
	 На	основу	члана	32.	Закона	о	локалној	
самоуправи	(‘’Сл.	 гласник	РС’’	бр.	129/2007,	
83/2014	 -др.	 закон,	 101/2016	 -	 др.	 закон	 и	
47/2018),	члана	48.	и	56.	Закона	о	локалним	
изборима	 (‘’Сл.	 гласник	 РС’’,	 бр.	 129/07,	
56/08,	 34/10	 –	 Одлука	 УС	 и	 54/11)	 и	 члана	
39.	 Статута	 Општине	 Коцељева	 (‘’Сл.	 лист	
Општине	Коцељева’’,	бр.	27/08),	Скупштина	
општине	 Коцељева,	 на	 седници	 одржаној	
дана	03.03.2020.	године,	донела	је	

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА

 ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 
КОЦЕЉЕВА

	 I ПОТВРЂУЈЕ СЕ	мандат	одборнику	
у	 Скупштини	 општине	 Коцељева	 који	 је	
потврђен	Извештајем	Мандатно-имунитетске	
Комисије	 број	 06-5	 од	 02.03.2020.	 године,	
који	је	поднет	Скупштини	општине	Коцељева	
дана	03.03.2020.	године	и	то:

Предлагач: ‘’Ивица	Дачић	–	Социјалистичка	
партија	 Србије	 (СПС),	 Јединствена	 Србија	
(ЈС),	 Српски	 покрет	 обнове	 (СПО)	 -	 Др	
Чедомир	Јанковић’’.

	 1. ДРАГАН СТАНКОВИЋ,	 јмбг	
3003974741628,	 грађевински	 техничар	 из	
Коцељеве.

	 II	Даном	ступања	на	снагу	ове	Одлуке	

одборник	 Скупштине	 општине	 Коцељева	
из	 тачке	 1.	 ове	 Одлуке,	 стиче	 сва	 права	
и	 дужности	 одборника	 сходно	 одредбама	
Закона,	 Статута	 општине	 Коцељева	 и	
Пословника	Скупштине	општине	Коцељева.

	 III	 Против	 Одлуке	 донете	 у	 вези	 са	
потврђивањем	мандата	одборнику,	може	се	
изјавити	жалба	надлежном	суду	у	року	од	48	
часова	од	дана	доношења	Одлуке.	

	 IV	Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	
доношења	 и	 објавиће	 се	 у	 ‘’Службеном	
листу	 града	 Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	и	Коцељева’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА	
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић

АКТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
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у динарима

у динарима
Економ. 
класиф.

2

71

711
713

714

124.200.000,00
27.620.000,00

10.700.000,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

     1.3 Порез на добра и услуге ( осим накнада које се користе 
преко Буџетског фонда )                                                                                                                                                       

Износ у динарима

3

167.220.000,00

0,00
24.307.000,00

Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине

 - текући буџетски издаци
 - издаци из сопствених средстава
 - издаци из осталих извора
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних
политика

1. Порески приходи

 - приходи из осталих извора

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима

65.000.000,00

-40.693.000,00

ОПИС

 - буџетска средства

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

395.688.000,00
292.578.000,00

0,00

290.528.000,00
0,00

40.693.000,00

416.780.000,00
0,00
0,00

3.215.000,00

Неутрошена средства из претходних година

 - текући буџетски расходи

На основу члана 43. и 63. Закона о буџетском систему (Сл.гласник Р.С. бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,108/2013,142/2014,68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018 и 31/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Р.С."
бр.129/2007,83/2014,101/2016 и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Коцељева
(Службени лист општине Коцељева" 4/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине
Коцељева на седници одржаној дана  03.03.2020. године донела је:

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ                                                                                                                
у чему

419.995.000,00

2.050.000,00

103.110.000,00
103.110.000,00

419.995.000,00

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Коцељева за 2020.годину (у даљем тексту
буџет) састоје се од:

40.693.000,00

 - расходи из сопствених средстава
 - расходи из осталих извора
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                   
у чему

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1

Издаци за отплату главнице дуга

     1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке ( осим 
самодоприноса )
     1.2 Порез на имовину

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

ЗА 2020. ГОДИНУ

"Члан 1.

          У  Одлуци о буџету општине Коцељева за 2020.годину ("Сл.лист Oпштине" број 25/19) члан 1. 
мења се и гласи:

416.780.000,00

 - сопствени приходи

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања

030.
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716

74+77

731+732
733
8

4
41
42
44
45

47
48+49
49
48
46
5
62

92
91
911
912

61
611
612
613
621

3

3

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                           
(класа 3 извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине
2. Задуживање

     1.4 Субвенције

     1.5 Социјална заштита из буџета

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА

65.000.000,00
103.110.000,00

     1.2 Коришћење роба и услуга

292.578.000,00
77.779.000,00
119.285.000,00

0,00
15.212.000,00

1. Текући расходи

49.300.000,00

     1.1 Расходи за запослене

4.700.000,00

56.060.000,00

3. Донације
4. Трансфери

     - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 
приходи)

     - поједине врсте прихода са одрђеном наменом (наменски 
приходи)

     3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима

40.693.000,00

     3.2.Отплата дуга страним кредиторима

65.000.000,00
     3.3 Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине

     1.4 Остали порески приходи

          - Остали расходи

5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

           - Средства резерви

0,00
193.500.000,00

2. Трансфери

20.852.000,00

460.688.000,00

4.800.000,00
16.052.000,00

     2.1 Задуживање код домаћих кредитора
     2.2 Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

     1.6 Остали расходи
10.150.000,00

3.215.000,00

2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко 
Буџетског фонда)                                                                                         

     1.3 Отлата камата

3. Издаци за набавку нефинасијске имовине

Члан 3.

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од
40.693.000,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

          Члан 2. мења се и гласи:
"Члан 2.

          Члан 4. мења се и гласи:  
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Екон.   
клас.

Средства из 
буџета 01

Сред.из сопст.   
извора 04

Сред.из 
осталих   
извора 

Укупно

1 3 4 5 6
311710 40.693.000,00 40.693.000,00
311000 40.693.000,00 40.693.000,00

711110 100.000.000,00 100.000.000,00
711120 13.000.000,00 13.000.000,00
711140 200.000,00 200.000,00
711180 	 0,00
711190 11.000.000,00 11.000.000,00
711000 124.200.000,00 0,00 0,00 124.200.000,00
713120 21.000.000,00 21.000.000,00
713310 1.600.000,00 1.600.000,00
713420 5.000.000,00 5.000.000,00
713610 20.000,00 20.000,00
713000 27.620.000,00 0,00 0,00 27.620.000,00
714510 7.300.000,00 7.300.000,00
714540 600.000,00 600.000,00
714550 300.000,00 300.000,00
714560 2.500.000,00 2.500.000,00
714570 0,00
714000 10.700.000,00 0,00 0,00 10.700.000,00
716110 4.700.000,00 4.700.000,00
716000 4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00
732150 0,00 0,00
732000 0,00 0,00 0,00 0,00
733150 189.500.000,00 189.500.000,00
733250 4.000.000,00 4.000.000,00
733000 193.500.000,00 0,00 0,00 193.500.000,00
741150 9.500.000,00 9.500.000,00
741510 14.000.000,00 14.000.000,00
741520 150.000,00 150.000,00
741530 1.100.000,00 1.100.000,00
741000 24.750.000,00 0,00 0,00 24.750.000,00

742120 100.000,00 100.000,00

742150 24.200.000,00 24.200.000,00
742250 1.200.000,00 1.200.000,00
742350 900.000,00 900.000,00
742000 26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00
743320 3.800.000,00 3.800.000,00
743350 10.000,00 10.000,00
743000 3.810.000,00 0,00 0,00 3.810.000,00
744150 900.000,00 900.000,00
744000 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
745150 200.000,00 0,00 200.000,00
745000 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
771110 0,00 0,00
771000 0,00 0,00 0,00 0,00
811150 15.000,00 15.000,00
811000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
841150 3.200.000,00 3.200.000,00
841000 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00

419.995.000,00 0,00 40.693.000,00 460.688.000,00

ДРУГИ ПОРЕЗИ

КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ

НАКНАДА ЗА КОРИШ.ПРИРОД.ДОБАРА

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ 
КАПИТАЛ

ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

БОРАВИШНА ТАКСА

У К У П Н О:

ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ
ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ

ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД 
СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН

ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОР.ПРОД.ДОБ. И 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД 
СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ

ОПИС

2

САМОДОПРИНОСИ

НАКНАДА ЗА КОР.ПРОСТОРА И ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЉА

ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ

ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА
НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ У КОР.НИВОА ОПШТИНА

ДОБРОВ.ТРАНСФ.ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
ОСТАЛИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ

ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

НАКНАДА ЗА КОРИШ.ШУМСКОГ И ПОЉ.ЗЕМЉИШТА

"Члан 4.
Приходи и примања, расходи и издаци, по економској класификацији и изворима финансирања

планирају се у следећим износима:

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
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Економ.   
клас.

Средства из 
буџета

Сред.из осталих   
извора Укупна средства

1 3 4 5
411 65.189.000,00 65.189.000,00
412 10.853.000,00 10.853.000,00
413 58.000,00 58.000,00
414 400.000,00 400.000,00
415 979.000,00 979.000,00
416 300.000,00 300.000,00
41 77.779.000,00 0,00 77.779.000,00
421 23.758.000,00 20.000,00 23.778.000,00
422 650.000,00 650.000,00
423 28.607.000,00 2.030.000,00 30.637.000,00
424 2.220.000,00 2.220.000,00
425 51.880.000,00 51.880.000,00
426 10.120.000,00 10.120.000,00
42 117.235.000,00 2.050.000,00 119.285.000,00
431 0,00
43 0,00 0,00 0,00
441 0,00 0,00
444 0,00 0,00
44 0,00 0,00 0,00
45 15.212.000,00 15.212.000,00
463 47.800.000,00 47.800.000,00
464 1.500.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00
46 49.300.000,00 0,00 49.300.000,00
472 10.150.000,00 10.150.000,00
47 10.150.000,00 0,00 10.150.000,00
481 6.666.000,00 6.666.000,00
482 886.000,00 886.000,00
483 6.500.000,00 6.500.000,00
484 2.000.000,00 2.000.000,00

48 16.052.000,00 0,00 16.052.000,00
499 4.800.000,00 4.800.000,00
49 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00
511 101.950.000,00 101.950.000,00
512 1.060.000,00 1.060.000,00
513 0,00
515 100.000,00 100.000,00
51 103.110.000,00 0,00 103.110.000,00
541 0,00 0,00
54 0,00 0,00 0,00
621 65.000.000,00 65.000.000,00
62 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00

458.638.000,00 2.050.000,00 460.688.000,00

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

ОСТАЛИ РАСХОДИ

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

ЛОКАКЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИАРАЊЕ

ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.500.000,00

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

МАТЕРИЈАЛ
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

ОПИС

СУБВЕНЦИЈЕ
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

НАКНАДЕ У НАТУРИ

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

ПРИРОДНА ИМОВИНА
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

НАКНАДЕ ШТЕТЕ

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

АДМ.ТРАНС.ИЗ БУЏ.ОД ДИР.БУЏ.КОР.И ИНД.БУЏ.КОР.

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

ОСНОВНА СРЕДСТВА

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

10.000.000,00

15.800.000,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

37.350.000,00

3.000.000,00

1.900.000,00

11.681.000,00

110.150.000,00

44.553.000,00

34.500.000,00

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

11.800.000,00

19.562.000,00

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ

УКУПНО:

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

ЗЕМЉИШТЕ

СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ

2
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

460.688.000,00У К УП Н О:

3.500.000,00

144.410.000,00

9.982.000,00

1.000.000,00

РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
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105.800.000,00 102.650.000,00 102.650.000,00

Р.бр. 2020. 2021. 2022.
1 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

	

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

	

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

3 33.650.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

	

33.650.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

4
7.000.000,00

	 	 	

7.000.000,00

5
18.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

	 	
18.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

6 4.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

	
4.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

7
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

	
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

8 5.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

	 	 	
5.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

9 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00

	 	 	
10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00
105.800.000,00 102.650.000,00 102.650.000,00

Приход из буџета

УКУПНО ИЗ БУЏЕТА
Економска 

класиф.

Реконструкција улица и тротоара

Назив капиталног пројекта и извора финансирања

5112
Извор финансирања:

5112

5114
Пројектно планирање 
(путева,улица,шеталишта,бициклистичких 

Члан 5.

Извор финансирања:

Извор финансирања:

Изградња јавне расвете у МЗ  Драгиње-Ромско насеље и 
Клисура-Коцељева,електро-мрежа

УКУПНО:

5112

Извор финансирања:
Приход из буџета

Приход из буџета

5112

Извор финансирања:
Приход из буџета

Приход из буџета

Реконструкција дела општинских путева 

Извор финансирања:
Приход из буџета

5112 Реконструкција дела  некатегорисаних путева

451

Извор финансирања:

5112 Реконструкција зелене пијаце у Коцељеви

Приход из буџета

Субвенције јавном предузећу водоснабдевање

Приход из буџета

Извор финансирања:
Приход из буџета

5112 Опремање паркова у Коцељеви
Извор финансирања:

         Члан 6. мења се и гласи:
"Члан 6.

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021 и 2022. годину исказују се у
посебном прегледу.

"Члан 5.

          Члан 4. мења се и гласи:  

Изградња фекалне канализације Подбаре, Илин крст - 
магистрални пут,Индустријска зона



Број	4										Службени	лист	града	Шапца	и	општина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева										Страна	7

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

110 1 411 Плате додаци и накнаде запослених 2.768.000 2.768.000
110 2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 461.000 461.000
110 3 422 Трошкови путовања 50.000 50.000

0 0
3.279.000 0 0 3.279.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 3.279.000 0 0 3.279.000

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

110 5 423 Услуге по уговору 250.000 250.000
250.000 0 0 250.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 250.000 0 0 250.000

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

110 6 411 Плате додаци и накнаде запослених 2.389.000 2.389.000
110 7 412 Социјални доприноси на терет послодавца 398.000 398.000
110 8 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
110 9 423 Услуге по уговору 2.160.000 2.160.000

0 0
110 11 481 Дот.невл.орг. (Политичке партије) 166.000 166.000

5.133.000 0 0 5.133.000

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА

160 12 421 Стални трошкови 10.000 10.000
160 13 423 Услуге по уговору 1.300.000 1.300.000
160 14 426 Материјал 10.000 10.000

1.320.000 0 0 1.320.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 6.453.000 0 0 6.453.000

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА

130 15 411 Плате додаци и накнаде запослених 29.505.000 29.505.000
130 16 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.913.000 4.913.000
130 17 413 Накнаде у натури 50.000 50.000
130 18 414 Социјална давања запосленима 300.000 300.000
130 19 415 Накнаде трошкова за запослене 600.000 600.000

Раздео 1            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Програм 2101

Функц.кл.160

Програм 2101

Раздео 3            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Функц.кл.110

Ф
ук

кц
.  

   
 

кл
ас

иф
ик

.

Укупно за функц.кл.110

Раздео 4            ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм 2101

Функц.кл.130

Средства из 
осталих извора Укупно

Раздео 2            ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Средства из 
буџета                   

01

Укупни расходи и издаци у износу од 460.688.000,00 динара, финансираних из свих извора
финансирања распоређију се по корисницима и врстама издатака, и то:

Функц.кл.110

Укупно за функц.кл.160

Програм 0602

О П И С

Средства из 
сопствених 

извора                   
04П

оз
иц

иј
а

Екон.   
клас.

Функц.кл.110

Програм 2101

Укупно за функц.кл.110
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130 20 421 Стални трошкови 6.200.000 20.000 6.220.000
130 21 422 Трошкови путовања 50.000 50.000
130 22 423 Услуге по уговору 9.500.000 2.030.000 11.530.000
130 23 424 Специјализоване услуге 150.000 150.000
130 24 425 Текуће поправке и одржавање 2.100.000 2.100.000
130 25 426 Материјал 3.900.000 3.900.000
130 27 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000 1.000.000
130 28 481 Дотације невладиним организацијама 1.700.000 1.700.000
130 29 482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 300.000 300.000
130 30 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 6.500.000 6.500.000
130 31 511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000 4.000.000
130 32 512 Машине и опрема 400.000 400.000
130 32/1 621 Набавка домаће финансијске имовине 65.000.000 65.000.000

136.168.000 0 2.050.000 138.218.000

ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

160 33 499 Текућа буџетска резерва 4.000.000 4.000.000
4.000.000 0 0 4.000.000

ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

160 34 499 Стална буџетска резерва 800.000 800.000
800.000 0 0 800.000

ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

130 35 484
Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода 2.000.000 2.000.000

2.000.000 0 0 2.000.000

Програм 1101 ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

130 36 511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 1.500.000
1.500.000 0 0 1.500.000

Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

640 37 421 Стални трошкови 7.000.000 7.000.000
640 38 425 Текуће поправке и одржавање 1.500.000 1.500.000
640 39 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 2.000.000

10.500.000 0 0 10.500.000

620 40 425 Текуће поправке и одржавање 2.100.000 2.100.000
620 41 511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000 4.000.000

6.100.000 0 0 6.100.000

620 42 421 Стални трошкови 2.100.000 2.100.000
2.100.000 0 0 2.100.000

620 43 421 Стални трошкови 1.000.000 1.000.000
620 44 423 Услуге по уговору 0 0

1.000.000 0 0 1.000.000

430 45 511 Зграде и грађевински објекти 7.000.000 7.000.000
7.000.000 0 0 7.000.000

630 46 451 Субвенције јавним неф.пред.и орг. 10.650.000 10.650.000
10.650.000 0 0 10.650.000

ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА

Укупно за функц.кл. 640

Функц.кл.130

Функц.кл. 640

Функц.кл. 620

Функц.кл.160

Укупно за функц.кл. 130   

Укупно за функц.кл.130

Укупно за функц.кл.130

Укупно за функц.кл. 620      

Функц.кл. 430

Укупно за функц.кл. 620      

Укупно за функц.кл. 620        

ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Укупно за функц.кл. 430

ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА

Укупно за функц.кл. 130   

Функц.кл. 620

Функц.кл. 620
ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Укупно за функц.кл. 130  

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Функц.кл. 130

Функц.кл.160

ПА 0008- УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
Функц.кл. 630

Укупно за функц.кл. 630       
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Програм 1501 ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

411 47 451 Субвенције јавним неф.пред.и орг. 3.000.000 3.000.000
3.000.000 0 0 3.000.000

Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

421 48 421 Стални трошкови 1.800.000 1.800.000

1.800.000 0 0 1.800.000

Програм 0401 ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

520 49 511 Зграде и грађевински објекти 18.000.000 18.000.000
18.000.000 0 0 18.000.000

510 50 451 Субвенције јавним неф.пред.и орг. 1.562.000 1.562.000
1.562.000 0 0 1.562.000

451 51 424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000
451 52 425 Текуће поправке и одржавање 45.000.000 45.000.000
451 53 511 Зграде и грађевински објекти 64.150.000 64.150.000

110.150.000 0 0 110.150.000

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

810 54 481 Дотације невладиним организацијама 3.500.000 3.500.000
3.500.000 0 0 3.500.000

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912 55 463 Трансфери осталим нивоима власти 34.500.000 34.500.000
34.500.000 0 0 34.500.000

920 56 463 Трансфери осталим нивоима власти 10.000.000 10.000.000
10.000.000 0 0 10.000.000

ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

700 57 464 Текуће дотације орг.обав.социјалног.осиг. 1.500.000 1.500.000
1.500.000 0 0 1.500.000

700 58 423 Услуге по уговору 400.000 400.000
400.000 0 0 400.000

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

090 59 463 Трансфери осталим нивоима власти 3.300.000 3.300.000
3.300.000 0 0 3.300.000

090 60 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400.000 400.000
400.000 0 0 400.000

090 61 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.000.000 2.000.000
2.000.000 0 0 2.000.000

Функц.кл. 421

Укупно за функц.кл. 520

ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Функц.кл. 700

Укупно за функц.кл. 920

Програм 1801

Укупно за функц.кл. 700

Програм 0901

Функц.кл. 090

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Функц.кл.920

ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО

ПА 003 -ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

Програм 0701

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
Функц.кл. 912 

Укупно за функц.кл. 090

ПА 0002 - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА

Програм 2002

ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ

Програм 1301

Укупно за функц.кл. 510

Функц.кл. 451

Функц.кл. 510

Функц.кл. 700

Укупно за функц.кл. 912

Програм 2003

Функц.кл. 090

Укупно за функц.кл. 090

ПА 002 -ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА

Функц.кл. 810

Укупно за функц.кл. 810

Укупно за функц.кл. 700

Укупно за функц.кл. 090

Функц.кл. 090

ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА
Функц.кл. 520

Укупно за функц.кл. 421

Функц.кл. 411

Укупно за функц.кл. 411  

ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
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090 62 481 Дотације невладиним организацијама 1.300.000 1.300.000
1.300.000 0 0 1.300.000

090 63 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.000.000 6.000.000
6.000.000 0 0 6.000.000

090 64 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 750.000 750.000
750.000 0 0 750.000

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

820 65 423 Услуге по уговору 3.500.000 3.500.000
3.500.000 0 0 3.500.000

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

430 66 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 1.000.000
1.000.000 0 0 1.000.000

384.480.000 0 2.050.000 386.530.000

ПА 0002 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

160 67 421 Стални трошкови 50.000 50.000
160 68 425 Текуће поправке и одржавање 0 0

50.000 0 0 50.000
50.000 0 0 50.000

БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕИ ИНФОРМИСАЊА

820 69 411 Плате додаци и накнаде запослених 4.892.000 4.892.000
820 70 412 Социјални доприноси на терет послодавца 815.000 815.000
820 71 415 Накнаде трошкова за запослене 64.000 64.000
820 72 421 Стални трошкови 1.150.000 1.150.000
820 73 422 Трошкови путовања 100.000 100.000
820 74 423 Услуге по уговору 50.000 50.000
820 75 424 Специјализоване услуге 500.000 500.000
820 76 425 Текуће поправке и одржавање 180.000 180.000
820 77 426 Материјал 260.000 260.000

0 0
820 79 482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 10.000 10.000
820 80 512 Машине и опрема 60.000 60.000
820 81 515 Нематеријална имовина 100.000 100.000

8.181.000 0 0 8.181.000

Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

421 82 423 Услуге по уговору 10.000.000 10.000.000
10.000.000 0 0 10.000.000

18.181.000 0 0 18.181.000

Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Функц.кл. 911

911 83 411 Плате додаци и накнаде запослених 24.440.000 24.440.000
911 84 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.069.000 4.069.000
911 85 413 Накнаде у натури 8.000 8.000
911 86 414 Социјална давања запосленима 100.000 100.000
911 87 415 Накнаде трошкова за запослене 315.000 315.000
911 88 416 Награде запосл. и остали посебни расходи 300.000 300.000
911 89 421 Стални трошкови 4.448.000 4.448.000
911 90 422 Трошкови путовања 430.000 430.000
911 91 423 Услуге по уговору 1.447.000 1.447.000

Програм 1201 
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Глава 1
Програм 0602

Програм 0501
ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

ПА 005 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА
Функц.кл. 090

Функц.кл. 421

Укупно за функц.кл. 421

Програм 1201

ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2020."

Функц.кл. 820

Функц.кл. 090

ПА 0006 -ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ

Функц.кл. 160

Укупно за функц.кл. 160
Укупно за главу 1       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Укупно за функц.кл. 820

Укупно за главу 2   БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

Глава 2

Функц.кл. 430

Укупно за функц.кл. 430
Укупно    ОПШТИНСКА УПРАВА

Функц.кл. 090

Укупно за функц.кл. 090

Функц.кл. 820

Укупно за функц.кл. 090

ПА 0007 -ПОДРШКА  ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Укупно за функц.кл. 090

Укупно за функц.кл. 820

ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
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911 92 424 Специјализоване услуге 570.000 570.000
911 93 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 1.000.000
911 94 426 Материјал 5.950.000 5.950.000

0 0
911 96 482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 576.000 576.000
911 97 511 Зграде и грађевински објекти 300.000 300.000
911 98 512 Машине и опрема 600.000 600.000

44.553.000 0 0 44.553.000
44.553.000 0 0 44.553.000
447.264.000 0 2.050.000 449.314.000

330 99 411 Плате додаци и накнаде запослених 1.195.000 1.195.000
330 100 412 Социјални доприноси на терет послодавца 197.000 197.000

0 0
1.392.000 0 0 1.392.000
1.392.000 0 0 1.392.000

458.638.000 0 2.050.000 460.688.000

Раздео 5            ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Број: 06-6 од  03.03.2020. године

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА СЕ НАЛАЗИ У ПРИЛОГУ ОВЕ ОДЛУКЕ

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4
Укупно за главу 3     ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА
Укупно за функц.кл. 911

УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Програм 0602

Функц.кл. 330

ПРОГРАМ 15 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
ПА 0004 - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Укупно за функц.кл. 330

Владан Јанковић

Члан 6.

         Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
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032.
	 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)	 и	
члана	36.	став	1.	тачка	10.	Статута	општине	
Коцељева	(‘’Сл.	лист	града	Шапца	и	општина	
Богатић,	Владимирци	и	Коцељева’’,	бр.	4/19),	
Скупштина	 општине	 Коцељева,	 на	 седници	
одржаној	дана	03.03.2020.	године,	донела	је

З А К Љ У Ч А К

 I УСВАЈА СЕ	Одлука	о	првој	измени	
Финансијског	 плана	 Јавног	 комуналног	
предузећа	 ‘’Прогрес’’	 Коцељева	 за	 2020.	
годину	 коју	 је	 донео	 Надзорни	 одбор	
предузећа	под	бројем	86/2020	од	26.02.2020.	
године.
	
 II 	Одлука	из	 тачке	 I	 саставни	 је	део	
овог	Закључка.

	 III 	Закључак	доставити:	ЈКП	‘’Прогрес’’,	
Одељењу	 за	 урбанизам,	 комуналне,	
стамбене	 и	 имовинско-правне	 послове	 и	
Одсеку	 за	 финансије	 Општинске	 управе	
Коцељева,	у	досије	седничког	материјала		и	
архиви.

	 IV	 Закључак	 објавити	 у	 ‘’Службеном	
листу	 града	 Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	и	Коцељева’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић

031.
	 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)	 и	
члана	36.	став	1.	тачка	10.	Статута	општине	
Коцељева	(‘’Сл.	лист	града	Шапца	и	општина	
Богатић,	Владимирци	и	Коцељева’’,	бр.	4/19),	
Скупштина	 општине	 Коцељева,	 на	 седници	
одржаној	дана	03.03.2020.	године,	донела	је

З А К Љ У Ч А К

	 I УСВАЈА СЕ	Одлука	о	првој	измени	
Програма	 пословања	 Јавног	 комуналног	
предузећа	 ‘’Прогрес’’	 Коцељева	 за	 2020.	
годину	 коју	 је	 донео	 Надзорни	 одбор	
предузећа	под	бројем	86/2019	од	26.02.2020.	
године.

	 II 	Одлука	из	 тачке	 I	 саставни	 је	део	
овог	Закључка.

	 III	 Закључак	 доставити:	 Јавном	
комуналном	предузећу	‘’Прогрес’’		Коцељева,	
Одељењу	 за	 урбанизам,	 комуналне,	
стамбене	 и	 имовинско-правне	 послове	
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:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА				
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић
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динара,	 уплаћени	 новчани	 капитал:	
75.000.000,00	 динара,	 а	 што	 износи	 100%	
удела	у	укупном	основном	капиталу	друштва.

Члан 4.

	 Одлука	о	повећању	основног	капитала	
друштва	регистроваће	се	у	складу	са	законом	
о	 регистрацији,	 у	 року	 од	 шест	 месеци	 од	
дана	ступања	на	снагу.

Члан 5.

	 Основни	 капитал	 друштва	 сматра	 се	
повећаним	 даном	 регистрације	 повећања	
основног	капитала.

Члан 6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 Службеном	 листу	
Општине.
	 Даном	 ступања	 на	 снагу	 ове	Одлуке	
престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 повећању	
основног	 капитала	 Јавног	 комуналног	
предузећа	 ‘’Прогрес’’	 Коцељева	 (‘’Сл.	 лист	
града	Шапца	и	општина	Богатић,	Владимирци	
и	Коцељева’’,	бр.	26/14).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	

КОЦЕЉЕВА
Владан Јанковић

033.
	 На	основу	одредби	чланова	45.	став	1.	
и	146.	став	1.	тачка	1.	Закона	о	привредним	
друштвима	 (‘’Сл.	 гласник	 РС’’,	 бр.	 36/2011,	
99/2011,	83/2014-др.	закон,	5/15,	44/18,	95/18	
и	 91/19),	 чланова	 1.	 и	 5.	 Закона	 о	 јавним	
предузећима	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 бр.	
15/16	и	88/19)	и	чланa	36.	 став	1.	 тачка	10.		
Статута	Општине	Коцељева	(‘’Сл.	лист	града	
Шапца	 и	 општина	 Богатић,	 Владимирци	 и	
Коцељева’’,	 бр.	 4/19),	 Скупштина	 општине	
Коцељева,	на	седници	одржаној	03.03.2020.	
године,	доноси:

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

‘’ПРОГРЕС’’ КОЦЕЉЕВА

Члан 1.

	 Јавно	комунално	предузеће	‘’Прогрес’’	
Коцељева	 нема	 регистровани	 капитал	 код	
Агенције	за	привредне	регистре.

	 Скупштина	општине	Коцељева	доноси	
Олуку	о	повећању	основног	капитала	Јавног	
комуналног	предузећа	‘’Прогрес’’	Коцељева,	
са	 матичним	 бројем	 07347103,	 тако	 да	
основни	 новчани	 капитал	 буде	 у	 износу	 од	
75.000.000,00	динара.

	 Основ	 повећања	 новчаног	 капитала	
друштва	 је	 уплата	 новог	 улога	 оснивача	
предузећа.

Члан 2.

	 Укупна	 вредност	 основног	 новчаног	
капитала	 друштва	 након	 повећања	 је	
75.000.000,00 динара.

Члан 3.

	 Вредност	 капитала	 по	 члановима	
након	повећања	капитала	је:

	 1. ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА,	 улица	
Немањина	74,
уписани	 новчани	 капитал:	 75.000.000,00	
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035.
	 На	 основу	 члана	 32.	 став	 1.	 тачка	
6.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Сл.	
гласник	РС“,	бр.	129/07,	83/2014	–	др.	Закон,	
101/2016	 –	 др.	 Закон	 и	 47/2018),	 члана	 46.	
Закона	 о	 ветеринарству	 („Сл.	 гласник	 РС“,	
бр.	 91/05,	 30/2010,	 93/2012	 и	 17/2019	 –	 др.	
закон),	 члана	 3.	 и	 4.	 Закона	 о	 добробити	
животиња	 („Сл.	 гласник	 РС“,	 бр.	 41/09),	
члана	45.	Правилника	о	општим	правилима	
за	парцелацију,	регулацију	и	изградњу	(„Сл.	
гласник	РС“,	бр.	22/2015)	и	члана	36.	Статута	
Општине	 Коцељева	 („Сл.	 лист	 Општине“,	
бр.	4/19),	Скупштина	општине	Коцељева	на	
седници	 оржаној	 дана	 03.03.2020.	 године,	
донела	је

О Д Л У К У
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

	 Овом	 Одлуком	 се	 прописују	 услови	
за	 држање	 и	 заштиту	 домаћих	 животиња,	
кућних	љубимаца	и	егзотичних	животиња	на	
територији	Општине	Коцељева.

Члан 2.

	 Домаћим	 животињама,	 кућним	
љубимцима	 и	 егзотичним	 животињама,	 у	
смислу	 ове	 Одлуке,	 сматрају	 се:	 копитари,	
папкари,	 пернате	 животиње,	 голубови,	
украсне	 и	 егзотичне	 птице,	 пси,	 мачке,	
кунићи	 	и	нутрије	 (	у	даљем	тексту:	домаће	
животиње).

Члан 3.

	 Свако	 има	 право	 да	 држи	 домаће	
животиње	 под	 условима	 и	 на	 начин	 да	 се	
не	 узнемиравају	 трећа	 лица,	 обезбеди	
сигурност	и	хигијена,	у	складу	са	одредбама	
ове	Одлуке.
	 Забрањено	 је	 напуштање,	
злостављање	 или	 свирепо	 поступање	 са	
домаћим	животињама.

034.
	 На	основу	члана	69.	Закона	о	јавним	
предузећима	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	
15/2016),	члана	36.	став	1.	тачка	10.	Статута	
општине	Коцељева	(‘’Сл.	лист	града	Шапца	и	
општина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева’’,	
бр.	4/19)	и	члана	63.	Одлуке	о	усклађивању	
оснивачког	акта	Јавног	комуналног	предузећа	
,,Прогрес’’	 Коцељева	 са	 Законом	 о	 јавним	
предузећима	 (‘’Сл.	 лист	 града	 Шапца	 и	
општина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева’’,	
бр.	29/19),	Скупштина	општине	Коцељева,	на	
седници	одржаној	03.03.2020.	године,	донелa	
је

З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности на Статут

Јавног комуналног предузећа ‘’Прогрес’’ 
Коцељева

	 1.	Даје	се	сагласност	на	Статут	Јавног	
комуналног	 предузећа	 ‘’Прогрес’’	 Коцељева	
број	44/2020	од	23.01.2020.	године.
	
	 2. Статут	из	става	1.	саставни	 је	део	
овог	Закључка.

	 3.	 Закључак	 доставити:	 Надзорном	
одбору	 Јавног	 комуналног	 предузећа	
‘’Прогрес’’	Коцељева,	Одељењу	за	урбанизам,	
комуналне,	 стамбене	 и	 имовинско-правне	
послове	 Општинске	 управе	 Коцељева,	 у	
досије	седничког	материјала	и	архиви.

	 4.	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	има	се	објавити	у	 ‘’Службеном	
листу	 града	 Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	 и	 Коцељева’’,	 без	 његових	
саставних	делова	из	става	2.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број	:	06	-	6		од		03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА	
СКУПШТИНЕ		ОПШТИНЕ	КОЦЕЉЕВА	

Владан Јанковић
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из	грађевинског	реона	насељеног	места.
	 Депоновање	 чврстих	 и	 течних	
отпадних	 материја	 из	 објеката	 за	 држање	
домаћих	 животиња-изђубравање,	 мора	 се	
вршити	на	пољопривредном	земљишту	које	
мора	бити	 	удаљено	од	стамбених	објеката	
најмање	100	метара.
	 Уколико	 је	 удаљеност	 мања	
од	 100	 метара	 од	 стамбених	 објеката,	
ради	 спречавања	 ширења	 непријатног	
мириса-смрада,	 обавезују	 се	 корисници	
пољопривредног	 земљишта	 да	 изврше	
заоравање	 пољоприредног	 земљишта,	
рачунајући	 од	 дана	 депоновања	 отпадних	
материја,	и	то:
	 -	 у	 року	 од	 24	 часа	 ако	 је	 извршено	
депоновање	течних	отпадних	материја	
	 -	 у	 року	 од	 3	 дана	 ако	 је	 извршено	
депоновање	чврстих	отпадних	материја.

Члан 7.

	 Унутар	 насељеног	 места	 Коцељева,	
забрањено	 је	 држање	 копитара	 и	 папкара	
у	 простору	 ограниченом	 на	 следећи	 начин:	
десном	 обалом	 реке	 Тамнаве,	 од	 ушћа	
реке	 Раснице	 до	 моста	 на	 обилазници	
пута	М-21	обилазницом	пута	м-21,	до	Дома	
здравља	у	Коцељеви,	пешачком	стазом	 	са	
обилазнице	пута	М-21,	изнад	Дома	здравља,	
до	 споја	 ул.	 Немањине	 и	 ул.	 Подгорске,	
међом	 катастарских	 парцела	 са	 следећим	
катастарским	бројевима,	кат.	парцеле	1873,	са	
једне	стране	и	катастарских	парцела	1874/1,2	
и	 3,	 са	 друге	 стране,	 све	 у	 КО	 Коцељева-
варошица,	 до	 улице	Драгана	Максимовића,	
ул.	Драгана	Максимовића	до	њеног	спајања	
са	 десном	 обалом	 реке	 Раснице,	 код	
бетонског	 моста	 у	 ул.	 Ж.	 Димитријевића	 и	
десном	обалом	реке	Раснице	до	њеног	ушћа	
у	реку	Тамнаву.
	 У	 осталом	 делу	 насељеног	 места	
Коцељева,	 у	 улицама	 које	 нису	 наведене	
у	 ставу	 1.	 овог	 члана	 као	 и	 у	 насељеним	
местима	Драгиње,	Брдарица	и	Д.	Црниљево	
могу	да	се	држе	домаће	животиње	уз	услов	
да	 објекти	 или	 делови	 објеката	 за	 држање	
домаћих	животиња	 	 буду	 удаљени	 најмање	
15	метара	од	објеката	за	становање	суседних	
домаћинстава,	 најдуже	 до	 31.12.2023.	
године.

Члан 4.

	 На	 подручјима	 насеља	 Коцељева,	
Драгиње,	Брдарица	и	Доње	Црниљево	могу	
се	држати	домаће	животиње	из	члана	2.	ове	
Одлуке,	 под	 условима	 прописаним	 овом	
Одлуком.
	 На	 сеоском	 подручју	 Општине	 могу	
се	држати	домаће	животиње	из	члана	2.	ове	
Одлуке	 у	 складу	 са	 Законом,	 подзаконским	
актима	 и	 овом	 Одлуком,	 без	 ограничења	
броја	животиња.

Члан 5.

	 Држалац	 домаћих	 животиња	 је	
дужан	да	им	обезбеди	одговарајућу	исхрану,	
хигијенско-санитарне	услове,	лечење	и	негу,	
као	и	да	обезбеди	да	се	држањем	домаћих	
животиња	 не	 узнемиравају	 трећа	 лица	 или	
загађује	животна	средина.
	 Уколико	се	објекат	за	смештај	домаћих	
жиотиња	(сточне	стаје	живинарник,	свињац,	
говедарник,	овчарник,	козарник	и	др.)	налази	
у	непосредној	близини	објекта	за	становање,	
бунара	или	извора,	сусед	има	право	тражити	
заштиту	 од	 прекомерних	 штетних	 утицаја	
(непријатног	 мириса,	 смрада,	 буке	 и	 сл.)		
који	потичу	од	наведеног	објека,	а	власник-
корисник	таквог	објекта	је	дужан	да	предузме	
све	подесне	заштитне	мере	у	циљу	свођења	
тих	 штетних	 утицаја	 на	 подношљиву	 меру	
која	 одговара	 месним	 приликама,	 као	 и	 да	
отклања	узроке	таквих	штетних	утицаја.

