прикључења на јавни водовод, сходно одредбама закона и
ове одлуке, по сазнању или на основу пријаве правних и физичких лица.
Када у поступку контроле, општинска комунална
инспекција утврди да је објекат прикључен на јавни
водовод противно одредбама ове одлуке наложиће
решењем ЈКП да исти искључи о трошку власника,
односно корисника објекта.

Општинског већа Коцељева.
Аконтациони начин плаћања може се вршити
само до замене водомера.
Члан 20.
Власник, односно корисник кућног водовода је
дужан да радницима ЈКП омогући очитавање водомера.
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Уколико власник, односно, корисник кућног водовода није присутан или постоје сметње за слободан
прилаз водомеру, власник, односно, корисник ће
бити обавештен о времену накнадног очитавања.
Уколико ни у заказаном времену није могуће очитавање водомера, власник, односно, корисник је
обавезан да сам очита стање на водомеру и исто
достави ЈКП у року од 3 дана од дана када је
очитавање било заказано.
Уколико у остављеном року власник, односно,
корисник стање на водомеру не достави ЈКП је овлашћено да утрошак воде утврди по потрошњи из
претходног периода, а тачан обрачун утрошене воде
изврши приликом следећег редовног очитавања.
Члан 21.
Забрањено је спајање кућног са јавним водоводом испред водомера.
Забрањено је преко инсталације корисника, који је
прикључен на комуналну инфраструктуру, коришћење
воде из приватних бунара или других изворишта.
Забрањено је физичко спајање индивидуалног и
водовода колективног становања са кућним инсталацијама већ прикљученог објекта на јавни водовод.
Спајање инсталација објекта на инсталације већ
прикљученог објеката је изузетно могуће под условима ЈКП и уз сагласност власника већ прикљученог
објекта.
Члан 22.
Сваки објекат, по правилу, има свој прикључак и
водомер.
Ако не постоји улична водоводна мрежа, може се
изузетно дозволити узимање воде са суседног објекта,
уколико то дозвољавају технички услови.
У стамбеним зградама за колективно становање,
уколико постоје технички услови, ЈКП одобриће постављање водомера у сваком стану, о трошку власника
стана.
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Уколико корисник посумња у неисправност водомера пре времена одређеног за редовну контролу и
затражи да се изврши превара водомера од стране
овлашћеног предузећа, ЈКП је обавезно да такву
контролу изврши. Уколико налаз овлашћеног предузећа буде да је водомер неисправан, трошкове
контроле сноси ЈКП, а ако налаз буде да је водомер
исправан, трошкове контроле сноси власник, односно корисник водомера.
Члан 24.
У случају веће несташице воде и других тешкоћа
у снабдевању водом за које се очекује да ће трајати
дуже од 24 сата и у другим изузетним околностима
ЈКП је дужно да у средствима јавног информисања
или на други погодан начин обавести кориснике о
планираним или очекиваним сметњама и прекидима
у испоруци воде најкасније 24 сата пре очекиваног
прекида пружања услуге, као и да обезбеди снабдевање корисника водом путем цистерни или на други
адекватан начин.
Члан 25.
Уколико дође до смањења количине воде у
извориштима и услед тога буде неопходно увођење
редукције воде ЈКП је дужно да, на начин предвиђен
чланом 24. ове одлуке, обавести кориснике о намераваним редукцијама воде, времену - распореду
привременог прекида пружања услуге и забрани
ненаменског коришћења воде како би се свим корисницима створили приближно исти услови за снабдевање водом.
За време редукције воде сви корисници су дужни
да се придржавају обавештења које издаје ЈКП и
смање потрошњу воде, ради равномернијег снабдевања.
Члан 26.

Приликом претварања стамбеног и другог простора или дела истог у пословни простор обавезно је
издвајање инсталације за пословни простор и постављање посебног водомера по претходно прибављеном
одобрењу и издатим условима од стране ЈКП.

ЈКП ће у случајевима ненаменског коришћења
воде, од стране корисника који је благовремено
обавештен о времену снабдевања водом и забрани
ненаменског коришћења воде за време редукције,
истог привремено искључити са јавног водовода у
случају да се не придржава пиеменог обавештења о
начину коришћења воде у време рестрикције.

Члан 23.

Члан 27.

Редовну и повремену контролу исправности водомера врши ЈКП уз обавезно присуство власника,
односно корисника.

Под ненаменском потрошњом воде за време
редукције сматра се:

Редовна контрола врши се на пет година, а
повремена контрола приликом сваког очитавања или
на захтев корисника.
Уколико се контролом установи неисправност
водомера, ЈКП је дужно да изврши замену истог.
Уколико се контролом установи неисправност водомера настала услед радњи корисника, ЈКП је
дужно да изврши замену водомера, о трошку
корисника.

Заливање башта са повртарским и другим културама, прање и поливање улица, паркова, поливање
цвећа и травњака, пуњење базена и сл.)
Члан 28.
Промена корисника се обавезно пријављује ЈКП-у
року од 8 дана од дана настале промене.
Уколико се промена корисника не пријави у року
предвиђеном у претходном ставу овог члана, дота-
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дашњи корисник је дужан да плати утрошену воду
све до редовног очитавања водомера и до пријаве
новог корисника.

- ако воду испушта на улицу или на другу јавну
површину или на други начин штети јавне објекте
или угрожава здравље људи;

У случају смрти корисника, до оставинске расправе код надлежног суда, утрошену воду ће платити
фактички корисници објекта.

- када прикључени објекат нема грађевинску
дозволу;

Након окончања оставинске расправе наследници
су дужни да пријаве ЈКП обвезнике плаћања воде.

- ако воду користи преко дозвољеног обима или
другог прописаног услова;

Члан 29.

-

-

Корисник воде може отказати коришћење исте
писменим захтевом ЈКП.
Отказ може бити привремен или трајан.
У случају отказа коришћења воде искључење
врши ЈКП.
Трајно искључење воде може да се одјави само за
зграде које су предвиђене за рушење и из којих су
станари и други корисници исељени.
Трајно искључење воде власник објекта може да
одјави и из других разлога уз накнаду свих трошкова
који настају приликом трајног искључења.
Привремено коришћење може да се одјави када
се зграда или друга непокретност привремено престане користити.
Коришћење воде отказује се у писменој форми
Комуналном предузећу у року од 15 дана од дана
престанка коришћења објекта.

ако воду користи ненаменски;

ако је извршено самовласно прикључење.

У случајевима привременог искључења, ЈКП је
дужно да по престанку разлога за привремено
искључење настави пружање комуналне услуге у
року од 3 дана од дана подношења захтева
корисника, уз измирење свих трошкова ЈКП од
стране корисника.
2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 31.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно
од прикључка корисника корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу
за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање
фекалија из септичких јама.

У случају отказа коришћења воде или промене
корисника, бивши корисник је дужан да приложи
доказе да је измирио своју обавезу према Комуналном предузећу.

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, као комунална делатност мора да испуњава:

Трошкове искључења коришћења воде, као и
трошкове
поновног
прикључивања,
сноси
подносилац захтева.

• сигурност и заштиту корисника у добијању
услуга;

Привремени отказ коришћења воде може се
извршити у случају већег броја корисника само уз
писмену сагласност осталих корисника, којом ће бити
регулисано очитавање и расподела потрошње.
Члан 30.
ЈКП ће привремено ускратити испоруку воде
корисницима у следећим случајевима:
-

код отказа коришћења воде;

- ако је шахт водомера загађен, затрпан или на
други начин неприступачан, а корисник не отклони те
недостатке ни после опомене ЈКП;
- ако
водомер;
-

на

кућном

водоводу

корисник

нема

ако је прикључак извршен испред водомера;

- ако настане квар, оштећење или сметње на
водоводној инсталацији корисника;

• прописане стандарде и нормативе у погледу
здравствене и хигијенске исправности;

• поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.
Члан 32.
Комуналну делатност пречишћавања и одвођења
атмосферских и отпадних вода обавља Јавно комунално предузеће ''Прогрес'' Коцељева, које је општина
основала за обављање наведене комуналне делатности.
Комуналну делатност може обављати и привредно
друштво, предузетник или други привредни субјект (у
даљем тексту: предузеће).
Корисник ове комуналне делатности је физичко
лице (грађанин и предузетник) и правно лице, као
инвеститор или власник, односно закупац стана на
неодређено време, чија је стамбена зграда, стан,
пословна просторија или друга просторија прикључена на уличну канализациону мрежу или систем за
пречишћавање воде.

- ако се корисник не придржава наредбе или
упутства о штедњи воде;

Члан 33.