Члан 6.

	 Постављање	и	 изградња	објеката	 за	
држање	 домаћих	 животиња	 (сточне	 стаје	
живинарник,	 свињац,	 говедарник,	 овчарник,	
козарник	 и	 др.)	 може	 се	 вршити	 само	 у	
складу	са	одредбама	Закона	о	планирању	и	
изградњи	и	других	прописа	који	регулишу	ову	
област.
	 Забрањено	је	чврсте	и	течне	отпадне	
материје	 из	 објеката	 за	 држање	 домаћих	
животиња	 депоновати	 или	 изливати	 на	
јавне	 површине	 или	 у	 дворишта	 суседних		
домаћинстава.
	 Стајско	 ђубриво	 и	 осока	 од	 домаћих	
животиња	мора	се	уредно	чистити	и	одвозити	
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Члан 11.
																					
	 Сваки	 власник	 држалац	 пса	 у	 свом	
дворишту	 мора	 имати	 кућицу	 за	 псе	 која	
мора	 бити	 удаљена	 најмање	 10	 метара	
од	 стамбеног	 објека	 суседа	 и	 5	 метара	 од	
границе	 суседне	 парцеле,	 а	 пас	 мора	 бити	
везан	 или	 пуштен	 у	 ограђеном	 дворишном	
простору	 и	 да	 не	 узнемирава	 суседе	 и	
пролазнике.
	 У	 стану	 и	 дворишту	 породичне	
стамбене	зграде	могу	се	држати	највише	два	
пса	и	две	мачке.
	 Подмладак	животиња	из	става	2.	овог	
члана	може	се	држати	у	стану	и	у	дворишту	
породичне	стамбне	зграде	надјуже	до	3	(три)	
месеца	старости.

Члан 12.

	 У	 заједничком	 стану	 и	 заједничком	
дворишту	 породичне	 стамбене	 зграде	 пси	
и	 мачке	 се	 могу	 држати	 само	 ако	 постоји	
сагласност	 сустанара,	 односно	 корисника	
заједничког	дворишта.

Члан 13.

	 У	 становима	 у	 стамбеним	 зградама	
и	 заједничким	 становима	 није	 дозвољено	
држање	паса	и	мачака	на	балкону,	заједничкој	
тераси	(која	је	по	конструкцији	заједничка	за	
два	или	више	станова)	или	лођи,	на	тавану,	у	
подруму	или	другој	заједничкој	просторији.
	 У	 дворишту	 породичне	 	 стамбене	
зграде	и	у	заједничком	дворишту	пас	мора	да	
се	држи	у	ограђеном	простору	или	везан	на	
ланцу,	тако	да	не	може	да	угрози	пролазнике	
и	 суседе,	 ни	 да	 нанесе	 штету	 њиховим	
добрима	и	имовини.
	 Пас	може	да	 се	 пусти	 ван	ограђеног	
простора	 или	 са	 ланца,	 само	 у	 доришту	
породичне	 стамбене	 зграде,	 искључиво	ако	
не	 постоји	 могућност	 да	 напусти	 двориште	
или	 на	 други	 начин	 угрози	 пролазнике	 и	
суседе	ни	да	нанесе	штету	њиховим	добрима	
и	имовини.	На	улазу	у	двориште	на	видном	
месту	мора	да	буде	истакнут	натпис	“ЧУВАЈ	
СЕ	ПСА“.

	 Уколико	 је	 удаљеност	 објекта	 или	
дела	објекта	за	држање	домаћих	животиња	
у	 насељеним	 местима	 из	 члана	 7.	 став	 2.	
мања	од	15	метара	од	објекта	за	становање	
суседног	 домаћинства,	 могу	 се	 држати	
домаће	 животиње	 из	 члана	 2.	 ове	 Одлуке,	
уз	услов	да	се	прибави	сагласност	суседног	
домаћинства	 чији	 је	 интерес	 угрожен	
непосредном	 близином	 објекта	 у	 којем	 се	
држе	домаће	животиње.

Члан 8.

	 Ако	 је	 објекат	 за	 становање	 суседа	
изграђен	или	се	гради	после	градње	објекта	
за	 држање	 домаћих	 животиња	 у	 којем	 се	
непрекидно	већ	гаје	и	држе	домаће	животиње	
на	удаљености	мањој	од	15	метара,	власник	
таквог	стамбеног	објекта	нема	право	да	тражи	
од	свог	суседа	уклањање	објеката	за	држање	
домаћих	животиња	на	удаљеност	већу	од	15	
метара,	нити	може	да	тражи	забрану	држања	
домаћих	животиња.

Члан 9.

	 У	 делу	 насељеног	 места	 Коцељева	
у	 којем	 је	 дозвољено	 држање	 домаћих	
животиња,	као	и	у	зони	забране	из	члана	7.	
став	1,	до	истека	рока	из	члана	28.	ове	Одлуке,	
ограничава	 се	 број	 домаћих	 животиња	 које	
се	могу	држати	по	једном	домаћинству	и	то:	
свиња	 3	 комада,	 говеда	 2	 комада,	 оваца	 5	
комада,	коза	5		комада.
	 Подмладак	 наведених	 домаћих	
животиња	 може	 да	 се	 држи	 у	 домаћинству	
где	је	држање	животиња	дозвољено,	најдуже	
до	3	месеца.
	 По	једном	домаћинтву	могу	се	држати	
највише	две	врсте	наведених	животиња	и	то	
свака	у	дозвољеном	броју	комада.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

	 Држалац	 пса	 и	 мачака	 дужан	 је	 да	
изврши	 вакцинацију	 и	 упис	 и	 регистар	 тих	
животиња	паса	на	начин	прописан	Законом.
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	 У	 случају	 да	 се	 на	 јавној	 површини	
затекну	 лешеви	 или	 делови	 тела	 угинулих	
домаћих	 животиња	 чији	 власници	 нису	
познати,	 комунални	 инспектор	 има	
овлашћење	 да	 изда	 налог	 комуналном	
предузећу	 да	 исте	 уклони	 на	 нешкодљив	
начин,	на	терет	средстава	буџета	Општине.

Члан 18.

	 Држаоци	 паса	 и	 мачака	 обавезни	 су	
једанпут	 годишње	 привести	 ове	 животиње	
надлежној	 ветеринарској	 служби	 ради	
цепљења	против	беснила	и	других	заразних	
болести,	односно	два	пута	годишње	када	су	
у	питању	ловачки	пси.

Члан 19.

	 Забрањено	је	држање	и	кретање	паса	
расе	„амерички	пит-бул	теријер“.
	 Припадност	пса	раси	 „Амерички	пит-
бул	 теријер“	 у	 случају	 потребе	 одређује	
овлашћени	 представник	 кинолошког	 савеза	
Србије,	 који	ће	 званично	издати	потврду	да	
ли	пас	припада	тој	раси.

Члан 20.

	 Голубови	се	могу	држати	у	стамбеним	
зградама	у	посебно	изграђеним	просторијама	
или	 објектима	 на	 крову	 или	 тавану	 и	
уз	 предходно	 прибављену	 сагласност	
Скупштине	 зграде	 или	 другог	 овлашћеног	
органа,	под	условима	да	се	не	узнемиравају	
суседи	и	не	загађује	животна	средина.
	 Голубови	се	могу	држати	у	породичним	
стамбеним	 зградама	 у	 посебно	 изграђеним	
објектима	на	тавану	или	тераси,	под	условом	
да	 се	не	 узнемиравају	 суседи	и	не	 загађује	
животна	средина.
	 Голубови	се	могу	држати	и	у	дворишту	
породичне	 стамбене	 зграде,	 у	 посебно	
изграђеним	 објектима	 под	 условом	 да	 су	
удаљени	најмање	10	метара	од	регулационе	
линије	 суседних	 стамбених	 објеката	 и	
објеката	за	снабдевање	водом.
	 Привремени	 	 објекти	 за	 држање	
голубова	(кавез	од	дасака,	жице	или	сличног	
материјала)	 морају	 се	 редовно	 чистити,	 и	
по	 потреби,	 а	 најмање	 два	 пута	 годишње	

Члан 14.

	 Држалац	 пса	 може	 да	 изводи	 пса,	
ван	 затвореног	 простора,	 само	 на	 кратком	
поводцу	и	са	заштитном	корпом	на	њушци.
	 Без	заштитне	корпе	могу	се	изводити	
и	са	оговарајућим	поводцем,	само	пси	малих	
раса	 (пекинезери,	 пудлице	 и	 сл.),	 као	 и	
штенад	до	три	месеца	старости.
	 Лица	 која	 изводе	 псе	 која	 имају	
агресивну	 нарав	 (немачки	 овчари	 и	 сл.)	 не	
смеју	бити	млађа	од	18	година	старости.
	 Без	 заштитне	 корпе	 на	њушци	 и	 без	
поводца,	 али	 под	 непосредном	 	 контролом	
држаоца	пса,	могу	да	се	 крећу	ловачки	пси	
за	 време	 лова,	 као	 и	 пси	 за	 време	 чувања	
стоке.

Члан 15.
				
	 Уколико	 пас	 или	 друга	 домаћа	
животиња,	 приликом	 извођења	 и	 кретања,	
загади	јавне	површине,	држалац	је	дужан	да	
их	без	одлагања	очисти,	а	остатке	одложи	на	
место	које	је	намењено	за	одлагање	смећа.
	 Уколико	пас	или	мачка,	при	извођењу	
из	стана,	загади	заједничко	степениште	или	
друге	 заједничке	 просторије,	 држалац	 је	
дужан	да	загађену	површину	очисти	и	опере,	
а	по	потреби	и	дезинфикује.

Члан 16.

	 Ако	пас	или	мачка	озледе	неко	лице,	
држалац	 животиње	 дужан	 је	 да	 о	 томе	
одмах	 обавести	 ветеринарску	 станицу	 или	
ветеринарску	инспекцију	и	да	по	налогу	 тог	
органа	приведе	животињу	на	преглед.

Члан 17.

	 Држалац	животиња	дужан	је	да	одмах,	
а	најкасније	у	року	од	24	часа,	пријави	угинуће	
животиње	 Ветеринарској	 станици,	 односно	
ветеринару,	 или	 ветеринарској	 инспекцији,	
ради	утврђивања	узрока	угинућа.
	 Власници	 и	 држаоци	 домаћих	
животиња,	 обавезни	 су	 да	 своје	 угинуле	
животиње	 и	 њихове	 делове	 учине	
нешкодљивим,	(закопавањем),	уз	прописане	
мере	дезинфекције.
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површинама	и	другим	местима.
	 10.Остављање	 домаћих	 животиња	
без	 надзора	 и	 причињавање	 штета	 на	
пољопривредним	 усевима	 односно	
културама	и	другој	имовини.
	 11.	Хушкање	једне	животиње	на	другу.

Члан 23.
											
	 У	 сеоским	 насељима	 животиње	 се	
могу	 држати	 како	 у	 објекту	 и	 у	 ограђеном	
простору,	 тако	и	 на	 отвореном,	 уз	 услов	да	
је	спречен	неконтролисан	излазак	животиња	
на	 јавне	 површине	 и	 угрожавање	 животне	
средине	или	трећих	лица.
	 Уколико	 је	 стоку	 неопходно	 ради	
испаше	превести	или	гонити	путем,	лице	које	
исту	преводи	односно	гони	(пастир,	чобанин,	
гонич	 стоке)	 је	 дужно	 да	 то	 учини	 водећи	
рачуна	о	безбедности	саобраћаја	на	путу.

IV НАДЗОР  

Члан 24.

	 Надзор	над	применом	и	спровођењем	
одредби	ове	Одлуке	врши	Општинска	управа-
Служба	за	инспекцијске	послове	(комунална	
инспекција).
	 У	 вршењу	 инспекцијског	 надзора	
комунални	 инспектор	 је	 овлашћен	 да	
решењем	 наложи	 извршавање	 обавеза	
и	 предузимање	 мера	 за	 отклањање	
недостатака.

Члан 25.

	 Орган	 надлежан	 за	 инспекцијски	
надзор	 ће	 решењем	 забранити	 држање	
домаћих	 животиња,	 ако	 је	 удаљеност		
стамбеног	 објекта	 од	 објекта	 за	 држање	
домаћих	 животиња	 мања	 од	 15	 м,	 	 у	 броју	
већем	од	прописаног,	по	члану	9.	ове	Одлуке,	
као	и	у	зони	забране	држања	по	овој	Одлуци.
	 Инспектор	 ће	 решењем	 наложити	
држаоцима	 домаћих	 животиња	 да	
неправилности	и	недостатке	у	погледу	услова	
и	 начина	 у	 држању	 домаћих	 животиња,	
отклоне	у	примереном	року.
																			

дезинфиковати.
	 У	 заједничком	 дворишту	 породичне	
стамбене	 зграде,	 голубови	 се	 могу	 држати	
само	 уколико	 постоји	 сагласност	 корисника	
заједничког	дворишта.

Члан 21.

	 У	становима	се	могу	држати	украсне	
и	 егзотичне	 птице	 у	 броју	 и	 на	 начин	 којим	
се	 други	 станари	 не	 ометају	 у	 мирном	
коришћењу	станова.
	 У	 дворишту	 породичне	 стамбене	
зграде	 у	 помоћним	 просторијама	 или	 у	
посебним		кавезима	могу	се	држати	украсне	
и	егхотичне	птице,	а	у	циљу	размножавања	
и	продаје	само	под	условом	да	се	претходно	
прибави	саласност	Ветеринарске	инспекције.

III МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

Члан 22.

	 Забрањено	је:
	 1.	 Правити	 испусте	 за	 стоку	 уз	
стамбене	објекте	суседних	домаћинстава	на	
удаљености	мањој	од	15	м	и	у	том	простору	
држати	стоку.
	 2.	 Напасање	 домаћих	 животиња	 по	
двориштима	других	власника	и	суседа	као	и	
на	јавним	површинама.
	 3.	 Држање	 паса	 који	 лајањем	 или	
завијањем	ометају	мир	у	стамбеној	згради	и	
суседству.
	 4.	 Увођење	 паса	 и	 мачака	 у	 јавне	
просторије	 и	 средства	 јавног	 саобраћаја,	
јавна	 купалишта	и	шеталишта	или	на	друга	
јавна	места	 на	 којима	 се	 окупља	 већи	 број	
грађана	 (нпр.	 школско	 двориште,	 спортски	
терени,	градски	парк,	манифестације	и	сл.).
	 5.	 Држање	 голубова	 на	 терасама,	
балконима	и	лођама	и	заједничким	терасама	
самбених	зграда,	без	сагласности	скупштине	
станара.
	 6.	Злостављање	животиња.
	 7.	 Организовање	 борби	 животиња	 и	
учествовање	у	тим	борбама.
	 8.	Напуштање	животиња.
	 9.	 Остављање	 лешева	 угинулих	
животиња	 и	 њихових	 делова	 на	 јавним	
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	 Ако	 у	 остављеним	 роковима	 из	 овог	
члана	не	буде	извршено	измештање	домаћих	
животиња,	 изрећиће	 се	 мера	 забране		
држања	домаћих	животиња	и	примениће	се	
одредбе	чл.	25,26,27	ове	Одлуке.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

	 Новчаном	 казном	 	 у	 износу	 од	
50.000,00	 динара	 казниће	 се	 за	 прекршај	
предузеће,	 предузетник	 или	 друго	 правно	
лице	ако:
	 1.	 Поступи	 противно	 утврђеној	
забрани	из	члана	6.	ове	Одлуке.
	 2.	 Поступа	 супротно	 утврђеној	
забрани	из	члана	7.	ове	Одлуке.
	 3.	 Држи	 више	 домаћих	 животиња	
супротно	 утврђеном	 броју	 из	 члана	 9.	 ове	
Одлуке,
	 4.	 Не	 изврши	 упис	 паса	 у	 регистар	
(члан	10	,	ове	Одлуке).
	 5.	Држи	врсту	 паса	из	 члана	19.	 ове	
Одлуке.
	 6.	 Поступи	 супротно	 утврђеној	
забрани	из	члана	22.	ове	Одлуке.
	 7.	Не	поступи	по	решењу	комуналног	
инспектора	(члан	24.	ове	Одлуке).
	 8.	Држи	више	паса	и	мачака	као	и	на	
удаљености	 мањој	 од	 прописане	 противно	
чл.11.
	 За	 прекршај	 из	 става	 1.	 овог	 члана,	
казниће	 се	 и	 одговорно	 лице	 у	 правном	
лицу	новчаном	казном	у	износу	од	15.000,00	
динара.

Члан 30.

	 Новчаном	казном	од	10.000,00	динара	
казниће	се	за	прекршај	физичко	лице	ако:
	 1.	Поступи	противно	одредби	члана	5.	
став	1.	ове	Одлуке.
	 2.	Ако	поступи	супротно	члану	6.	ове	
Одлуке.
	 3.	 Поступи	 супротно	 утврђеној	
забрани	из	члана	7.	ове	Одлуке.
	 4.	 Држи	 више	 домаћих	 животиња	
супротно	 утврђеном	 броју	 из	 члана	 9.	 ове	
Одлуке.

Члан 26.

	 Орган	 из	 члана	 24.	 ове	 Одлуке	
покренуће	поступак	за	принудно	извршење-
уклањање	 животиња,	 уколико	 држалац	
животиња	 не	 поступи	 у	 складу	 са	 издаим	
решењем	 из	 члана	 25.	 ове	 Одлуке,	 а	
покренуће	 и	 прекршајни	 поступак	 због	
непоступања	по	решењу	инспектора.

Члан 27.

	 Уклањање	 животиња	 у	 поступку	
принудног	извршења,	извршиће	се	на	терет	
држаоца	животиња,	тако	што	ће	се	животиње	
предати	служби	којој	 је	поверено	хватање	и	
уништавање	животиња	ради	уништења,	или	
тако	што	ће	се	животиња	 (стока:копитари	и	
папкари)	 предати	 оговарајућој	 организацији	
или	 предузетнику	 (одговарајуће	 кланице	 и	
сл.).	 уз	 накнаду,	 од	 које	 држаоцу	 припада	
износ	накнаде	умањен	за	трошкове	принудног	
извршења.	(	наведени	поступак	ће	извршити	
Општинска	управа).

V ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

	 Пољопривредна	 домаћинства	 чији	
је	 искључиви	 извор	 прихода	 приход	 од	
пољопривредне	 производње	 а	 који	 су	 се	
истом	 бавили	 на	 дан	 ступања	 на	 снагу	
Одлуке	 Скупштине	 општине	 Коцељева	
о	 одређивању	 градског	 грађевинског	
земљишта	број	350-8	од	28.	фебруара	1979.	
године	 („Сл.	 лист	 Опшине“,	 бр.	 5/79,	 14/87,	
21/88	 и	 22/94),	 а	 налазе	 се	 у	 зони	 забране	
из	 члана	7.	 став	1.ове	Одлуке,	 обавезни	 су	
извршити	 измештање	 домаћих	 животиња	
најкасније	до	31.12.2023.	године.
	 Држаоци	 домаћих	 животиња	 у	 зони	
забране	 из	 члана	 7.	 став	 1.	 ове	 Одлуке,	
обавезни	 су	 да	 изврше	 измештање	 оних	
врста	 домаћих	 животиња	 чије	 држање	 није	
дозвољено,	најкасније	до	31.12.2022.	године.
	 Држаоци	домаћих	животиња	из	члана	
7.	став	2.	ове	Одлуке,	обавезни	су	да	изврше	
измештање	домаћих	животиња	најкасније	до	
31.12.2023.	године.
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плаћањем	 половине	 изречене	 казне	 у	 року	
од	 осам	 дана	 од	 дана	 пријема	 прекршајног	
налога,	 чиме	 се	 ослобађа	 плаћања	 друге	
половине	изречене	казне.	
	 Ако	 лице	 против	 кога	 је	 издат	
прекршајни	 налог	 у	 року	 од	 осам	 дана	 од	
дана	 пријема	 прекршајног	 налога	 не	 плати	
изречену	казну,	сматраће	се	да	је	прихватило	
одговорност	 пропуштањем,	 а	 прекршајни	
налог	ће	постати	коначан	и	извршан.	
	 Прекршајни	 налог	 са	 констатацијом	
коначности	и	забелешком	да	новчана	казна	
није	 плаћена	 овлашћени	 орган	 доставља	
надлежном	 прекршајном	 суду	 да	 изречену	
новчану	 казну	 унесе	 у	 регистар	 и	 спроведе	
поступак	извршења	у	складу	са	законом.	
	 Лице	против	кога	је	издат	прекршајни	
налог	 може	 прихватити	 одговорност	 за	
прекршај	и	након	истека	рока	од	осам	дана	од	
пријема	прекршајног	налога	ако	пре	поступка	
извршења	 добровољно	 плати	 целокупан	
износ	изречене	новчане	казне.‘’

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

	 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке	
престаје	да	важи	Одлука	о	држању	домаћих	
животиња	(„Сл.	лист	града	Шапца	и	Општина	
Богатић,	Владимирци	и	Коцељева“,	бр.	2/13	
и	18/17).

Члан 33.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 листу	
Општине“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године.

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	КОЦЕЉЕВА

Владан Јанковић

	 5.	 Не	 изврши	 упис	 паса	 у	 регистар	
(члан	10.	ове	Одлуке).
	 6.	 Држи	 више	 паса	 и	 мачака	 	 и	 на	
удаљености	 мањој	 од	 прописане	 противно	
члану	11.	ове	Одлуке.
	 7.	 Држи	 подмладак	 паса	 и	 мачака	
дуже	од	 три	месеца	 старости	 (члан	11.	 ове	
Одлуке),
	 8.	У	заједничком	стану	и	у	заједничком	
дворишту	породичне	 стамбене	 зграде	држи	
псе	 и	 мачке	 без	 сагласности	 сустанара,	
односно	 корисника	 заједничког	 дворишта	
(члан	12.	ове	Одлуке).
	 9.	 Ако	 поступи	 супротно	 одредби	
члана	13.	ове	Одлуке,
	 10.	Изводи	пса	без	поводца,	односно	
без	заштитне	корпе	на	њушти,	и	ако	је	лице	
млађе	од	18	година	(члан	14.	Одлуке),
	 11.	Не	очисти	јавне	површине	које	пас	
или	друга	домаћа	животиња	загади	приликом	
извођења	 и	 кретања	 (члан	 15.	 став	 1.	 ове	
Одлуке).
	 12.	Не	очисти	и	не	опере,	а	по	потреби	
и	не	дезинфикује	заједничко	степениште	или	
друге	заједничке	просторије	које	је	животиња	
упрљала	(члан	15.	став	1.	ове	Одлуке).
	 13.	 Не	 поступи	 по	 одредбама	 члана	
16,17	и	18.	ове	Одлуке.
	 14.	Држи	врсту	паса	из	члана	19.	ове	
Одлуке.
	 15.	Држи	голубове	противно	члану	20.	
ове	Одлуке.
	 16.	 Држи	 украсне	 и	 егзотичне	 птице	
противно	члану	21.	ове	Одлуке.
	 17.	Поступа	противно	мерама	забране	
из	члана	22.	ове	Одлуке.
	 18.	 Држи	 животиње	 супротно	 члану	
23.	ове	Одлуке.
	 19.	Не	поступи	по	решењу	комуналног	
инспектора	(члан	24.	ове	Одлуке).

Члан 31.

	 За	прекршаје	из	члана	29.	ове	Одлуке,	
комунални	 инспектор,	 издаје	 прекршајни	
налог	у	складу	са	законом.
	 Прекршајни	налог	се	издаје	у	складу	
са	 важећим	 Законом	 о	 прекршајима,	 са	
роком	плаћања	од	8	дана.
	 Лице	против	кога	је	издат	прекршајни	
налог	 прихвата	 одговорност	 за	 прекршај	
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за	ванредне	ситуације	општине	Коцељева.

Члан 4.

На	територији	општине	Коцељева	формира	
се	јединица	цивилне	заштите	опште	намене,	
ранга	вода	са	три	одељења.

Члан 5.

	 Попуњавање	јединице	опште	намене		
врши	 ће	 се	 од	 запослених	 у	 органима	
општине,	предузећима	и	установама,	којима	
је	 оснивач	 општина	 Коцељева.	 Остатак	 до	
пуног	 састава,	 попуниће	 се	 од	 припадника	
Цивилне	 заштите,	 који	 су	 обучени	 и	
оспособљени	 за	 извршавање	 наменских	
задатака	за	послове	Цивилне	заштите.

Члан 6.

	 Након	 формирања	 јединица	
цивилне	 заштите	 из	 члана	 4.	 ове	 Одлуке	
извршити	 припремање,	 обуку	 и	 опремање	
одговарајућом	 опремом	 и	 материјално-
техничким	 средствима	 која	 су	 неопходна	
за	личну	заштиту	припадника	 јединице	и	за	
спровођење	и	извршавање	задатака	цивилне	
заштите.
	 Припремање,	 опремање	 и	 обуку	
извршити	 из	 средстава	 буџета	 општине	
Коцељева,	 предвиђених	 за	 финансирање	
система	заштите	и	спасавања.

Члан 7.

	 Припадници	јединице	опште	намене	у	
обавези	су	да	додељену	униформу,	заштитну	
и	другу	опрему	користе	искључиво	наменски,	
приликом	 обуке	 и	 извршавања	 задатака	
цивилне	 заштите	 и	 исту	 у	 року,	 не	 дуже	 од	
30	 дана	 врате	 на	 захтев	 надлежног	 органа	
Општинске	управе	Коцељева.
	 Штету	насталу	услед	губитка	опреме	
из	 става	 1.	 овог	 члана,	 припаник	 јединице	
опште	 намене	 је	 дужан	 да	 надокнади	
надлежном	 органу	 Општинске	 управе	
Коцељева.

036.
	 На	основу	члана	79.	став	2	и	80.	став	
1.	Закона	о	смањењу	ризика	од	катастрофа	
и	 управљању	 ванредним	 ситуацијама	
(„Сл.	 гласник	 РС“	 број:	 87/18),	 члана	 13.	
Одлуке	 о	 организацији	 и	 функционисању	
цивилне	 заштите	 на	 територији	 општине	
Коцељева	 („Службени	 лист	 града	 Шапца	 и	
општине	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева“	
број:__/2020)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Коцељева	 („Службени	 лист	 града	 Шапца	 и	
општина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева“	
број:	4/2019),	Скупштина	општине	Коцељева	
на	 седници	 одржаној	 03.03.2020.	 године	
донела	је	

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ
ОПШТЕ НАМЕНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Члан 1.

	 Овом	Одлуком	уређује	се	образовање,	
организација,	 опремање,	 оспособљавање	 и	
функционисање	 јединице	 цивилне	 заштите	
опште	 намене	 за	 територију	 општине	
Коцељева.

Члан 2.

	 Јединица	 опште	 намене	 образује	
се,	 опрема	 и	 оспособљава	 као	 оперативна	
јединица	 за	 извршавање	 мера	 цивилне	
заштите.

Члан 3.

	 Јединица	опште	намене	оспособљава	
се	за	извршавање	обимних	и	мање	сложених	
задатака	 из	 области	 заштите	 и	 спасавања	
као	што	 су	 локализовање	 и	 гашење	мањих	
пожара	 на	 отвореном	 простору	 и	 шумских	
пожара,	 учешће	 у	 заштити	 и	 спасавању	
од	 поплава,	 указивања	 прве	 помоћи,	
одржавање	 реда,	 учешће	 на	 спасавању	
плитко	 затрпаних,	 учешћа	 у	 збрињавању	
угроженог	 становништва,	 помоћ	 у	 санацији	
терена	и	друге	активности	по	процени	Штаба	



Страна	22								Службени	лист	града	Шапца	и	општина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева										Број	4

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	

Владан Јанковић

037.
	 На	основу	члана	29.	 став	1.	 тачка	1)	
Законa	 о	 смањењу	 ризика	 од	 катастрофа	
и	 управљању	 ванредним	 ситуацијама	
(“Службени	гласник	РС“,	бр.	87/2018),	члана	
20.	 тачка	 8)	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(“Службени	 гласник	 РС”,	 број	 129/2007,	
83/2014	-	други	закон,	101/2016	-	други	закон	
и	 47/2018)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Коцељева	 („Службени	 лист	 града	 Шапца	 и	
општина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева“,	
бр.	 4/2019),	 Скупштина	 општине	 Коцељева	
на	 седници	 одржаној	 03.03.2020.	 године,	
донела	је

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Члан 1.

	 Овом	 Одлуком	 регулише	 се	
организација	 и	 функционисање	 цивилне	
заштите	 на	 територији	 општине	 Коцељева,	
врсте	 заштите,	 мере	 цивилне	 заштите,	
дужност	 органа	 општине	 у	 заштити	 и	
спасавању,	 образовање	штаба	 за	 ванредне	
ситуације,	именовање	повереника	и	заменика	
повереника	 цивилне	 заштите	 у	 насељеним	
местима,	 формирање	 јединица	 цивилне	
заштите	 опште	 намене	 и	 специјализоване	
јединице	 цивилне	 заштите	 за	 узбуњивање	
(у	даљем	тексту	јединице	цивилне	заштите),	
одређивање	субјеката	од	посебног	значаја	за	
заштиту	и	спасавање,	финансирање	и	друга	
питања	из	области	цивилне	заштите.
	

Члан 8.

	 Јединица	 цивилне	 заштите	 из	 члана	
4.	ове	Одлуке	може	се	ангажовати	у	случају	
потребе	у	свим	насељима	на	целој	територији	
општине	 Коцељева,	 на	 основу	 наређења	
Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	 општине	
Коцељева,	 а	 изузетно	 се	могу	 упутити	и	 на	
испомоћ	и	другим	локалним	самоуправама.	
	

Члан 9.

	 Јединицу	 цивилне	 заштите	 опште	
намене,	у	складу	са	утврђеним	критеријумом,	
образоваће	председник	општине	Коцељева.

Члан 10.

Органи	 Општинске	 управе	 општине	
Коцељева,	 одређени	 за	 послове	 заштите	 и	
спасавања,	воде	евиденцију	о	припадницима,	
средствима	 и	 опреми	 јединице	 опште	
намене,	 планирају,	 организују	 и	 спроводе	
мобилизацију	 јединице	 опште	 намене,	
организују	и	спроводе	обуку	и	оспособљавају	
припаднике	 јединице	 у	 складу	 са	 Законом	
и	Планом	 и	 програмом	 обуке	 и	 обављају	 и	
друге	 послове	 у	 складу	 са	 надлежностима	
и	 наредбом	 Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	
општине	Коцељева.

Члан 11.

	 Припадници	 јединице	 опште	 намене	
дужни	су	да	се	одазову	на	позив	надлежног	
органа	 Општинске	 управе	 општине	
Коцељева,	на	обуку,	на	одређено	место	и	у	
одређено	 време	 и	 да	 учествују	 у	 акцијама	
заштите	и	спасавања.

Члан 12.
	 	
	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	
од	дана	објављивања	у	„Службеном	листу
града	Шапца	и	општина	Богатић,	Владимирци	
и	Коцељева“.
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	 12)	прва	и	медицинска	помоћ;
	 13)	асанација	терена.

Субјекти заштите и спасавања 
на територији општине Коцељева

Члан 4.

	 Субјекти	 заштите	 и	 спасавања	 на	
територији	општине	Коцељева	су:	
	 1)	Скупштина	општине,
	 2)	Председник	општине,
	 3)	Општинско	веће,
	 4)	Општинска	управа,
	 5)	 Субјекти	 од	 посебног	 значајна	 за	
заштиту	и	спасавање,
	 6)	грађани,	удружења	грађана	и	друге	
организације.

Скупштина општине

Члан 5.

	 У	остваривању	своје	улоге	у	систему	
заштите	 и	 спасавања	 становништва	 и	
материјалних	добара	на	територији	општине	
Коцељева,	 Скупштина	 општине	 Коцељева	
у	 складу	 са	 одредбама	 Законa	 о	 смањењу	
ризика	 од	 катастрофа	 и	 управљању	
ванредним	 ситуацијама	 (у	 даљем	 тексту:	
закон)	врши	следеће	послове:
	 1)	 доноси	 Одлуку	 о	 организацији	
и	 функционисању	 цивилне	 заштите	 на	
територији	општине	Коцељева	и	обезбеђује	
њено	спровођење	у	складу	са	јединственим	
системом	заштите	и	спасавања	у	Републици	
Србији;
	 2)	 планира	 и	 утврђује	 изворе	
финансирања	 за	 развој,	 изградњу	 и	
извршавање	задатака	заштите	и	спасавања	и	
развој	цивилне	заштите	и	спроваођења	мара	
цивилне	 заштите	 на	 територији	 општине	
Коцељева;
	 3)	 образује	 Штаб	 за	 ванредне	
ситуације;
	 4)	разматра	висину	насталих	штета	од	
елементарних	 непогода	 и	 доставља	 захтев	
за	помоћ	Влади	Републике	Србије;
	 5)	 разматра	 извештај	 председника	

Лична, узајамна и колективна заштита.

Члан 2.

	 Ради	остваривања	личне,	узајамне	и	
колективне	заштите,	органи	јединице	локалне	
самоуправе,	 привредна	 друштва	 и	 друга	
правна	лица	обезбеђују	и	држе	у	исправном	
стању	потребна	средства	и	опрему	за	личну,	
узајамну	и	колективну	заштиту,	и	врше	обуку	
запослених	из	области	цивилне	заштите.
	 Грађани	 и	 власници	 стамбених	
зграда	 обезбеђују	 и	 држе	 у	 исправном	
стању	потребна	средства	и	опрему	за	личну,	
узајамну	и	колективну	заштиту.
	 Врста	и	минимум	средстава	и	опрема	
за	спровођење	личне,	узајамне	и	колективне	
заштите	 утврђена	 је	 Уредбом	 о	 обавезним	
средствима	 и	 опреми	 за	 личну,	 узајамну	
и	 колективну	 заштиту	 од	 елементарних	
непогода	 и	 других	 несрећа	 („Службени	
гласник	Републике	Србије“,	број	3/11	и	37/15).

Мере цивилне заштите

Члан 3.

	 У	 циљу	 заштите	 и	 спасавања	људи,	
материјалних	 и	 културних	 добара	 од	
опасности	изазваних	катастрофама	субјекти	
заштите	и	спасавања	на	територији	општине	
Коцељева	 припремају	 и	 спроводе	 мере	
цивилне	заштите	и	то:
	 1)	узбуњивање;
	 2)	евакуација;
	 3)	склањање;
	 4)	 збрињавање	 угрожених	 и	
настрадалих;
	 5)	радиолошка,	хемијска	и	биолошка	
заштита;
	 6)	 заштита	 од	 техничко-технолошких	
несрећа;
	 7)	заштита	и	спасавање	из	рушевина;
	 8)	заштита	и	спасавања	од	поплава	и	
несрећа	на	води	и	под	водом;
	 9)	 заштита	 и	 спасавање	 на	
неприступачним	теренима;
	 10)	заштита	и	спасавање	од	пожара	и	
експолозија;
	 11)	заштита	од	ЕОР;
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његовим	радом;
	 3)	 на	 предлог	 Штаба	 за	 ванрене	
ситуације	 доноси	 одлуку	 о	 проглашењу	
ванредне	 ситуације	 у	 општини	 Коцељева,	
руководи	заштитом	и	спасавањем	и	наређује	
мере	утврђене	законом	и	другим	прописима;
	 4)	 	 усмерава	 и	 усклађује	 рад	
општинских	 органа	 и	 правних	 лица	 чији	
оснивач	 општина	 Коцељева	 у	 спровођењу	
мера	заштите	и	спасавања;
	 5)	 предлаже	 Општинском	 већу	
План	 заштите	 и	 спасавања	 у	 ванредним	
ситуацијама,	на	усвајање,
	 6)		наређује	формирање,	опремање	и	
обуку	јединица	цивилне	заштите;
	 7)	 остварује	 сарадњу	 са	 Окружним	
штабом	 за	 ванредне	 ситуације	 у	 циљу	
јединственог	 и	 усклађеног	 деловања	 у	
ванредним	ситуацијама,
	 8)	 наређује	 евакуацију	 грађана,	
правних	 лица	 и	 материјалних	 добара	 са	
угроженог	 подручја	 и	 стара	 се	 о	 њиховом	
збрињавању;
	 9)	 	 стара	 се	 о	 организацији	 и	
спровођењу	мобилизације	грађана,	правних	
лица	 и	 материјалних	 добара	 у	 циљу	
ангажовања	истих	на	активностима	заштите	
и	спасавања;
	 10)	одлучује	о	организовању	превоза,	
смештаја	 и	 исхране	 припадника	 јединица	
цивилне	 заштите	 опште	 намене	 и	 грађана	
који	 учествују	 у	 заштити	 и	 спасавању	
станобништва	 и	 материјалних	 добара	
општине	Коцељева;
	 11)	 одлучује	 о	 увођењу	 дежурства	 у	
органима	општине	и	другим	правим	лицима	
у	ванредним	ситуацијама;
	 12)	 предлаже	 Општинском	 већу	
одлуку	 о	 додели	 помоћи	 грађанима	 који	 су	
претрпели	штете	у	ванредним	ситуацијама;
	 13)	 стара	 се	о	 сарадњи	са	 суседним	
општинама,	 Министарством	 унутрашњих	
послова	и	Војском	Србије	у	цуљу	усклађивања	
у	ванредним	ситуацијама,
	 14)	 извештава	Скупштину	општине	о	
стању	на	терену	и	о	предузетим	активностима	
у	ванредним	ситуацијама;
	 15)	 разматра	 и	 одлучује	 и	 о	 другим	
питањима	из	области	 заштите	и	 спасавања	
из	своје	надлежности.

општине	 о	 битним	 питањима	 за	 заштиту	 и	
спасавање;
	 6)	 усваја	 годишњи	 план	 рада	 и	
годишњи	извештај	о	раду	Штаба	за	ванредне	
ситуације.

Општинско веће

Члан 6.