- ако дуже од три месеца не плаћа утрошену
воду;

Под комуналном инфраструктуром за прикупљање и одвођење атмосферских и отпадних вода (у
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даљем тексту јавна канализација) подразумева се
целокупна улична мрежа канализације, канализациони прикључци (од главног колектора до првог
ревизионог шахта), објекти за прихватање и одвођење вода до постројења за њихово пречишћавање,
објекти постројења за пречишћавање и опрему у
њима, као и канал - цевовод за одвођење пречишћених вода.
Под инсталацијом корисника (у даљем тексту
кућна канализација) подразумевају се хоризонтални
и вертикални водови у објекту, дворишту и кругу,
укључујући први ревизиони шахт.
Атмосферска канализација обухвата отворену
канализациону мрежу за сакупљање и одвођење
атмосферских вода и површинских вода са јавних
површина путем цевовода, тунела, канала, акумулације и сл. и све објекте за њихово пречишћавање и
испуштање из мреже.
Члан 34.
ЈКП које врши пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода стара се о канализационој
мрежи као јавном комуналном добру и обавезно је да:
- канализационе објекте и уређаје редовно
одржава у исправном стању и обезбеди њихову техничку исправност.
- изводи радове на повезивању кућне на јавну
канализацију о трошку власника, односно, корисника
кућне канализације,
- редовно контролише састав атмосферских и
отпадних вода у циљу заштите канализационих објеката и уређаја и животне средине,
- наплаћује накнаду за прикључак на јавну канализацију, изведене радове на прикључење и накнаду
за испуштање отпадних вода,
- одржава канале, сливнике и друге објекте за
одвођење атмосферских вода и врши интервенције
приликом изливања отпадних и атмосферских вода,
- после интервенције на продувавању инсталације очисти и дезинфикује место излива отпадних и
атмосферскх вода, и
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Канализациони прикључак је цевни спој од главног
колектора јавне канализације до првог ревизионог
шахта.
Власник кућне канализације је обавезан да изгради ревизиони шахт у свом дворишту под условима
које даје ЈКП и исту одржава у исправном стању.
Инвеститор је дужан да обавести све власнике
објеката пре почетка радова о изградњи уличне
канализације у улици у којој се ти објекти налазе и о
њиховој обавези из става 3. овог члана.
Члан 37.
Услове за повезивање кућне на јавну канализацију и услове постављања канализационог прикључка
одређује ЈКП.
Уколико инвеститор, односно, власник кућне
канализације, не поступи по датим условима ЈКП не
може дозволити прикључак, односно извршиће
искључење истог са јавне канализације. Ако се
канализациони спој кућне канализације са јавном
канализацијом не може непосредно извести због
конфигурације терена или других техничких сметњи,
а као једино решење је прелаз преко туђе непокретности, на захтев ЈКП, уз сагласност корисника
непокретности, комунална инспекција ће донети
решење за привремено прикључивање кућне на
јавну канализацију уз накнаду трошкова.
Радове на повезивању кућне канализације са
јавном може да изводи само ЈКП.
За канализациони прикључак се плаћа накнада.
Висину накнаде из претходног става овог члана
утврђује ЈКП својим актом уз сагласност Скупштине
општине Коцељева.
Члан 38.
ЈКП не може дозволити прикључење на јавну
канализацију ако нису испуњени услови из ове Одлуке,
а нарочито:
- ако је објекат изграђен без одобрења (грађевинске дозволе) надлежног органа,

- врши друге послове из области одвођења и
пречишћавања отпадних и атмосферских вода.

- ако би прикључак угрозио функционисање канализационих уређаја и објеката,

Члан 35.

- ако би састав отпадних вода угрозио сигурност канализационих објеката и уређаја,

Трошкове изградње кућне канализације и канализационог прикључка и трошкове одржавања сноси
власник односно корисник.
Радове на изградњи кућне канализације власник
односно корисник може поверити извођачу радова по
свом избору, а прикључење кућне на јавну канализацију може извршити искључиво ЈКП, уз претходни
технички преглед изведених радова кућне канализације.
Члан 36.
Кућна канализација спаја се са јавном канализацијом преко канализационог прикључка.

- ако није изграђен посебан скупљач масти по
условима предузећа,
- ако не постоји уређај предтретмана код опасних, отровних и агресивних материја,
-

ако није плаћена накнада за прикључак,

-

у другим оправданим случајевима.
Члан 39.