	 У	 остваривању	 улоге	 у	 систему	
заштите	 и	 спасавања,	 материјалних	 и	
културних	 добара	 на	 територији	 општине	
Коцељева	и	одредби	закона,	Општинско	веће	
општине	Коцељева	врши	следеће	послове:
	 1)	 усваја	 Процену	 угрожености	
од	 катастрофа	 на	 територији	 општине	
Коцељева;
	 2)	усваја	План	заштите	и	спасавања	у	
ванредним	ситуацијама;
	 3)	 усваја	 план	 смањења	 ризика	 од	
катастрофа;
	 4)	 доноси	 одлуку	 о	 формацијској	
структури,	 опремању	 и	 материјалној	
попуњености	 јединице	 цивилне	 заштите	
општине	Коцељева;
	 5)	 одређује	 субјекте	 од	 посебног	
значаја	за	заштиту	и	спасавање;
	 6)	образује	комисију	за	процену	штете	
настале	од	елементарних	непогода;
	 7)	 доноси	 одлуке	 о	 санирању	 штете	
настале	од	елементарних	непогода;
	 8)	 прати	 реализацију	 превентивних	
мера	заштите;
	 9)	 предлаже	 акта	 која	 доноси	
Скупштина	општине	Коцељева.

Председник општине

Члан 7.

	 Председник	 општине	 у	 оквиру	 своје	
надлежности	у	систему	заштите	и	спасавања	
обавља	следеће	послове	и	задатке:
	 1)	 	 стара	 се	 о	 спровођењу	 закона	
и	 других	 прописа	 из	 области	 заштите	 и	
спасавања,
	 2)	 	 обавља	 функцију	 команданта	
Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	 и	 руководи	
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Штаб за ванредне ситуације општине 
Коцељева

Члан 9.

		 Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	 обавља	
следеће	послове:
	 1)	руководи	и	координира	рад	субјеката	
система	 смањења	 ризика	 од	 катастрофа	
и	 управљања	 ванредним	 ситуацијама	 на	
спровођењу	утврђених	задатака;
	 2)	руководи	и	координира	спровођење	
мера	и	задатака	цивилне	заштите;
	 3)	разматра	процене	ризика,	планове	
заштите	 и	 спасавања	 и	 друга	 планска	
документа	 и	 даје	 препоруке	 за	 њихово	
унапређење;
	 4)	прати	стање	и	организацију	система	
смањења	ризика	од	катастрофа	и	управљања	
ванредним	ситуацијама	и	предлаже	мере	за	
њихово	побољшање;
	 5)	 наређује	 употребу	 снага	 система	
смањења	ризика	од	катастрофа	и	управљања	
ванредним	ситуацијама,	средстава	помоћи	и	
других	средстава	која	се	користе	у	ванредним	
ситуацијама;
	 6)	стара	се	о	редовном	информисању	
и	обавештавању	становништва	о	ризицима	и	
опасностима	и	предузетим	мерама.
	 7)	процењује	угроженост	од	настанка	
ванредне	 ситуације	 и	 доставља	 предлог	 за	
проглашење	и	укидање	ванредне	ситуације;
	 8)	 наређује	 приправност	 субјеката	 и	
снага	система	смањења	ризика	од	катастрофа	
и	управљања	ванредним	ситуацијама;
	 9)	 сарађује	 са	 другим	штабовима	 за	
ванредне	ситуације;
	 10)	 ангажује	 субјекте	 од	 посебног	
значаја;
	 11)	 учествује	 у	 организацији	 и	
спровођењу	 мера	 и	 задатака	 обнове,	
реконструкције	и	рехабилитације,	узимајући	у	
обзир	смањење	ризика	од	будућих	ванредних	
ситуација;
	 12)	израђује	предлог	годишњег	плана	
рада	и	предлог	годишњег	извештаја	о	раду	и	
доставља	надлежном	органу	на	усвајање;
	 13)	 образује	 стручно-оперативне	
тимове	 за	 извршавање	 специфичних	
задатака	из	области	заштите	и	спасавања.
	 14)	члан	штаба	за	ванредне	ситуације	

Општинска управа

Члан 8.

	 Општинска	 управа	 у	 оквиру	 своје	
надлежности	у	систему	заштите	и	спасавања	
обавља	следеће	послове	и	задатке:
	 1)	 	 прати	 стање	 у	 вези	 са	 заштитом	
и	 спасавањем	 у	 ванредним	 ситуацијама	 и	
предузима	мере	за	заштиту	и	спасавање;
	 2)	 учествујe	 у	 изради	 или	 израђује	 у	
потпуности	 Процену	 ризика	 од	 катастрофа	
на	територији	општине	Коцељева;
	 3)	 учествујe	 у	 изради	 или	 израђује	
у	 потпуности	 План	 смањења	 ризика	 од	
катастрофа;
	 4)	 учествује	 у	 изради	 или	 израђује	
у	 потпуности	 План	 заштите	 и	 спасавања	 у	
ванредним	ситуацијама;
	 5)	 формира,	 опрема	 и	 руководи	
Ситуационим	центром;
	 6)	учествује	у	припремама	и	извођењу	
евакуације	становништва,
	 7)	 учествује	 у	 припремама	 и	
спровођењу	 збрињавања	 настрадалог	
становништва;
	 8)	 стара	 се	 око	 обезбеђења	
неопходних	 средстава	 за	 рад	 Штаба	 за	
ванредне	ситуације;
	 9)	врши	послове	урбанистичких	мера	
заштите	и	спасавања	из	своје	надлежности;
	 10)	 набавља	 и	 одржава	 средства	
за	 узбуњивање	 у	 оквиру	 система	 јавног	
узбуњивања	у	Републици	Србији;
	 11)	 учествује	 у	 изради	 студије	
покривености	система	јавног	узбуњивања	на	
територији	јединице	локалне	самоуправе;
	 12)	 стара	 се	 о	 обезбеђењу	
телекомуникационе	 и	 информационе	
подршке	за	потребе	заштите	и	спасавања;
	 13)	организује,	развија	и	води	личну	и	
колективну	заштиту:
	 14)	 учествује	 у	 организацији,	
формирању	 и	 опремању	 јединица	 цивилне	
заштите	опште	намене;
	 15)	 	 остварује	 сарадњу	 са	
организационом	 јединицом	 Сектора	 за	
ванредне	ситуације;
	 16)	обавља	и	друге	послове	заштите	и	
спасавања.
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просторија	 и	 других	 објеката	 да	 приме	 на	
привремени	 смештај	 угрожена	 лица	 из	
угроженог	подручја;
	 14)	предузима	и	друге	мере.

Повереници цивилне заштите

Члан 11.

	 Ради	 вршења	 задатака	 цивилне	
заштите	 у	 насељеним	 местима,	 делу	
насеља,	 стамбеним	 зградама,	 привредним	
друштвима	 и	 другим	 правним	 лицима	
и	 органима	 државне	 управе,	 именују	 се	
повереници	и	заменици	повереника	цивилне	
заштите.

Члан 12.

	 Поверенике	 и	 заменике	 повереника	
цивилне	заштите	именује	и	разрешава:
	 1)	 у	 органу	 државне	 управе	 –	
руководилац	органа	државне	управе;
	 2)	 у	 привредном	 друштву	 и	 другом	
правном	 лицу	 –	 директор,	 односно	 други	
надлежни	орган	одређен	општим	актом;
	 3)	 у	 насељу,	 односно	 делу	 насеља	
–	 Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	 општине	
Коцељева.
	 Повереник,	 односно	 заменик	
повереника	 цивилне	 заштите	 може	 бити	
пунолетно	 лице,	 које	 није	 осуђивано	 на	
безусловну	 казну	 затвора	 у	 трајању	 од	
најмање	шест	месеци,	 као	и	против	кога	се	
не	води	кривични	поступак	за	кривично	дело	
које	се	гони	по	службеној	дужности.
	 Повереници	 цивилне	 заштите	 и	
њихови	 заменици	 су	 дужни	 да	 се	 одазову	
на	 позив	Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	 или	
другог	органа	који	их	је	поставио.
	 Повереници	 и	 заменици	 повереника	
цивилне	 заштите	 учествују	 у	 припремама	
грађана	 и	 запослених	 за	 личну	 и	 узајамну	
заштиту,	обавештавају	грађане	и	запослене	о	
правовременом	предузимању	мера	цивилне	
заштите,	обавештавају	грађане	и	запослене	о	
општој	мобилизацији	ради	учешћа	у	заштити	
и	спасавању	људи	и	материјалних	добара	у	
ванредним	 ситуацијама,	 врше	 координацију	
и	 спровођење	 евакуације,	 збрињавања,	

је	дужан	да	се	одазове	и	учествује	у	обуци.
	 Обједињавање,	 координацију	 и	
руковођење	снагама	за	заштиту	и	спасавање,	
јединицама	 цивилне	 заштите	 које	формира	
општина	 Коцељева	 и	 активностима	 које	
се	 предузимају	 у	 заштити	 и	 спасавању	
људи	 и	 материјалних	 добара,	 као	 и	
спровођењу	 	 задатака	 цивилне	 заштите	 у	
случају	 елементарних	 непогода,	 техничко-
технолошких	 несрећа	 и	 других	 опасности	
на	територији	општине	Коцељева,	спроводи	
Штаб	за	ванредне	ситуације.

Члан 10.

	 Поред	 надлежности	 дефинисаних	
Законом,	 Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	 у	
случају	ванредне	ситуације	може	наредити	и	
следеће	мере	и	задатке:
	 1)	 мобилизацију	 јединица	 цивилне	
заштите,	грађана	и	материјалних	добара,
	 2)	ангажовање	субјеката	од	посебног	
значаја	за	заштиту	и	спасавање;
	 3)	 увођење	 дежурства	 у	 правним	
лицима;
	 4)	 посебан	 режим	 обављања	
одређених	комуналних	делатности;
	 5)	посебне	мере	и	поступке	хигијенско-
профалистичког	карактера;
	 6)	 посебан	 режим	 саобраћаја	 или	
забрану	саобраћаја	на	локалним	путевима;
	 7)	евакуацију	становништва;
	 8)	 одређивање	 другачијег	 распореда	
радног	времена;
	 9)	 посебне	 приоритете	 у	 испоруци	
комуналних	 и	 других	 производа	 и	 пружање	
услуга	 (воде,	 грејања,	 снабдевање	
електричном	 енергијом,	 друмски	 превоз	 и	
др.);
	 10)	 привремену	 забрану	 приступа	 и	
кретања	у	угроженим	подручјима;
	 11)	 привремену	 забрану	 коришћења	
одређених	 покретних	 и	 непокретних	 ствари	
власницима	односно	корисницима;
	 12)	обезбеђење	обавезног	поштовања	
наређених	 мера	 од	 стране	 становништва	 и	
правних	лица	у	организовању	и	спровођењу	
евакуације	и	других	активности	у	заштиту	и	
спасавању;
	 13)	корисницима	односно	власницима	
стамбених	 зграда,	 станова,	 пословних	
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Субјекти од посебног значаја за заштиту 
и спасавање

Члан 14.

	 За	 потребе	 заштите	 и	 спасавања	
грађана	 и	 материјалних	 добара	 од	
елементарних	 непогода,	 техничко-
технолошких	несрећа	и	других	опасности	на	
територији	 општине	 Коцељева,	 Општинско	
веће	Коцељева	одређује	субјекте	од	посебног	
значаја	за	заштиту	и	спасавање.
	 Општинско	 веће	 субјектима	 од	
посебног	 значаја	 за	 заштиту	 и	 спасавање,	
уговором	 обезбеђује	 накнаду	 стварних	
трошкова	по	тржишним	ценама	за	спровођење	
припрема	и	ангажовање	у	извршавању	мера	
и	задатака	цивилне	заштите.

Сарадња са суседним једницама локалне 
самоуправе у спровођењу мера и 

активности од значаја за смањење ризика 
од катастрофа и управљање ванредним 

ситуацијама

Члан 15.

	 У	 складу	 са	надлежностима	локалне	
самоуправе	 у	 области	 смањења	 ризика	
од	 катастрофа	 и	 управљања	 ванредним	
ситуацијама	 указује	 се	 потреба	 за	 сарадњу	
између	 суседних	 градова	 и	 општина	 и	
прекограничне	сарадње,	а	у	циљу	смањивања	
заједничких	 ризика	 и	 брзог	 опоравка	 након	
елементарних	непогода	и	других	несрећа.
	 Међусобном	 сарадњом	 са	 суседним	
градовима	и	општинама	у	смислу	ове	одлуке	
сматра	се	нарочито:
	 1)	 Припремање	 и	 спровођење	
међусобних	 споразума	 и	 пројеката	 из	
области	 смањења	 ризика	 од	 катастрофа	 и	
управљања	ванредним	ситуацијама;
	 2)	 Формирање	 заједничких	 стручних	
тимова	за	координацију	активности;
	 3)	 Размена	 података	 и	 информација	
релевантних	 за	 област	 смањења	 ризика	
од	 катастрофа	 и	 управљање	 ванредним	
ситуацијама	 са	 надлежним	 органима	
суседних	општина	и	градова;
	 4)	 Сарадња	 у	 области	 превенције,	

склањања	и	друге	мере	цивилне	заштите	и	
врше	 проверу	 постављања	 обавештења	 о	
знацима	за	узбуњивање	грађана	у	зградама	
у	зони	своје	одговорности.
	 Повереници	 и	 заменици	 повереника	
цивилне	 заштите	 имају	 статус	 припадника	
цивилне	заштите.
	 Грађани	на	угроженим	и	настрадалим	
подручјима	 дужни	 су	 да	 поступају	 у	 складу	
са	 упутствима	 повереника	 и	 заменика	
повереника	цивилне	заштите.

Јединице цивилне заштите

Члан 13.

	 На	 територији	 општине	 Коцељева	
образују	 се,	 опремају	 и	 оспособљавају	 као	
оперативне	 снаге	 за	 извршавање	 мера	
цивилне	заштите,	јединице	цивилне	заштите	
опште	 намене	 и	 специјализована	 јединица	
цивилне	заштите	за	узбуњивање.
	 Јединице	 опште	 намене	
оспособљавају	се	за	извршавање	обимних	и	
мање	сложених	задатака	из	области	заштите	
и	 спасавања	 као	 што	 су	 локализовање	
и	 гашење	 мањих	 пожара	 на	 отвореном	
и	 шумских	 пожара,	 учешће	 у	 заштити	 и	
спасавању	 од	 поплава,	 указивања	 прве	
помоћи,	 одржавање	 реда,	 учешће	 на	
спасавању	 плитко	 затрпаних,	 учешћа	 у	
збрињавању	 угроженог	 становништва,	
помоћ	у	санацији	терена	и	друге	активности	
по	 процени	 Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	
општине	Коцељева.
	 У	 општини	 Коцељева	формираће	 се	
јединица	 цивилне	 заштите	 опште	 намене	
јачине	 вода	 и	 специјализована	 јединица	
цивилне	 заштите	 за	 узбуњивање	 јачине	
одељења.
	 Попуњавање	јединице	опште	намене	
врши	ће	се	од	запослених	у	органима	општине	
Коцељева,	 предузећима	 и	 установама,	
којима	 је	 оснивач	 општина	 Коцељева.	
Остатак	 до	 пуног	 састава,	 попуниће	 се	 од	
припадника	Цивилне	заштите,	који	су	обучени	
и	 оспособљени	 за	 извршавање	 наменских	
задатака	за	послове	Цивилне	заштите.	
	 Попуну,	 опремање	 и	 обуку	 јединица	
извршиће	Председник	општине	Коцељева.
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Признања и награде

Члан 17.

	 За	 нарочите	 успехе	 у	 организовању	
и	 спровођењу	 задатака	 цивилне	 заштите	
и	 других	 послова	 заштите	 и	 спасавања	
додељују	се	признања	и	награде.
	 Признања	и	награде	уручиваће	се	на	
Дан	општине	Коцељева	или	на	светски	дан	
цивилне	заштите	1.	марта.
	 Општинско	 веће,	 донеће	 акт	 којим	
ће	уредити	врсте	награда	и	признања	као	и	
критеријуме	за	њихову	доделу.

Завршне одредбе

Члан 18.

	 Даном	 ступања	 н	 снагу	 ове	 одлуке	
престаје	 да	 важи	 Одлукa	 о	 организацији	
и	 функционисању	 Цивилне	 заштите	 на	
територији	 општине	 Коцељева	 (‘’Службени	
лист	 града	 Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	 и	 Коцељева’’,	 број	 29/2011	 и	
4/2012).

Члан 19.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић

едукације	 и	 реаговања	 у	 ванредним	
ситуацијама;
	 5)	Активности	у	вези	са	раном	најавом	
елементарних	непогода	и	других	несрећа;
	 6)	 Предузимање	 превентивних	 мера	
и	 других	 активности	 у	 циљу	 спречавања	
елементарних	непогода	и	других	несрећа;
	 7)	 Унапређење	 реаговања	 у	
ванредним	ситуацијама;
	 8)	 Отклањање	 последица	
елементарних	непогода	и	других	несрећа.

Финансирање

Члан 16.

	 Из	 буџета	 Општине	 Коцељева	
финансираће	се	следеће	активности:
	 1)	 Организовање,	 опремање	 и	 обука	
штаба	за	ванредне	ситуације;
	 2)	 Организовање,	 опремање	 и	 обука	
јединица	 цивилне	 заштите,	 повереника	 и	
заменика	повереника	и	трошкови	спровођења	
мера	заштите	и	спасавања;,
	 3)	 Трошкови	 ангажовања	 субјеката	
од	 посебног	 значаја	 у	 складу	 са	 стварним	
трошковима	њиховог	ангажовања;
	 4)	Изградња	система	за	узбуњивање	
на	својој	територији;
	 5)	 Набавку,	 одржавање,	 смештај,	
чување	 и	 осигурање	 опреме	 јединице	
цивилне	заштите;
	 6)	Изградња,	адаптација,	одржавање,	
опремање	 и	 чување	 објеката	 за	 потребе	
цивилне	заштите;
	 7)	Обука	из	области	цивилне	заштите	
коју	 организује	 Општина	 у	 сарадњи	 са	
надлежним	органом;
	 8)	 Санирање	 штета	 насталих	
природном	 и	 другом	 незгодом,	 у	 складу	 са	
материјалним	могућностима;
	 9)	Трошкови	развоја	система	цивилне	
заштите	и	удружења	грађана	која	доприносе	
развоју	(ДВД,	истраживача,	извиђача,	горана,	
планинара,	риболоваца,	инвалида	и	друга);		
	 10)	 И	 други	 послови	 из	 области	
заштите	и	спасавања	уређене	прописима.
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038.
На	 основу	 члана	 41.	 и	 члана	 42.	

Закона	 о	 смањењу	 ризика	 од	 катастрофа	
и	 управљању	 ванредним	 ситуацијама	
(„Службени	 гласник	РС“	бр.	87/2018),	члана	
32.	 став	 1.	 тачка	 20.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 РС“	 бр.	
129/07),	члана	17	.	Уредбе	о	саставу	и	начину	
рада	 штабова	 за	 ванредне	 ситуације	 („Сл.	
гласник	 РС“	 број	 98/10),	 члана	 36.	 став	
1.	 тачка	 42.	 Статута	 општине	 Коцељева	
(„Сл.	лист	 града	Шапца	и	општина	Богатић,	
Владимирци	 и	 Коцељева“	 бр.	 4/2019),	
Скупштина	 општине	 Коцељева	 на	 седници	
одржаној	03.03.2020.	године,	донела	је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Члан	1.

Образује	 се	 Штаб	 за	 ванредне	
ситуације	општине	Коцељева,	чији	је	основни	
задатак	координација	и	руковођење	заштитом	
и	спасавањем	у	ванредним	ситруација.

Члан	2.

У	Штаб	за	ванредне	ситрације	именују	
се	по	положају-функцији:

1.	 Председник	општине	Коцељева	.........
......................................	за	Команданта

2.	 Заменик	председника	општине	
Коцељева	..		за	Заменика	команданта

3.	 Представник	подручне	
организационе	јединице	надлежне	
службе	или	начелник	надлежног	
одељења	Општинске	управе	за	
послове	ванредних	ситуација	......		за	
Начелника

4.	 Помоћник	председника	општине	
Коцељева	за	привреду	и	пољопривре
ду............................................	за	члана

5.	 Начелник	одељења	за	општу	управу	
и	јавне	службе,	ОУ	Коцељева	
.........................	за	члана	(укoлико	није	
именован	за	Начелника	Штаба)

6.	 Начелник	одељења	за	привреду,	

пољопривреду	саобраћај	и	туризам,	
ОУ	Коцељева.........................	за	члана

7.	 Начелник	одељења	за	урбанизам,	
комуналне,	стамбене	и	имовинско-
правне	послове,	ОУ	Коцељева	...........
................................за	члана

8.	 Начелник	одељења	за	грађевинско	
земљиште	и	инфраструктуру	ОУ	Коц
ељева.....................................	за	члана

9.	 Начелник	Полицијске	станице	у	
Коцељеви	..............................	за	члана

10.	Командир	Ватрогасно	спасилачке	
јединице	у	Коцељеви............	за	чланa

11.	Директор	ЈКП	,,Прогрес“	Коцељева	...
................................................	за	члана

12.	Руководилац	РЈ	
„Електродистрибуција“	у	Коцељеви	
....................................................	за	
члана

13.	Директор	дома	здравља	,,Др	Даринка	
Лукић“	Коцељева...................	за	чланa

14.	Директор	Центра	за	социјални	рад	
„Коцељева“	у	Коцељеви	......	за	члана

15.	Секретар	Црвеног	крста	Коцељe

	 ва............................................	за	члана

16.	Представник	ЈВП	,,Србијаводе“	Беогр
ад............................................	за	члана

Члан 3.

	 Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	 обавља	
следеће	послове:

1.	 руководи	 и	 координира	 рад	
субјеката	система	смањења	ризика	
од	 катастрофа	 и	 управљања	
ванредним	 ситуацијама	 на	
спровођењу	утврђених	задатака;

2.	 руководи	 и	 координира	
спровођење	 мера	 и	 задатака	
цивилне	заштите;

3.	 разматра	 процене	 ризика,	
планове	 заштите	 и	 спасавања	
и	 друга	 планска	 документа	
и	 даје	 препоруке	 за	 њихово	
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15.	обавља	и	друге	послове	у	складу	
са	законом.

Члан 4.

Административно-техничке	 послове	
за	 потребе	 Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	
оптине	Коцељева	обавља	Општинска	управа	
Коцељева,	Одељење	за	општу	управу	и	јавне	
службе.

Члан	5.

 Ступањем	 на	 снагу	 ове	 Одлуке	
престаје	 да	 важи	 Одлука	 о	 образовању	 и	
именовању	 Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	
општине	Коцељева	(„Сл.	лист	града	Шапца	и	
општина:	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева“,	
број	35/2016).

Члан	6.	
Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	

од	 дана	 објављивања	 у	 ,,Службеном	 листу	
општине“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић 

039.

унапређење;	

4.	 прати	 	 стање	 и	 организацију	
система	 смањења	 ризика	 од	
катастрофа	 и	 управљања	
ванредним	 	 ситуацијама	 и	
предлађе	 мере	 за	 њихово	
побољшање;

5.	 наређује	 употребу	 снага	 система	
смањења	 ризика	 од	 катастрофа	
и	 управљања	 ванредним	
ситуацијама,	 средства	 помоћи	 и	
других	средстава	која	се	користе	у	
ванредним	ситуацијама;

6.	 стара	се	о	редовном	информисању	
и	 обавештавању	 становништва	
о	 ризицима	 и	 опасностима	 и	
предузетим	мерама;

7.	 процењује	угроженост	од	настанка	
ванредне	 ситуације	 и	 доставља	
предлог	за	проглашење	и	укидање	
ванредне	ситуације;

8.	 наређује	 приправност	 и	
ангажовање	 субјеката	 и	 снага	
система	 смањења	 ризика	 од	
катастрофа	 и	 управљања	
ванредним	ситуацијама;

9.	 учествује	 у	 организацији	 и	
спровођењу	 мера	 и	 задатака	
обнове,	 реконструкције	 и	
рехабилитације,	узимајући	у	обзир	
смањење	 ризика	 од	 будућих	
ванредних	ситуација;

10.	образује	 стручно-оперативне	
тимове	 за	 извршавање	
специфичних	задатака	из	области	
заштите	и	спасавања

11.	именује	 поверенике	 и	 заменике	
повереника	цивилне	заштите;

12.	предлаже	 субјекте	 од	 посебног	
значаја	за	општину	Коцељева;

13.	сарађује	са	другим	штабовима	за	
ванредне	ситуације;

14.	израђује	предлог	годишњег	
плана	рада	и	предлог	годишњег	
извештаја	о	раду	и	доставља	
надлежном	органу	на	усвајање;

На	 основу	 члана	 42.	 Закона	 о	
смањењу	ризика	од	катастрофа	и	управљању	
ванредним	 ситуацијама	 („Службени	 гласник	
РС“	бр.	87/2018),	члана	32.	став	1.	тачка	20.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	РС“	бр.	129/07),	члана	17	.	Уредбе	о	
саставу	и	начину	рада	штабова	за	ванредне	
ситуације	 („Сл.	 гласник	 РС“	 број	 98/10),	
члана	36.	став	1.	тачка	42.	Статута	општине	
Коцељева	(„Сл.	лист	града	Шапца	и	општина	
Богатић,	 Владимирци	 и	 Коцељева“	 бр.	
4/2019)	 и	 члана	 2.	 Одлуке	 о	 образовању	 и	
именовању	 Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	
општине	 Коцељева	 („Службени	 лист	 града	
Шапца	 и	 општина	 Богатић,	 Владимирци	
и	 Коцељева“	 број:	 __/2020),	 Скупштина	
општине	 Коцељева	 на	 седници	 одржаној	
03.03.2020.	године,	донела	је
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Коцељеви,

-	Зорица	Савић	–	директор	Центра	за	
социјални	рад	„Коцељева“	у	Коцељеви,

-	 Милан	 Глумац	 –	 секретар	 Црвеног	
крста	Коцељева.	

V.	 Ступањем	 на	 снагу	 овог	 Решења	
престаје	 да	 важи	 Решење	 о	 постављењу	
команданта,	заменика	команданта,	начелника	
и	 чланова	 Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	
општине	Коцељева	(„Сл.	лист	града	Шапца	и	
општина:	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева“	
број	35/2016).

VI.	 Решење	 се	 има	 доставити	
постављеним	 лицима,	 архиви	 и	 у	 досије	
седничког	материјала.

VII.	 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:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, 

ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, 
НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

I.	За	Команданта	Штаба	за	ванредне	
ситуације	 општине	 Коцељева	 поставља	 се	
по	 положају	 Душан	 Илинчић	 –	 Председник	
општине	Коцељева.	

II.	 За	 Заменика	 команданта	 Штаба	
за	 ванредне	 ситуације	 општине	 Коцељева	
поставља	се	по	положају	Славица	Ранковић	
–	Заменик	председник	општине	Коцељева.

III.	 За	Начелника	Штаба	 за	ванредне	
ситуације	општине	Коцељева	поставља	се	по	
функцији	Радован	Ранисављевић	–	начелник	
одељења	 за	 општу	 управу	 и	 јавне	 службе,	
Општинске	управе	Коцељева.

IV.	 За	 чланове	 Штаба	 за	 ванредне	
ситуације	општине	Коцељева	постављају	се	
по	функцији:

-	 Владимир	 Матић	 –	 помоћник	
председника	 општине	 за	 привреду	 и	
пољопривреду,

-			Миодраг	Тадић	–	начелник	Одељења	
за	 привреду,	 пољопривреду,	 саобраћај	 и	
туризам,

-	 	 Златко	 Поповић	 –	 начелник	
Одељења	 за	 урбанизам,	 комуналне,	
стамбене	и	имовинско-правне	послове,

-	 Драган	 Милинковић	 –	 начелник	
Одељења	 за	 грађевинско	 земљиште	 и	
инфраструктуру,

-	 	 Зоран	 Радовановић	 –	 начелник	
Полицијске	станице	у	Коцељеви,

-	 	 Зоран	 Марковић	 –	 командир	
Ватрогасно	спасилачке	јединице	у	Коцељеви,

-	 	 Драган	 Пантелић	 –	 директор	 ЈКП	
„Прогрес“	Коцељева,

-	 	 Раде	 Мирковић	 –	 руководилац	 РЈ	
„Електродистрибуције“	у	Коцељеви,

-	 др	 Верица	 Софранић	 –	 директор	
Дома	 здравља	 „Др	 Даринка	 Лукић“	 у	

040.
На	 основу	 члана	 12.	 Закона	 о	

управљању	 миграцијама	 (‘’Сл.	 гласник	 РС’’	
број	107/2012),	члана	32.	Закона	о	локалној		
самоуправи	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’	 број	
129/2007,	 83/2014-др.	 закон,	 101/2016-др.	
закон	и	47/2018)	и	члана	36.	Статута	општине	
Коцељева	 (‘’Службени	 лист	 града	Шапца	 и	
општина:	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева’’	
број	4/2019),	Скупштина	општине	Коцељева	
на	 седници	 одржаној	 03.03.2020.	 године	
донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ

САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
КОЦЕЉЕВА

	 I	 Ради	 обављања	 саветодавних	
послова	у	вези	са	управљањем	миграцијама	
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Владимирци	и	Коцељева’’.

	 VII	 Ступањем	 на	 снагу	 овог	 Решења	
престаје	 да	 важи	 Решење	 о	 образовању	 и	
именовању	 Савета	 за	 миграције	 општине	
Коцељева	 (‘’Службени	 лист	 Општине’’	 број	
13/15).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

																																																																																																													
ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић

на	 територији	 општине	 Коцељева,	 образује	
се	Савет	за	миграције	општине	Коцељева.	
	
	 II	У	Савет	за	миграције	општине	
Коцељева	именују	се:

	 1.	Душан	Илинчић	–	Председник		 	
	 општине	Коцељева
	 -	за	председника	Савета
	
	 2.	Радован	Ранисављевић	–		 	
	 Повереник	за	избеглице	и	миграције
	 	-	за	Заменика	председника	Савета
	
	 3.	Слободан	Васић	–	Начелник	
	 Општинске	управе	Коцељева
	 -	за	члана	Савета
	
	 4.	Зорица	Савић	–	представник	
	 Центра	за	социјални	рад	у	Коцељеви
	 -	за	члана	Савета
	
	 5.		Зоран	Радовановић	–	Начелник	
	 Полицијске	станице	у	Коцељеви
	 -	за	члана	Савета

	 6.	Милан	Глумац	-		Секретар	Црвеног	
	 крста	Коцељева	-	за	члана	Савета
	
	 7.	Драган	Ђермановић	–	представник	
	 Националне	службе	запошљавања
	 -	за	члана	Савета

	 III		Савет	за	миграције	обавља	послове	
који	 се	односе	на:	 праћење	и	извештавање	
Комесаријата	 за	 избеглице	 и	 миграције	
о	 миграцијама	 на	 територији	 општине	
Коцељева,	 предлагање	 програма,	 мера	 и	
планова	 активности	 које	 треба	 предузети	
ради	 ефикаснијег	 управљања	 миграцијама	
на	 територији	 општине	 Коцељева	 и	 друге	
послове	у	области	управљања	миграцијама,	
у	складу	са	законом.

	 IV	 Савет	 ради	 и	 одлучује,	 аналогно	
начину	 рада	 и	 одлучивања	 привремених	
радних	тела	Скупштине	општине	Коцељева.

	 V	 Стручне	 и	 администсративно-
техничке	 послове	 за	 Савет	 обављаће	
Општинска	управа	Коцељева.

	 VI	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 осмог	
дана	 од	 дана	 објављивања	 у	 ‘’Службеном	
листу	 града	 Шапца	 и	 општина:	 Богатић,	

041.
	 На	 основу	 члана	 115,	 116.	 и	 117.	
Закона	 о	 основама	 система	 и	 образовања	
(‘’Сл.	гласник	РС’’,	бр.		88/2017,	27/2018	-	др.	
закони	и	10/2019),	члана	20.	Закона	о	јавним	
службама	 (‘’Сл.	 гласник	 РС’’,	 бр.	 42/91,	
71/94,	79/2005	-	др.	закон,	81/2005	-	испр.	др.	
закона,	83/2005	-	испр.	др.	закона	и	83/2014	
-	др.	закон),	члана	32.	став	1.	тачка	9.	Закона	
о	локалној	самоуправи	(‘’Сл.	гласник	РС’’	бр.	
129/2007,	83/2014	 -др.	 закон,	101/2016	 -	др.	
закон	и	47/2018)	и	члана	36.	став	1.	тачка	13.	
Статута	општине	Коцељева	(‘’Сл.	лист	града	
Шапца	 и	 општина	 Богатић,	 Владимирци	 и	
Коцељева’’,	 бр.	 4/19),	 	 Скупштина	 општине	
Коцељева	 је	 на	 седници	 одржаној	 дана	
03.03.2020.	године	донела		

Р Е Ш Е Њ Е

	 I НАДИ ЈАНКОВИЋ из	 Брдарице 
КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак	дужности	члана	
Управног	 одбора	 Предшколске	 установе	
‘’Полетарац’’	 Коцељева	 из	 реда	 локалне	
самоуправе,	 због	 поднете	 и	 образложене	
оставке.		
	
	 II	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	има	се	објавити	у	 ‘’Службеном	
листу	 града	 Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	и	Коцељева’’.

	 III	Решење	доставити:	Нади	Јанковић,	
Предшколској	 установи	 ‘’Полетарац’’	
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Коцељева,	 архиви	 и	 у	 досије	 седничког	
материјала.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК		ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић

Коцељева,	 Одељењу	 за	 општу	 управу	 и	
јавне	 службе	Општинске	 управе	 Коцељева,	
архиви	и	у	досије	седничког	материјала.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић

042.
	 На	 основу	 члана	 115,	 116.	 и	 117.	
Закона	 о	 основама	 система	 и	 образовања	
(‘’Сл.	гласник	РС’’,	бр.		88/2017,	27/2018	-	др.	
закони	и	10/2019),	члана	20.	Закона	о	јавним	
службама	 (‘’Сл.	 гласник	 РС’’,	 бр.	 42/91,	
71/94,	79/2005	-	др.	закон,	81/2005	-	испр.	др.	
закона,	83/2005	-	испр.	др.	закона	и	83/2014	
-	др.	закон),	члана	32.	став	1.	тачка	9.	Закона	
о	локалној	самоуправи	(‘’Сл.	гласник	РС’’	бр.	
129/2007,	83/2014	 -др.	 закон,	101/2016	 -	др.	
закон	и	47/2018)	и	члана	36.	став	1.	тачка	13.	
Статута	општине	Коцељева	(‘’Сл.	лист	града	
Шапца	 и	 општина	 Богатић,	 Владимирци	 и	
Коцељева’’,	 бр.	 4/19),	 	 Скупштина	 општине	
Коцељева	 је	 на	 седници	 одржаној	 дана	
03.03.2020.	године	донела

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ‘’ПОЛЕТАРАЦ’’  
КОЦЕЉЕВA

	 I ИМЕНУЈЕ СЕ Маја	 Теодоровић 
из	 Коцељеве,	 за	 члана	 Управног	 одбора	
Предшколске	 установе	 ‘’Полетарац’’	
Коцељева	из	реда	локалне.

	 II	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	има	се	објавити	у	 ‘’Службеном	
листу	 града	 Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	и	Коцељева’’.

	 III	 Решење	 доставити:	 Маји	
Теодоровић,	 Предшколској	 установи	
‘’Полетарац’’	Коцељева,	Одељењу	за	општу	
управу	 и	 јавне	 службе	 Општинске	 управе	

043.
	 На	основу	 члана	32.	 став	1.	 тачка	6.	
Закона	о	локалној	самоуправи	(‘’Сл.	гласник	
РС’’	бр.	129/2007,	83/2014	-др.	закон,	101/2016	
-	 др.	 закон	 и	 47/2018)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	Коцељева	(‘’Сл.	лист	града	Шапца	и	
оптшина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева’’,	
бр.	4/19),	Скупштина	општине	Коцељева,	на	
седници	 одржаној	 дана	 03.03.2020.	 године,	
донела	је

З А К Љ У Ч А К

	 I	 УСВАЈА	 СЕ	 Локални	 акциони	 план	
запошљавања	за	општину	Коцељева	у	2020.	
години.	

	 II 	План	из	тачке	I	саставни	је	део	овог	
Закључка.

	 III	 Закључак	 доставити:	 Одељењу	
за	 привреду,	 пољопривреду,	 саобраћај	 и	
туризам	 Општиснке	 управе	 Коцељева,	 у	
досије	седничког	материјала		и	архиви.

	 IV	 Закључак	 објавити	 у	 ‘’Службеном	
листу	 града	 Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	и	Коцељева’’.	