Уколико не постоје услови за прикључење на јавну
канализацију, власник, односно корисник објекта је
дужан да изгради септичку јаму на земљишту које се
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користи за редовну употребу објекта, у складу са
хигијенско-техничким прописима и урбанистичкотехничким условима за изградњу ових јама.
Члан 40.
Пражњење септичких јама врши се специјалном
цистерном на захтев и о трошку корисника.
Испуштање фекалија из цистерни у јавну канализацију врши се на месту које одређује ЈКП.
Члан 41.
Сагласност за прикључење на јавну канализацију,
као и услове за прикључење даје ЈКП.
Члан 42.
ЈКП је обавезно да објекте и уређаје јавне канализације и атмосферске канализације непрекидно
одржава у исправном стању и да стално контролише
састав испуштених вода.
Власник или корисник непокретности дужан је да
омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и
постројењима уз обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади штету насталу услед интервенције
или на други начин отклони последице извршене
интервенције.
Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони
последице извршене интервенције најкасније у року
од седам дана од дана завршетка интервенције.
Члан 43.
ЈКП је обавезно да путем средстава јавног информисања благовремено обавештава грађане о
прекидима у функционисању јавне канализације.
Члан 44.
Власници, односно корисници кућних канализација који имају отпадне воде са механичким, запаљивим или експлозивним састојцима, штетним хемијским
састојцима изнад дозвољене концентрације, као и
друге штетне материје обавезни су да изграде уређај
за пречишћавање.
Услове за изградњу уређаја за пречишћавање
даје овлашћена стручна организација.
Члан 45.
Корисници јавне канализације, накнаду за кори3
шћење јавне канализације плаћају према м утрошене воде из јавног водовода, на начин и у роковима
предвиђеним чланом 18. ове Одлуке.
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за контролу квалитета отпадних вода и исправности
кућне канализације.
Када се приликом редовне контроле утврди
одступање од прописаног квалитета отпадних вода,
власник, односно корисник кућне канализације, може
затражити да се о његовом трошку изврши поновна
анализа.
Предузеће које врши анализу квалитета отпадних
вода, свој налаз и мишљење доставља власнику,
односно, кориснику објекта, ЈКП и комуналној инспекцији.
Члан 47.
Забрањено је:
1. Самовољно спајање кућне са јавном канализацијом;
2. Одвођење атмосферских вода прикључењем
олука на кућну канализацију;
3. Одвођење у јавну канализацију отпадних материја које могу оштетити канализационе објекте и
уређаје а нарочито:
- киселина, соли, алкохола, бензина, масти, уља и
других разарајућих и запаљивих отровних материја
које могу угрозити сигурност канализације, преко
одређене концентрације;
- материја које развијају отровне или експлозивне
појаве које могу отежати или оштетити функционисање канализационих објеката и уређаја;
- узрочника заразних и паразитних болести и
материја заражених таквим урзочницима;
- бацање чврстих отпадака и материјала (ђубре,
пепео, песак, шут, конфискате и сл.) који могу оштетити или угрозити функционисање канализационих
објеката и уређаја;
4. Отварати поклопце канализационих шахти.
Члан 48.
Власник, односно, корисник објекта, прикљученог
на јавну канализацију који неправилном употребом
кућне канализације проузрокује квар или штету на
јавној канализацији, сноси трошкове отклањања
квара, односно, трошкове поправке настале штете.
Члан 49.
ЈКП ће привремено ускратити кориснику испуштање
отпадних вода у јавну канализацију у следећим
случајевима:
1 када власник, односно корисник, изврши самовласно прикључење на јавну канализацију;

Ако објекат из ког се испушта отпадна вода није
прикључен на јавни водовод, количина испуштене
воде утврђује се према техничким нормативима за
обављање одређене врсте делатности.

2 када кућна канализација није изграђена према
датим условима;

Члан 46.

4 када се из кућне канализације у јавну канализацију испуштају отпадне воде које се не мере, а
власник, односно корисник, одбије да плати утврђени
износ накнаде;

Власник, односно, корисник кућне канализације,
дужан је да омогући приступ овлашћеним радницима

3 када је кућна канализација изграђена тако да
негативно утиче на функционисање јавне канализације;
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5 када се из кућне канализације у јавну канализацију испуштају отпадне воде са већом концентрацијом штетних материја и супстанци, а власник,
односно корисник, одбија да угради уређај за пречишћавање - таложник масти или одбије да плати
увећане трошкове одржавања јавне канализације;
6 када се власник, односно, корисник објекта
прикљученог на јавну канализацију не придржава
упутства предузећа;
7 када накнаду за испуштање отпадних вода не
плати дуже од 3 месеца;
8 када се утврди да је кућна канализација прикључена на атмосферску канализацију и обрнуто и
9 у другим оправданим случајевима
Члан 50.
У случају привременог искључења, ЈКП је обавезно
да по престанку разлога искључења, а најкасније у
року од 3 дана од дана подношења захтева корисника, настави са пружањем услуге.
УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
Члан 51.
Управљање комуналним отпадом је сакупљање
комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање,
санирање и затварање депоније, као и селекција
секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.
Члан 52.
Ова комунална делатност регулисана је посебном одлуком Скупштине општине Коцељева.
ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
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6. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 57.
Управљање јавним паркиралиштима је стварање
и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за
паркирање моторних возила, као и укљањање и
премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу
надлежног органа.
Члан 58.
Ова комунална делатност ближе ће се уредити
посебном одлуком Скупштине општине Коцељева.
7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 59.
Обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију, и унапређење објеката и инсталација
јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
Комуналну делатност може обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други
привредни субјект коме је поверено обављање те
делатности, у складу са законом (у даљем тексту:
предузеће).
Члан 60.
Ова комунална делатност ближе ће се уредити
посебном одлуком Скупштине општине Коцељева.
8. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА

Члан 53.

Члан 61.

Приградски превоз је обављање јавног линијског
превоза путника на територији општине унутар
насељеног места или између два или више насељених места, обезбеђивање и отпрема путника на
станицама и стајалиштима, као саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза.

Управљање пијацама је комунално опремање,
одржавање, и организација делатности на затвореним и отвореним просторим, који су намењени за
обављање промета пољопривредно-прехрамбених и
других производа.

Члан 54.
Ова комунална делатност регулисана је посебном одлуком Скупштине општине Коцељева.
5. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА
Члан 55.
Управљање гробљима је одржавање гробља и
објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела), сахрањивање, одржавање пасивних
гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних
остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на
гробљу..
Члан 56.
Ова комунална делатност регулисана је посебном одлуком Скупштине општине Коцељева.

Члан 62.
Ближи услови за обављање ове делатности регулисани су посебном Одлуком Скупштине општине
Коцељева.
9. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА
Члан 63.
Одржавање улица и путева у граду и другим
насељима је извођење радова којима се обезбеђује
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и
унапређује вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.
Члан 64.
Обављање ове комуналне делатности регулисано
је посебном одлуком Скупштине општине Коцељева.
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10. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

НАДЗОР

Члан 65.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење надлежно за комуналне послове и Служба за
инспекцијске послове.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање
и одвожење комуналног отпада са тих површина,
одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми,
бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.
Члан 66.
Обављање ове комуналне делатности регулисано
је посебном Одлуком Скупштине општине Коцељева.
11. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 67.
Одржавање јавних зелених површина је уређење,
текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.
Члан 68.
Обављање ове комуналне делатности регулисано је посебном Одлуком Скупштине општине
Коцељева.
12. ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
Члан 69.
Под димничарским услугама подразумева се
преглед и чишћење димњака и осталих димоводних
и ложишних објеката и уређења као и контрола
исправности ових објеката и уређаја.
Члан 70.
Обављање ове комуналне делатности регулисаће
се посебном одлуком Скупштине општине Коцељева.
ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 71.
Делатност зоохигијене је хватање, збрињавање,
ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за
животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне
и повређене напуштене и изгубљене животиње,
контрола и смањење популације напуштених паса и
мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са
површина јавне намене до објекта за сакупљање,
прераду или уништавање отпада животињског порекла,
спровођење мера контроле и смањење популације
штетних организама, глодара и инсеката спровођењем
мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на
површинама јавне намене.

Члан 73.

Члан 74.
При вршењу надзора над извршавањем ове
одлуке и прописа из области комуналних делатности
као и из области саобраћаја и заштите животне
средине инспектори су овлашћени да:
- контролишу да ли се комуналне делатности
обављају на начин у смислу Закона и ове Одлуке,
-

контролишу стање комуналних објеката,

- контролишу да ли се комуналне услуге врше у
складу са прописима,
- нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака,
- изриче и наплаћује новчане казне из своје
надлежности у складу са прописима општине,
- предузима друге мере утврђене законом и
прописима општине.
Члан 75.
У поступку извршења послова из своје надлежности инспектор, у зависности од природе посла
сарађује са грађанима, месним заједницама и другим
субјектима.
Члан 76.
Предузеће, установе и друге организације, односно
грађани су дужни да инспектору омогуће несметано
вршење прегледа и ставе на увид потребна документа и да у року који инспектор одреди доставе
потребне податке.
Члан 77.
Кад инспектор утврди да је повредом прописа
учињен прекршај привредни преступ или кривично
дело, дужан је да без одлагања поднесе захтев за
покретање прекршајног поступка, односно поднесе
пријаву за привредни преступ тј. кривично дело.
Члан 78.
Када инспектор у поступку вршења службене
дужности утврди повреду прописа чију примену
контролише други орган, односно, инспекција, дужан
је да о томе одмах обавести надлежни орган, односно иснепкцију.
Члан 79.
По жалби на решење инспекције одлучује Општинско веће Скупштине општине Коцељева.
XVIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 72.

Члан 80.