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА		
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић
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СПИСАК ПАРЦЕЛА ЗА ОТУЂЕЊЕ У
 ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ У КОЦЕЉЕВИ

044.
	 На	 основу	 члана	 99.	 ст.	 5.	 Закона	 о	
планирању	 и	 изградњи	 („Службени	 гласник	
РС”,	 бр.	 72/2009,	 81/2009	 -	 испр,	 64/2010	 -	
одлука	УС,	24/2011,	121/2012,	42/2013	-	одлука	
УС,	 50/2013	 -	 одлука	 УС,	 98/2013	 -	 одлука	
УС,	 132/2014,	 145/2014,	 83/2018,	 31/2019	 и	
37/2019	—	 др.	 закон	 )	 и	 члана	 36.	 Статута	
Општине	Коцељева	(	„Службени	лист	града	
Шапца	 и	 општина	 Богатић,	 Владимирци	 и	
Коцељева”,	бр.	4/2019	),	Скупштина	општине	
Коцељева,	на	седници	одржаној	03.03.2020.	
године,	донела	је

ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНOЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
КОЦЕЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

	 Овим	 Програмом	 отуђења	
грађевинског	 земљишта	 у	 јавној	 својини	
општине	Коцељева	за	2020.	годину	(у	даљем	
тексту:	 Програм)	 обухваћене	 су	 парцеле	
предвиђене	 за	 отуђење	 у	 2020.	 години	
(опремљене	 или	 у	 поступку	 припреме),	
утврђује	се	рок	за	покретање	и	спровођење	
поступка	 отуђења,	 као	 и	 поступак	 и	 начин	
давања	у	закуп	грађевинског	земљишта.
	 Програм	 се	 заснива	 на	 решењима	
и	 условима	 предвиђеним	 законима,	
подзаконским	 актима	 и	 одлукама	 општине	
Коцељева.	Отуђење	грађевинског	земљишта	
које	 се	 налази	 у	 јавној	 својини	 општине	
Коцељева	 спроводи	 се	 у	 поступку	 јавног	
надметања	 или	 прикупљањем	 писмених	
понуда	 на	 основу	 спроведеног	 јавног	
огласа,	 по	 тржишним	 условима.	 Изузетно,	
грађевинско	 земљиште	 може	 се	 отуђити	 и	
по	цени	 која	 је	мања	од	 тржишне	цене	или	
се	може	отуђити	без	накнаде,	 уз	 претходно	
прибављену	сагласност	Владе,	а	на	начин	и	
под	условима	прописаним	законом.
	 За	отуђење	грађевинског	земљишта	у	
2020.	години	предвиђене	су	следеће	парцеле:
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број	4/09)
	 Отуђење	наведених	парцела	спроводи	
се	у	складу	са	законом	и	посебном	Одлуком,	у	
поступку	јавног	надметања	или	прикупљањем	
писмених	 понуда.	 Текстом	 Јавног	 огласа	
ближе	 ће	 се	 дефинисати	 поступак	 и	 начин	
отуђења,	 као	 и	 сви	 параметри	 за	 изградњу	
објеката	 на	 наведеним	парцелама	 у	 складу	
са	важећим	планских	актом.
	 Непокретности	 у	 јавној	 својини	 могу	
се	 отуђити	 из	 јавне	 својине	 непосредном	
погодбом,	али	не	испод,	од	стране	надлежног	
органа	 процењене	 тржишне	 вредности	
непокретности,	 ако	 у	 конкретном	 случају	
то	 представља	 једино	 могуће	 решење,	 уз	
посебно	образложење	разлога	оправданости	
и	 целисходности	 отуђења	 и	 разлога	 због	
којих	 се	 отуђење	 не	 би	 могло	 реализовати	
јавним	надметањем,	односно	прикупљањем	
писмених	понуда.	Парцеле	које	представљају	
предмет	 отуђења	 непосредном	 погодбом	
немогуће	је	унапред	предвидети	Програмом,	
те	 су	 поступак	 и	 услови	 отуђења	 ближе	
дефинисани	посебном	Одлуком.
	 Отуђење	 осталих	 парцела	 —	
грађевинског	 земљишта	 у	 јавној	 својини	
општине	 Коцељева	 које	 нису	 обухваћене	
овим	Програмом	могуће	је	спровести	уколико	
су	 испуњени	 услови	 предвиђени	 законом	 и	
важећом	планском	документацијом	и	уколико	
је	њихово	отуђење	од	интереса	за	општину	
Коцељева.
	 Овај	 програм	 биће	 објављен	 у	
„Службеном	 листу	 града	Шапца	 и	 општина	
Богатић,	 Владимирци	 и	 Коцељева”	 и	 на	
интернет	страници	Општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године.

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКA
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ	КОЦЕЉЕВА

Владан Јанковић	 	 Катастарска	 парцела	 број	 724/2	 КО	
Коцељева-Варошица	 и	 све	 кат.парцеле	
настале	 деобом	 наведене	 парцеле	 могу	 се	
отуђити	 (продати)	из	 јавне	својине	општине	
Коцељева	у	складу	а	Планом	парцелације	и	
Планом	 детаљне	 регулације	 	 Индустријска	
зона“	у	Коцељеви.	(„Сл.	лист	града	Шапца	и	
општина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева”,	
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046.
	 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)	 и	
члана	36.	став	1.	тачка	11.	Статута	Општине	
Коцељева	(‘’Сл.	лист	града	Шапца	и	општина	
Богатић,	Владимирци	и	Коцељева’’,	бр.	4/19),	
Скупштина	 општине	 Коцељева,	 на	 седници	
одржаној	дана	03.03.2020.	године,	донела	је

З А К Љ У Ч А К

	 I	 УСВАЈА	 СЕ	 План	 рада	 са	
Финансијским	 планом	 Црвеног	 крста	
Коцељева	 за	 2020.	 годину,	 које	 је	 усвојила	
Скупштина	 установе	 својим	 актима	 број	
9-26/1	и	9-30/1	од	24.12.2019.	године.			

 II	 	 Планови	 из	 тачке	 I	 саставни	 су	
делови	овог	Закључка.
	
 III	 Закључак	 доставити:	 Црвеном	
крсту	Коцељева,	Одељењу	за	општу	управу	
и	јавне	службе	Општинске	управе	Коцељева,	
у	досије	седничког	материјала		и	архиви.	

	 IV	 Закључак	 објавити	 у	 ‘’Службеном	
листу	 града	 Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	и	Коцељева’’.

СКУПШТИНА	ОПШТИНЕ	КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

045.
	 На	основу	 члана	32.	 став	1.	 тачка	6.	
Закона	о	локалној	самоуправи		(‘’Сл.	гласник	
РС’’	бр.	129/2007,	83/2014	-др.	закон,	101/2016	
-	 др.	 закон	 и	 47/2018)	 и	 члана	 36.	 Статута	
општине	Коцељева	(‘’Сл.	лист	града	Шапца	и	
општина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева’’,	
бр.	4/19),	Скупштина	општине	Коцељева,	на	
седници	 одржаној	 дана	 03.03.2020.	 године,	
донела	је

З А К Љ У Ч А К

	 I	 УСВАЈА	 СЕ	 Програм	 летњег	
одржавања	 општинских,	 некатегорисаних	
путева	и	улица	за	2020.	годину	који	је	донео	
начелник	 Општинске	 управе	 Коцељева	 под	
бројем	344-9	од	26.02.2020.	године.

 II Програм	из	тачке	 I	саставни	 је	део	
овог	Закључка.

	 III	 	 Закључак	 доставити:	 Начелнику	
Општинске	 управе	 Коцељева,	 Одељењу	 за	
грађевинско	 земљиште	 и	 инфраструктуру,	
Одељењу	 за	 урбанизам,	 комуналне,	
стамбене	 и	 имовинско-правне	 послове,	
Одељењу	 за	 привреду,	 пољопривреду,	
саобраћај	 и	 туризам,	 у	 досије	 седничког	
материјала		и	архиви.

	 IV Закључак	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	има	се	објавити	у	 ‘’Службеном	
листу	 града	 Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	и	Коцељева’’.	

	
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Број:	06-6	од	03.03.2020.	године
	

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА	
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА		
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић
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048.
	 На	основу	члана	29.	 став	1.	 тачка	1)	
Законa	 о	 смањењу	 ризика	 од	 катастрофа	
и	 управљању	 ванредним	 ситуацијама	
(“Службени	гласник	РС“,	бр.	87/2018),	члана	
20.	 тачка	 8)	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(“Службени	 гласник	 РС”,	 број	 129/2007,	
83/2014	-	други	закон,	101/2016	-	други	закон	
и	 47/2018)	 и	 члана	 36.	 Статута	 општине	
Коцељева	 („Службени	 лист	 града	 Шапца	 и	
општина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева“,	
бр.	 4/2019),	 Скупштина	 општине	 Коцељева	
на	 седници	 одржаној	 03.03.2020.	 године,	
донела	је

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Члан 1.

	 Овом	 Одлуком	 регулише	 се	
организација	 и	 функционисање	 цивилне	
заштите	 на	 територији	 општине	 Коцељева,	
врсте	 заштите,	 мере	 цивилне	 заштите,	
дужност	 органа	 општине	 у	 заштити	 и	
спасавању,	 образовање	штаба	 за	 ванредне	
ситуације,	именовање	повереника	и	заменика	
повереника	 цивилне	 заштите	 у	 насељеним	
местима,	 формирање	 јединица	 цивилне	
заштите	 опште	 намене	 и	 специјализоване	
јединице	 цивилне	 заштите	 за	 узбуњивање	
(у	даљем	тексту	јединице	цивилне	заштите),	
одређивање	субјеката	од	посебног	значаја	за	
заштиту	и	спасавање,	финансирање	и	друга	
питања	из	области	цивилне	заштите.
	

Лична, узајамна и 
колективна заштита.

Члан 2.

	 Ради	остваривања	личне,	узајамне	и	
колективне	заштите,	органи	јединице	локалне	
самоуправе,	 привредна	 друштва	 и	 друга	
правна	лица	обезбеђују	и	држе	у	исправном	
стању	потребна	средства	и	опрему	за	личну,	
узајамну	и	колективну	заштиту,	и	врше	обуку	
запослених	из	области	цивилне	заштите.
	 Грађани	 и	 власници	 стамбених	
зграда	 обезбеђују	 и	 држе	 у	 исправном	
стању	потребна	средства	и	опрему	за	личну,	

047.
	 На	 основу	 члана	 130.	 став	 3.	 и	 134.	
Закона	о	здравственој	заштити	(‘’Сл.	гласник	
РС’’,	 бр.	 	 107/05,	 72/09,	 88/10,	 99/10,	 57/11,	
119/12,	 45/13.	 93/14,	 96/15,	 106/15,	 113/17	
и	105/17),	члана	32.	став	1.	тачка	9.	Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 (‘’Сл.	 гласник	 РС’’	
бр.	 129/2007,	 83/2014	 -др.	 закон,	 101/2016	
-	 др.	 закон	 и	 47/2018)	 и	 члана	 36.	 став	 1.	
тачка	 13.	 Статута	 општине	 Коцељева	 број	
(‘’Сл.	лист	града	Шапца	и	општина	Богатић,	
Владимирци	 и	 Коцељева’’,	 бр.	 4/19)	 а	 на	
предлог	 Комисије	 за	 избор	 и	 именовања	
број	 06-4	 од	 02.03.2020.	 године,	Скупштина	
општине	 Коцељева	 на	 седници	 одржаној	
дана	03.03.2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
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	а	
најдуже	до	преузимања	оснивачких	права	од	
стране	 надлежног	 министарства,	 почев	 од	
03.03.2020.	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	Ступањем	на	снагу	овог	Решења	престаје	
да	 важи	 решење	 о	 именовању	 вршиоца	
дужности	 директора	 Дома	 здравља’’Др	
Даринка	 Лукић’’	 Коцељева	 број	 06-39	 од	
14.10.2019.	године.	

	 IV	 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:	06-6	од	03.03.2020.	године.

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић
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организације.

Скупштина општине

Члан 5.

У	остваривању	своје	улоге	у	систему	заштите	
и	 спасавања	 становништва	 и	 материјалних	
добара	 на	 територији	 општине	 Коцељева,	
Скупштина	 општине	 Коцељева	 у	 складу	
са	 одредбама	 Законa	 о	 смањењу	 ризика	
од	 катастрофа	 и	 управљању	 ванредним	
ситуацијама	 (у	 даљем	 тексту:	 закон)	 врши	
следеће	послове:

1)	 доноси	 Одлуку	 о	 организацији	
и	 функционисању	 цивилне	 заштите	 на	
територији	општине	Коцељева	и	обезбеђује	
њено	спровођење	у	складу	са	јединственим	
системом	заштите	и	спасавања	у	Републици	
Србији;
2)	 планира	 и	 утврђује	 изворе	
финансирања	 за	 развој,	 изградњу	 и	
извршавање	задатака	заштите	и	спасавања	и	
развој	цивилне	заштите	и	спроваођења	мара	
цивилне	 заштите	 на	 територији	 општине	
Коцељева;
3)	 образује	Штаб	за	ванредне	ситуације;
4)	 разматра	 висину	 насталих	 штета	 од	
елементарних	 непогода	 и	 доставља	 захтев	
за	помоћ	Влади	Републике	Србије;
5)	 разматра	 извештај	 председника	
општине	 о	 битним	 питањима	 за	 заштиту	 и	
спасавање;
6)	 усваја	годишњи	план	рада	и	годишњи	
извештај	о	раду	Штаба	за	ванредне	ситуације.

Општинско веће

Члан 6.

	 У	 остваривању	 улоге	 у	 систему	
заштите	 и	 спасавања,	 материјалних	 и	
културних	 добара	 на	 територији	 општине	
Коцељева	и	одредби	закона,	Општинско	веће	
општине	Коцељева	врши	следеће	послове:

1)	 усваја	 Процену	 угрожености	
од	 катастрофа	 на	 територији	 општине	
Коцељева;
2)	 усваја	 План	 заштите	 и	 спасавања	 у	
ванредним	ситуацијама;
3)	 усваја	 план	 смањења	 ризика	 од	

узајамну	и	колективну	заштиту.
Врста	 и	 минимум	 средстава	 и	 опрема	 за	
спровођење	 личне,	 узајамне	 и	 колективне	
заштите	 утврђена	 је	 Уредбом	 о	 обавезним	
средствима	 и	 опреми	 за	 личну,	 узајамну	
и	 колективну	 заштиту	 од	 елементарних	
непогода	 и	 других	 несрећа	 („Службени	
гласник	Републике	Србије“,	број	3/11	и	37/15).

Мере цивилне заштите

Члан 3.

	 У	 циљу	 заштите	 и	 спасавања	људи,	
материјалних	 и	 културних	 добара	 од	
опасности	изазваних	катастрофама	субјекти	
заштите	и	спасавања	на	територији	општине	
Коцељева	 припремају	 и	 спроводе	 мере	
цивилне	заштите	и	то:
1)	 узбуњивање;
2)	 евакуација;
3)	 склањање;
4)	 збрињавање	 угрожених	 и	
настрадалих;
5)	 радиолошка,	 хемијска	 и	 биолошка	
заштита;
6)	 заштита	 од	 техничко-технолошких	
несрећа;
7)	 заштита	и	спасавање	из	рушевина;
8)	 заштита	 и	 спасавања	 од	 поплава	 и	
несрећа	на	води	и	под	водом;
9)	 заштита	 и	 спасавање	 на	
неприступачним	теренима;
10)	 заштита	 и	 спасавање	 од	 пожара	 и	
експолозија;
11)	 заштита	од	ЕОР;
12)	 прва	и	медицинска	помоћ;
13)	 асанација	терена.

Субјекти заштите и спасавања на 
територији општине Коцељева

Члан 4.

	 Субјекти	заштите	и	спасавања	на	
територији	општине	Коцељева	су:	
1)	 Скупштина	општине,
2)	 Председник	општине,
3)	 Општинско	веће,
4)	 Општинска	управа,
5)	 Субјекти	 од	 посебног	 значајна	 за	
заштиту	и	спасавање,
6)	 грађани,	 удружења	 грађана	 и	 друге	
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10)	 	 одлучује	 о	 организовању	 превоза,	
смештаја	 и	 исхране	 припадника	 јединица	
цивилне	 заштите	 опште	 намене	 и	 грађана	
који	 учествују	 у	 заштити	 и	 спасавању	
станобништва	 и	 материјалних	 добара	
општине	Коцељева;
11)	 	 одлучује	 о	 увођењу	 дежурства	 у	
органима	општине	и	другим	правим	лицима	
у	ванредним	ситуацијама;
12)	 предлаже	Општинском	већу	одлуку	о	
додели	помоћи	грађанима	који	су	претрпели	
штете	у	ванредним	ситуацијама;
13)	 	 стара	 се	 о	 сарадњи	 са	 суседним	
општинама,	 Министарством	 унутрашњих	
послова	и	Војском	Србије	у	цуљу	усклађивања	
у	ванредним	ситуацијама,
14)	 	 извештава	 Скупштину	 општине	 о	
стању	на	терену	и	о	предузетим	активностима	
у	ванредним	ситуацијама;
15)	 	 разматра	 и	 одлучује	 и	 о	 другим	
питањима	из	области	 заштите	и	 спасавања	
из	своје	надлежности.

Општинска управа

Члан 8.

	 Општинска	 управа	 у	 оквиру	 своје	
надлежности	у	систему	заштите	и	спасавања	
обавља	следеће	послове	и	задатке:

1)	 	 прати	 стање	 у	 вези	 са	 заштитом	 и	
спасавањем	 у	 ванредним	 ситуацијама	 и	
предузима	мере	за	заштиту	и	спасавање;
2)	 	 учествујe	 у	 изради	 или	 израђује	 у	
потпуности	 Процену	 ризика	 од	 катастрофа	
на	територији	општине	Коцељева;
3)	 	 учествујe	 у	 изради	 или	 израђује	
у	 потпуности	 План	 смањења	 ризика	 од	
катастрофа;
4)	 учествује	 у	 изради	 или	 израђује	 у	
потпуности	 План	 заштите	 и	 спасавања	 у	
ванредним	ситуацијама;
5)	 формира,	 опрема	 и	 руководи	
Ситуационим	центром;
6)	 	 учествује	 у	припремама	и	извођењу	
евакуације	становништва,
7)	 учествује	у	припремама	и	спровођењу	
збрињавања	настрадалог	становништва;
8)	 	стара	се	око	обезбеђења	неопходних	
средстава	 за	 рад	 Штаба	 за	 ванредне	
ситуације;
9)	 	 врши	 послове	 урбанистичких	 мера	
заштите	и	спасавања	из	своје	надлежности;

катастрофа;
4)	 доноси	 одлуку	 о	 формацијској	
структури,	 опремању	 и	 материјалној	
попуњености	 јединице	 цивилне	 заштите	
општине	Коцељева;
5)	 одређује	субјекте	од	посебног	значаја	
за	заштиту	и	спасавање;
6)	 образује	 комисију	 за	 процену	 штете	
настале	од	елементарних	непогода;
7)	 доноси	 одлуке	 о	 санирању	 штете	
настале	од	елементарних	непогода;
8)	 прати	реализацију	превентивних	мера	
заштите;
9)	 предлаже	акта	која	доноси	Скупштина	
општине	Коцељева.

Председник општине

Члан 7.

	 Председник	 општине	 у	 оквиру	 своје	
надлежности	у	систему	заштите	и	спасавања	
обавља	следеће	послове	и	задатке:

1)	 	стара	се	о	спровођењу	закона	и	других	
прописа	из	области	заштите	и	спасавања,
2)	 	обавља	функцију	команданта	Штаба	
за	 ванредне	 ситуације	 и	 руководи	његовим	
радом;
3)	 на	 предлог	 Штаба	 за	 ванрене	
ситуације	 доноси	 одлуку	 о	 проглашењу	
ванредне	 ситуације	 у	 општини	 Коцељева,	
руководи	заштитом	и	спасавањем	и	наређује	
мере	утврђене	законом	и	другим	прописима;
4)	 	усмерава	и	усклађује	рад	општинских	
органа	и	правних	лица	чији	оснивач	општина	
Коцељева	 у	 спровођењу	 мера	 заштите	 и	
спасавања;
5)	 	 предлаже	 Општинском	 већу	
План	 заштите	 и	 спасавања	 у	 ванредним	
ситуацијама,	на	усвајање,
6)	 	 наређује	 формирање,	 опремање	 и	
обуку	јединица	цивилне	заштите;
7)	 	 остварује	 сарадњу	 са	 Окружним	
штабом	 за	 ванредне	 ситуације	 у	 циљу	
јединственог	 и	 усклађеног	 деловања	 у	
ванредним	ситуацијама,
8)	 	наређује	евакуацију	грађана,	правних	
лица	 и	 материјалних	 добара	 са	 угроженог	
подручја	и	стара	се	о	њиховом	збрињавању;
9)	 	стара	се	о	организацији	и	спровођењу	
мобилизације	 грађана,	 правних	 лица	 и	
материјалних	 добара	 у	 циљу	 ангажовања	
истих	на	активностима	заштите	и	спасавања;
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и	управљања	ванредним	ситуацијама;
9)	 сарађује	 са	 другим	 штабовима	 за	
ванредне	ситуације;
10)	 ангажује	субјекте	од	посебног	значаја;
11)	 учествује	у	организацији	и	спровођењу	
мера	 и	 задатака	 обнове,	 реконструкције	 и	
рехабилитације,	узимајући	у	обзир	смањење	
ризика	од	будућих	ванредних	ситуација;
12)	 израђује	 предлог	 годишњег	 плана	
рада	и	предлог	 годишњег	извештаја	о	раду	
и	доставља	надлежном	органу	на	усвајање;
13)	 образује	 стручно-оперативне	 тимове	
за	 извршавање	 специфичних	 задатака	 из	
области	заштите	и	спасавања.
14)	 члан	штаба	за	ванредне	ситуације	 је	
дужан	да	се	одазове	и	учествује	у	обуци.
	 Обједињавање,	 координацију	 и	
руковођење	снагама	за	заштиту	и	спасавање,	
јединицама	 цивилне	 заштите	 које	формира	
општина	 Коцељева	 и	 активностима	 које	
се	 предузимају	 у	 заштити	 и	 спасавању	
људи	 и	 материјалних	 добара,	 као	 и	
спровођењу	 	 задатака	 цивилне	 заштите	 у	
случају	 елементарних	 непогода,	 техничко-
технолошких	 несрећа	 и	 других	 опасности	
на	територији	општине	Коцељева,	спроводи	
Штаб	за	ванредне	ситуације.