Обављање ове комуналне делатности регулисаће
се посебном одлуком Скупштине општине Коцељева.

За непоступање по одредбама ове Одлуке или за
поступање супротно одредбама ове Одлуке казниће се:
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1 Новчаном казном у износу од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара ЈКП и друго правно лице;
2 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до
75.000,00 динара одговорно лице у правном лицу;

Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ бр. 27/08), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној дана
30.11.2018. године, доноси:

3 Новчаном казном у износу од 5.000,00 до
250.000,00 динара предузетник;
4 Новчаном казном у износу од 2.500,00 до
75.000,00 динара физичко лице.
Ако не изврши решење надлежног инспектора
казниће се новчаном казном од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара правно лице, новчаном казном
од 2.500,00 до 75.000,00 динара одговорно лице у
правном лицу, новчаном казном од 5.000,00 до
250.000,00 динара предузетник, новчаном казном од
2.500,00 до 75.000,00 динара физичко лице.
XIX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 81.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном лист општине Коцељева".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-41 од 30.11.2018. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

003
На основу члана 6. ст. 5. до 9. и члана 7а Закона
о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и
68/2014) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута општине
Врста непокретности
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање делатности
Гараже и гаражна места
Члан 3.
За непокретност станови у првој и другој зони на
подручју општине Коцељева није било најмање три
промета у периоду од 01.01.2018. године до
30.09.2018. године, а ни у граничним зонама није
било најмање три промета наведене непокретности
за дати период.

Страна 21

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2019. годину на територији
општине Коцељева.
Члан 2.
На територији општине Коцељева одређене су
две зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености
јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Коцељева, односно са
радним зонама и другим садржајима у насељу, и то:
зона 1 и зона 2, с тим да се зона 1 утврђује за најопремљенију зону.
Коефицијенти на територији оппштине Коцељева
износе:
1) за прву зону 1,
2) за другу зону 0,4.
УТВРЂУЈУ СЕ просечне цене непокретности по
зонама на територији општине Коцељева и то:
Цена по квадратном метру непокретности у
динарима
I ЗОНА
II ЗОНА
773
386
38

773
28
38

Ако ни у граничним зонама из члана 6. став 7.
Закона о порезима на имовину није било промета
одговарајућих непокретности од 1. јануара до 30.
септембра године која претходи години за коју се
утврђује порез на имовину, основица пореза на
имовину за те непокретности у зони у којој није било
промета једнака је основици пореза на имовину те,
односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.
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Члан 4.

Члан 8.

За непокретност кућа за становање у првој и
другој зони на подручју општине Коцељева није било
најмање три промета у периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године, а ни у граничним зонама
није било најмање три промета наведене непокретности за дати период.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2018. годину на територији
општине Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 24/17) и Одлука
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.
годину на територији општине Коцељева („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр. 6/18).

Ако ни у граничним зонама из члана 6. став 7.
Закона о порезима на имовину није било промета
одговарајућих непокретности од 1. јануара до 30.
септембра године која претходи години за коју се
утврђује порез на имовину, основица пореза на
имовину за те непокретности у зони у којој није било
промета једнака је основици пореза на имовину те,
односно одговарајуће непокретности у тој зони
обвезника који не води пословне књиге за текућу
годину.
Члан 5.
За непокретност пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за
обављање длатности у првој и другој зони на подручју
општине Коцељева није било најмање три промета у
периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године,
а ни у граничним зонама није било најмање три
промета наведене непокретности за дати период.
Ако ни у граничним зонама из члана 6. став 7.
Закона о порезима на имовину није било промета
одговарајућих непокретности од 1. јануара до 30.
септембра године која претходи години за коју се
утврђује порез на имовину, основица пореза на
имовину за те непокретности у зони у којој није било
промета једнака је основици пореза на имовину те,
односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.
Члан 6.
За непокретност гараже и гаражна места у првој и
другој зони на подручју општине Коцељева није било
најмање три промета у периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године, а ни у граничним зонама
није било најмање три промета наведене непокретности за дати период.
Ако ни у граничним зонама из члана 6. став 7.
Закона о порезима на имовину није било промета
одговарајућих непокретности од 1. јануара до 30.
септембра године која претходи години за коју се
утврђује порез на имовину, основица пореза на
имовину за те непокретности у зони у којој није било
промета једнака је основици пореза на имовину те,
односно одговарајуће непокретности у тој зони
обвезника који не води пословне књиге за текућу
годину.
Члан 7.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, и
на интернет страни званичне презентације општине
Коцељева.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а
примењује се од 01. јануара 2019. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-41 од 30.11.2018. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

004
На основу члана 8. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16,
104/16, 96/17 и 89/18), члана 11. и 38б Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и
68/2014) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута општине
Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ бр. 27/08), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној дана
30.11.2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
ОПШТИНИ КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Овом Oдлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији
општине Коцељева.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника
који води пословне књиге – 0,4%;
2) на права на земљишту обвезника који не води
пословне књиге – 0,0%;
3) на права на непокретности пореског обвезника
који не води пословне књиге:
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На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

1) до 10.000.000 динара
2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара
4) преко 50.000.000 динара

0,37%
37.000,00 + 0,6% на износ преко 10.000.000 динара
127.000,00 + 1% на износ преко 25.000.000 динара
377.000,00 + 2% на износ преко 50.000.000 динара

Члан 3.
Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на
имовину.
Члан 4.
Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
и на интернет страни званичне презентације општине
Коцељева.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Oдлуке престаје да важи
Одлука о висини стопе пореза на имовину („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр. 24/17).
Члан 6.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а
примењује се од 01. јануара 2019. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-41 од 30.11.2018. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

Члан 2.
На територији општине Коцељева одређене су
две зоне за утврђивање пореза на имовину, и то:
прва и друга зона, с тим да је прва зона утврђена за
најопремљенију зону, а друга зона је зона сеоског
карактера.
Коефицијенти на територији општине Коцељева
износе:
1) за прву зону 1,
2) за другу зону 0,4.
Члан 3.
Утврђују се цене непокретности по метру квадратном које су у најопремљенијој зони на територији
општине Koцељева служиле као просечне цене на
основу којих је у текућој 2018. години утврђивана
основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге и то:
- пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који
- служе за обављање делатности ... 65.103,00 дин.
- куће за становање .......................... 42.021,00 дин.
- станови ............................................ 38.289,00 дин.
- гараже и гаражна места ................ 21.011,00 дин.
Члан 4.
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На основу члана 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и
68/2014) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута општине
Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ бр. 27/08), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној, дана
30.11.2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА
НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА
КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ
КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Овом Oдлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника
који воде пословне књиге, а које се налазе на територији општине Коцељева.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, и
на интернет страни званичне презентације општине
Коцељева.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на
имовину за непокретности обвезника који воде
пословне књиге у општини Коцељева („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр. 24/17).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а
примењује се од 01. јануара 2019. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-41 од 30.11.2018. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

Страна 24
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На основу члана 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002,
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/14) и члана 36.
став 1. тачка 3. Статута општине Коцељева („Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр. 27/08), Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној дана 30.11.2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности,
осим земљишта, која чини основицу за утврђивање
пореза на имовину обвезника који не води пословне
књиге, на непокретностима, осим земљишта, које се
налазе на територији општине Коцељева.
Члан 2.
Стопа амортизације из члана 1. ове Одлуке
износи 0,8 % годишње, применом пропорционалне
методе, а највише до 40%.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
и на интернет страни званичне презентације општине
Коцељева.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање
пореза на имовину (''Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр.
24/17).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а
примењује се од 01. јануара 2019. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-41 од 30.11.2018. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.
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На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и
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68/14) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута општине
Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ бр. 27/08), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној дана
30.11.2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ
ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Овом одлуком одређују се зоне са назнаком најопремљеније зоне на територији општине Коцељева,
за утврђивање пореза на имовину.
Члан 2.
На територији општине Коцељева одређују се две
зоне у зависности од комуналне опремљености и
опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Коцељева,
односно са радним зонама и другим садржајима у
насељу.
Зоне одређене овом одлуком су: зона 1 и зона 2,
а друга зона је зона сеоског карактера.
Коефицијенти на територији општине Коцељева
износе:
1) за прву зону 1,
2) за другу зону 0,4.
Утврђује се да је ЗОНА 1 најопремљенија зона у
општини Коцељева према критеријумима из става 1.
овог члана.
Зоне и границе зона одређене су у списку зона
који је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, и
на интернет страни званичне презентације општине
Коцељева.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за
утврђивање пореза на имовину на територији општине
Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ бр. 26/14) и Одлука о
изменама и допунама одлуке о одређивању зона и
најопремљеније зоне за утврђивање пореза на
имовину на територији општине Коцељева („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр. 6/18).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
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општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а примењује се од 01. јануара 2019. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-41 од 30.11.2018. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.
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На основу члана 133. и 134. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС'', бр. 107/05, 72/09, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13), члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
бр. 129/07) и члана 36. став 1. тачка 9. Статута
општине Коцељева (''Сл. лист Општине'', бр. 27/08) а
на предлог Комисије за избор и именовања број 0640 од 28.11.2018. године, Скупштина општине
Коцељева на седници одржаној дана 30.11.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР ДАРИНКА
ЛУКИЋ'' КОЦЕЉЕВА
I ИМЕНУЈЕ СЕ ДР ВЕРИЦА СОФРАНИЋ доктор
стоматологије из Коцељеве, за вршиоца дужности
директора Дома здравља ''Др Даринка Лукић''
Коцељева, на период од 6 (шест) месеци, почев од
30.11.2018. године.
II Решење доставити: Др Верици Софранић, Дому
здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева, Одељењу
за општу управу и јавне службе Општинске управе
Коцељева, у досије седничког материјала и архиви.
III Решење ступа на снагу даном доношења и има
се објавити у ''Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-41 од 30.11.2018. год.