Члан 10.

	 Поред	 надлежности	 дефинисаних	
Законом,	 Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	 у	
случају	ванредне	ситуације	може	наредити	и	
следеће	мере	и	задатке:

1)	 	 мобилизацију	 јединица	 цивилне	
заштите,	грађана	и	материјалних	добара,
2)	 	 ангажовање	 субјеката	 од	 посебног	
значаја	за	заштиту	и	спасавање;
3)	 	 увођење	 дежурства	 у	 правним	
лицима;
4)	 	посебан	режим	обављања	одређених	
комуналних	делатности;
5)	 	посебне	мере	и	поступке	хигијенско-
профалистичког	карактера;
6)	 	 посебан	 режим	 саобраћаја	 или	
забрану	саобраћаја	на	локалним	путевима;
7)	 	евакуацију	становништва;
8)	 одређивање	 другачијег	 распореда	
радног	времена;
9)	 	 посебне	 приоритете	 у	 испоруци	
комуналних	 и	 других	 производа	 и	 пружање	
услуга	 (воде,	 грејања,	 снабдевање	
електричном	 енергијом,	 друмски	 превоз	 и	

10)	 	 набавља	 и	 одржава	 средства	
за	 узбуњивање	 у	 оквиру	 система	 јавног	
узбуњивања	у	Републици	Србији;
11)	 	 учествује	 у	 изради	 студије	
покривености	система	јавног	узбуњивања	на	
територији	јединице	локалне	самоуправе;
12)	 	 стара	 се	 о	 обезбеђењу	
телекомуникационе	 и	 информационе	
подршке	за	потребе	заштите	и	спасавања;
13)	 	 организује,	 развија	 и	 води	 личну	 и	
колективну	заштиту:
14)	 	учествује	у	организацији,	формирању	
и	 опремању	 јединица	 цивилне	 заштите	
опште	намене;
15)	 	остварује	сарадњу	са	организационом	
јединицом	Сектора	за	ванредне	ситуације;
16)	 	 обавља	 и	 друге	 послове	 заштите	 и	
спасавања.

Штаб за ванредне ситуације општине 
Коцељева

Члан 9.

		 Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	 обавља	
следеће	послове:

1)	 руководи	и	координира	рад	субјеката	
система	 смањења	 ризика	 од	 катастрофа	
и	 управљања	 ванредним	 ситуацијама	 на	
спровођењу	утврђених	задатака;
2)	 руководи	 и	 координира	 спровођење	
мера	и	задатака	цивилне	заштите;
3)	 разматра	 процене	 ризика,	 планове	
заштите	 и	 спасавања	 и	 друга	 планска	
документа	 и	 даје	 препоруке	 за	 њихово	
унапређење;
4)	 прати	 стање	 и	 организацију	 система	
смањења	ризика	од	катастрофа	и	управљања	
ванредним	ситуацијама	и	предлаже	мере	за	
њихово	побољшање;
5)	 наређује	 употребу	 снага	 система	
смањења	ризика	од	катастрофа	и	управљања	
ванредним	ситуацијама,	средстава	помоћи	и	
других	средстава	која	се	користе	у	ванредним	
ситуацијама;
6)	 стара	се	о	редовном	информисању	и	
обавештавању	 становништва	 о	 ризицима	 и	
опасностима	и	предузетим	мерама.
7)	 процењује	 угроженост	 од	 настанка	
ванредне	 ситуације	 и	 доставља	 предлог	 за	
проглашење	и	укидање	ванредне	ситуације;
8)	 наређује	 приправност	 субјеката	 и	
снага	система	смањења	ризика	од	катастрофа	
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цивилне	 заштите	 учествују	 у	 припремама	
грађана	 и	 запослених	 за	 личну	 и	 узајамну	
заштиту,	обавештавају	грађане	и	запослене	о	
правовременом	предузимању	мера	цивилне	
заштите,	обавештавају	грађане	и	запослене	о	
општој	мобилизацији	ради	учешћа	у	заштити	
и	спасавању	људи	и	материјалних	добара	у	
ванредним	 ситуацијама,	 врше	 координацију	
и	 спровођење	 евакуације,	 збрињавања,	
склањања	и	друге	мере	цивилне	заштите	и	
врше	 проверу	 постављања	 обавештења	 о	
знацима	за	узбуњивање	грађана	у	зградама	
у	зони	своје	одговорности.
	 Повереници	 и	 заменици	 повереника	
цивилне	 заштите	 имају	 статус	 припадника	
цивилне	заштите.
	 Грађани	на	угроженим	и	настрадалим	
подручјима	 дужни	 су	 да	 поступају	 у	 складу	
са	 упутствима	 повереника	 и	 заменика	
повереника	цивилне	заштите.

Јединице цивилне заштите

Члан 13.

	 На	 територији	 општине	 Коцељева	
образују	 се,	 опремају	 и	 оспособљавају	 као	
оперативне	 снаге	 за	 извршавање	 мера	
цивилне	заштите,	јединице	цивилне	заштите	
опште	 намене	 и	 специјализована	 јединица	
цивилне	заштите	за	узбуњивање.
	 Јединице	 опште	 намене	
оспособљавају	се	за	извршавање	обимних	и	
мање	сложених	задатака	из	области	заштите	
и	 спасавања	 као	 што	 су	 локализовање	
и	 гашење	 мањих	 пожара	 на	 отвореном	
и	 шумских	 пожара,	 учешће	 у	 заштити	 и	
спасавању	 од	 поплава,	 указивања	 прве	
помоћи,	 одржавање	 реда,	 учешће	 на	
спасавању	 плитко	 затрпаних,	 учешћа	 у	
збрињавању	 угроженог	 становништва,	
помоћ	у	санацији	терена	и	друге	активности	
по	 процени	 Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	
општине	Коцељева.
	 У	 општини	 Коцељева	формираће	 се	
јединица	 цивилне	 заштите	 опште	 намене	
јачине	 вода	 и	 специјализована	 јединица	
цивилне	 заштите	 за	 узбуњивање	 јачине	
одељења.
	 Попуњавање	јединице	опште	намене	
врши	ће	се	од	запослених	у	органима	општине	
Коцељева,	 предузећима	 и	 установама,	
којима	 је	 оснивач	 општина	 Коцељева.	
Остатак	 до	 пуног	 састава,	 попуниће	 се	 од	

др.);
10)	 	 привремену	 забрану	 приступа	 и	
кретања	у	угроженим	подручјима;
11)	 привремену	 забрану	 коришћења	
одређених	 покретних	 и	 непокретних	 ствари	
власницима	односно	корисницима;
12)	 обезбеђење	 обавезног	 поштовања	
наређених	 мера	 од	 стране	 становништва	 и	
правних	лица	у	организовању	и	спровођењу	
евакуације	и	других	активности	у	заштиту	и	
спасавању;
13)	 корисницима	 односно	 власницима	
стамбених	 зграда,	 станова,	 пословних	
просторија	 и	 других	 објеката	 да	 приме	 на	
привремени	 смештај	 угрожена	 лица	 из	
угроженог	подручја;
14)	 	предузима	и	друге	мере.

Повереници цивилне заштите

Члан 11.

	 Ради	 вршења	 задатака	 цивилне	
заштите	 у	 насељеним	 местима,	 делу	
насеља,	 стамбеним	 зградама,	 привредним	
друштвима	 и	 другим	 правним	 лицима	
и	 органима	 државне	 управе,	 именују	 се	
повереници	и	заменици	повереника	цивилне	
заштите.

Члан 12.

Поверенике	и	заменике	повереника	цивилне	
заштите	именује	и	разрешава:
1)	 у	 органу	 државне	 управе	 –	
руководилац	органа	државне	управе;
2)	 у	 привредном	 друштву	 и	 другом	
правном	 лицу	 –	 директор,	 односно	 други	
надлежни	орган	одређен	општим	актом;
3)	 у	 насељу,	 односно	 делу	 насеља	
–	 Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	 општине	
Коцељева.
	 Повереник,	 односно	 заменик	
повереника	 цивилне	 заштите	 може	 бити	
пунолетно	 лице,	 које	 није	 осуђивано	 на	
безусловну	 казну	 затвора	 у	 трајању	 од	
најмање	шест	месеци,	 као	и	против	кога	се	
не	води	кривични	поступак	за	кривично	дело	
које	се	гони	по	службеној	дужности.
	 Повереници	 цивилне	 заштите	 и	
њихови	 заменици	 су	 дужни	 да	 се	 одазову	
на	 позив	Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	 или	
другог	органа	који	их	је	поставио.
	 Повереници	 и	 заменици	 повереника	
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од	 катастрофа	 и	 управљање	 ванредним	
ситуацијама	 са	 надлежним	 органима	
суседних	општина	и	градова;
4)	 Сарадња	 у	 области	 превенције,	
едукације	 и	 реаговања	 у	 ванредним	
ситуацијама;
5)	 Активности	 у	 вези	 са	 раном	 најавом	
елементарних	непогода	и	других	несрећа;
6)	 Предузимање	 превентивних	 мера	
и	 других	 активности	 у	 циљу	 спречавања	
елементарних	непогода	и	других	несрећа;
7)	 Унапређење	 реаговања	 у	 ванредним	
ситуацијама;
8)	 Отклањање	последица	елементарних	
непогода	и	других	несрећа.

Финансирање

Члан 16.

Из	буџета	Општине	Коцељева	финансираће	
се	следеће	активности:

1)	 Организовање,	 опремање	 и	 обука	
штаба	за	ванредне	ситуације;
2)	 Организовање,	 опремање	 и	 обука	
јединица	 цивилне	 заштите,	 повереника	 и	
заменика	повереника	и	трошкови	спровођења	
мера	заштите	и	спасавања;,
3)	 Трошкови	 ангажовања	 субјеката	
од	 посебног	 значаја	 у	 складу	 са	 стварним	
трошковима	њиховог	ангажовања;
4)	 Изградња	система	за	узбуњивање	на	
својој	територији;
5)	 Набавку,	одржавање,	смештај,	чување	
и	 осигурање	 опреме	 јединице	 цивилне	
заштите;
6)	 Изградња,	 адаптација,	 одржавање,	
опремање	 и	 чување	 објеката	 за	 потребе	
цивилне	заштите;
7)	 Обука	 из	 области	 цивилне	 заштите	
коју	 организује	 Општина	 у	 сарадњи	 са	
надлежним	органом;
8)	 	Санирање	штета	насталих	природном	
и	другом	незгодом,	у	складу	са	материјалним	
могућностима;
9)	 Трошкови	 развоја	 система	 цивилне	
заштите	и	удружења	грађана	која	доприносе	
развоју	(ДВД,	истраживача,	извиђача,	горана,	
планинара,	риболоваца,	инвалида	и	друга);		
10)	 И	други	послови	из	области	заштите	и	
спасавања	уређене	прописима.

припадника	Цивилне	заштите,	који	су	обучени	
и	 оспособљени	 за	 извршавање	 наменских	
задатака	за	послове	Цивилне	заштите.	
Попуну,	опремање	и	обуку	јединица	извршиће	
Председник	општине	Коцељева.

Субјекти од посебног значаја за 
заштиту и спасавање

Члан 14.

	 За	 потребе	 заштите	 и	 спасавања	
грађана	 и	 материјалних	 добара	 од	
елементарних	 непогода,	 техничко-
технолошких	несрећа	и	других	опасности	на	
територији	 општине	 Коцељева,	 Општинско	
веће	Коцељева	одређује	субјекте	од	посебног	
значаја	за	заштиту	и	спасавање.
	 Општинско	 веће	 субјектима	 од	
посебног	 значаја	 за	 заштиту	 и	 спасавање,	
уговором	 обезбеђује	 накнаду	 стварних	
трошкова	по	тржишним	ценама	за	спровођење	
припрема	и	ангажовање	у	извршавању	мера	
и	задатака	цивилне	заштите.

Сарадња са суседним једницама 
локалне самоуправе	у спровођењу мера 

и активности од значаја за смањење 
ризика од катастрофа и управљање 

ванредним ситуацијама

Члан 15.

	 У	 складу	 са	надлежностима	локалне	
самоуправе	 у	 области	 смањења	 ризика	
од	 катастрофа	 и	 управљања	 ванредним	
ситуацијама	 указује	 се	 потреба	 за	 сарадњу	
између	 суседних	 градова	 и	 општина	 и	
прекограничне	сарадње,	а	у	циљу	смањивања	
заједничких	 ризика	 и	 брзог	 опоравка	 након	
елементарних	непогода	и	других	несрећа.
	 Међусобном	 сарадњом	 са	 суседним	
градовима	и	општинама	у	смислу	ове	одлуке	
сматра	се	нарочито:

1)	 Припремање	 и	 спровођење	
међусобних	 споразума	 и	 пројеката	 из	
области	 смањења	 ризика	 од	 катастрофа	 и	
управљања	ванредним	ситуацијама;
2)	 Формирање	 заједничких	 стручних	
тимова	за	координацију	активности;
3)	 Размена	 података	 и	 информација	
релевантних	 за	 област	 смањења	 ризика	
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Признања и награде

Члан 17.

	 За	 нарочите	 успехе	 у	 организовању	
и	 спровођењу	 задатака	 цивилне	 заштите	
и	 других	 послова	 заштите	 и	 спасавања	
додељују	се	признања	и	награде.
	 Признања	и	награде	уручиваће	се	на	
Дан	општине	Коцељева	или	на	светски	дан	
цивилне	заштите	1.	марта.
	 Општинско	 веће,	 донеће	 акт	 којим	
ће	уредити	врсте	награда	и	признања	као	и	
критеријуме	за	њихову	доделу.

Завршне одредбе

Члан 18.

	 Даном	 ступања	 на	 снагу	 ове	 одлуке	
престаје	 да	 важи	 Одлукa	 о	 организацији	
и	 функционисању	 Цивилне	 заштите	 на	
територији	 општине	 Коцељева	 (‘’Службени	
лист	 града	 Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	 и	 Коцељева’’,	 број	 29/2011	 и	
4/2012).

Члан 19.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број:	06-6	од	03.03.2020.	године

ЗАМЕНИК	ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ	ОПШТИНЕ

Владан Јанковић
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050.
	 На	 основу	 чл.	 28.	 ст.	 2.	 Закона	 о	
комуналним	делатностима	(„Сл.	гласник	РС“,	
бр.88/2011,	104/2016	и	95/2018	)	и	члана	61.	
и	131.	Статута	града	Шапца	(«Сл.	лист	града	
Шапца»,	 бр.5/2019),	 Градско	 веће	 града	
Шапца,	 на	 седници	 од	 27.02.2020.године,	
донело	је:

Р Е ШЕ Њ Е

 1. ДАЈЕ СЕ	 сагласност	 „Дуга“	 д.о.о.	
Петловача	 на	 следећу	 тарифу	 превоза	
путника	у	градско-приградском	саобраћају:

	 	 растојање	(км)	 																							
	 	 	 динара

*	 		0	-			5,99	км	 	 	
	 	 								70,00	
*	 		6	-	10,99	км	 	 	
	 	 								90,00	
*	 11	-	15,99	км	 	 	
	 										120,00	
*	 16	-	20,99	км	 	 	
	 										140,00	
*	 21	-	25,99	км	 	 	
	 											145,00	
*	 26	-	30,99	км	 	 	
	 											155,00	
*	 31		35,99	км	 	 	
																					170,00	
*	 36	-	40,99	км	 	 	
																					180,00	
*	 41			45,99	км	 	 	
																					200,00	
§	 46	-	50,00	км																																																																								
																					205,00	

	 2.	Цене	у	приградском	саобраћају,	на	
релацијама	где	је	једно	од	одредишта	Шабац,	
се	одређују	према	дужини	трасе	од	Аутобуске	
станице	 Шабац	 до	 крајње	 тачке	 путовања,	
односно	 од	 почетне	 тачке	 путовања	 до	
Аутобуске	станице	Шабац,	без	обзира	да	ли	
превоз	 почиње	 или	 се	 завршава	 на	 неком	
другом	 аутобуском	 стајалишту	 у	 насељу	
Шабац.
	 3.	 Цене	 из	 тачке	 1.	 овог	 Решења	
примењиваће	се	од	01.03.2020.	године.
	 4.	 Цене	 из	 тачке	 1.	 овог	 Решења	
садрже	порез	на	додату	вредност.
	 5.	 Овим	 Решењем	 ставља	 се	 ван	

049.
	 На	 основу	 члана	 4.,	 члана	 49.	 став	
2.	 и	 члана	 97.	 Закона	 о	 запосленима	 у	
аутономним	 покрајинама	 и	 јединицама	
локалне	 самоуправе	 („Сл.гласник	 РС“	 бр.	
21/2016,	113/2017	и	97/2018),		члана		56.	став	
1.	и	3.,	члана	66.	став	7.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 (‘’Сл.гласник	 РС’’	 бр.129/2007,	
83/2014,	 101/2016	 и	 47/2018)	 и	 члана	 78.	
Статута	града	Шапца	(„Сл.лист	града	Шапца	
бр.	 5/19),	 Градско	 веће	 града	 Шапца,	 на	
седници	одржаној	27.02.2020.године	донело	
је	

  РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ  ЗАМЕНИКА 
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 1. ПОСТАВЉА СЕ	 Младен	
Кузмановић,	дипломирани	правник	из	Шапца		
за	заменика	начелника	Градске	управе	града	
Шапца,	на	период	од	пет	година.

	 2.	 Заменик	 начелника	 Градске	
управе	 града	 Шапца	 ступа	 на	 положај	
даном	доношења	решења	о	постављењу	на	
положај.

	 3.	 Ово	 	 решење	 објавити	 у	
„Службеном	листу	града	Шапца“.

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ШАПЦА
Број	:		112-	00-	26	/2020-15																																	

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић

АКТА ГРАДА ШАПЦА
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снаге	 решење	 Градског	 већа	 града	 Шапца	
бр.38-6/2019-15	од	26.12.2019.	године.
	 6.	Ово	Решење	објавити	у	„Службеном		
листу	града	Шапца“.	

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:	38-3/2020-15

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић
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