Страна 25

годину, који је својим актом број 54/2018 усвојио
Управни одбор Библиотеке на седници одржаној
дана 15.10.2018. године.
II План из тачке I саставни је део овог Закључка.
III Закључак доставити: Библиотеци ''Јанко
Веселиновић'' Коцељева, Одељењу за општу управу
и јавне службе Општинске управе Коцељева, Одсеку
за финансије, у досије седничког материјала и
архиви.
IV Закључак објавити у ''Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-41 од 30.11.2018. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

010
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016 -др. закон и 47/2018) и члана 36.
Статута општине Коцељева (''Сл. лист Општине'',
број 27/08), Скупштина општине Коцељева, на седници одржаној 30.11.2018. године, донела је
ЗАК ЉУЧ АК
О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА НА
ПРЕДЛОГ О НАЗИВИМА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И
КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
1. ДАЈЕ СЕ ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ на
иницијативу - предлог Општинске управе Коцељева о
називима насељених места и катастарских општина
у сврху измене Закона о територијалној организацији
Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
18/2016 и 47/2018).

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

2. Предлог из тачке 1. овог Закључка исказан је
табеларно и саставни је део овог Закључка.
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3. Закључак о давању позитивног мишљења као и
предлог са тачним називима насеља и катастарских
општина општине Коцељева доставити Министарству
за државну управу и локалну самоуправу, Одељењу за
општу управу и јавне службе Општинске управе
Коцељева у скупштински досије и архиви.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007,
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
члана 36. став 1. тачка 8. Статута Општине Коцељева
(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине
Коцељева, на седници одржаној дана 30.11.2018.
године, донела је
ЗАК ЉУЧ АК
I УСВАЈА СЕ измена и допуна Финансијског плана
Библиотеке ''Јанко Веселиновић'' Коцељева за 2018.

4. Закључак ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у ''Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева'' без
предлога из тачке 2. овог Закључка.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-41 од 30.11.2018. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

Страна 26
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На основу члана 6. и члана 7а. Закона о порезима
на имовину ("Службени гласник РС" број 26/01,
"Службени лист СР Југославије" бр.42/02-Одлука
СУС и "Службени гласник РС" број 80/02, 80/02др.закон, 135/2004, 61/07, 5/09, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014др.закон), и чланова 54. и 99. Статута града Шапца
("Службени лист града Шапца" број 32/8, 33/16)
Градско веће града Шапца, на седници одржаној
дана 22.11.2018. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
О УТВРЋИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЋИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ШАПЦА
I - Овим решењем утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на
територији града Шапца.
II - На територији града Шапца одређене су
четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са
централним деловима града, односно са радним
зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА
зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона.
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Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину износе:
ПРВА
зона

ДРУГА
зона

ТРЕЋА
зона

ЧETBPTA
зона

1.475,88 дин.

1.352,40 дин.

1.227,94 дин.

135,24 дин.

2. Пољопривредно земљиште

нема

54,88 дин.

54,88 дин.

49,00 дин.

3. Шумско земљиште

нема

нема

38.22 дин.

38.22 дин.

4. Станови

72.569,00 дин.

48.505.10 дин.

39.200,00 дин.

29.400.00 дин.

5. Куће за становање

49.701.68 дин.

33.389.58 дин.

19.487.30 дин.

16.528,68 дин.

6. Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који служе
за обављање делатности

80.058,16 дин.

49.485,10 дин.

18.912,04 дин.

18.912,04 дин.

7. Гараже и гаражна места

30.362,00 дин.

24.500.00 дин.

19.600,00 дин.

14.700,00 дин.

Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште

III - Ово решење објавити у "Службеном листу града Шапца" и на интернет страници званичне
презентације града Шапца.
IV - Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.01.2019. године.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
Број: 110-212/2018-14
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