ГОДИНА
XLIII
ГОДИНА XLIII

БРОЈ
11.
БРОЈ 1.

АКТА
ГРАДА
ШАПЦА
АКТА СО
БОГАТИЋ
107.
На основу члана 15. и члана 50. став
3. 001
Закона о локалним изборима („Сл.
Гласник
РС“СРБИЈА
бр. 129/2007, 34/2010 –
РЕПУБЛИКА
ОПШТИНА
БОГАТИЋ
одлука УС 54/2011 и 12/2020), Изборна
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
комисија
града Шапца, на седници
Број: I-R. 230/2020-09
одржаној
дана 11.07.2020. године са
Датум: 31.01.2020.године
Б
o
г
а
т
и
ћ
почетком у 11 часова, доноси:
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и
47/18) члана 40. Статута Општине Богатић ("Сл. лист
града Шапца и општина
и
О Д Богатић,
Л У К Владимирци
У
Коцељева" бр. 4/19), Скупштина општине Богатић, на
седнициоодржаној
дана 31.01.2020.
године, донела
расписивању
поновних
избора
је:

за одборнике Скупштине града Шапца на
бирачким местима
О Д Лброј:
У К У 7, 9, 13, 16, 18,
26, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 47, 49, 55, 56,
УСВАЈА
СЕ 65,
Локални
акциони
план
запошља59,I 61,
63, 64,
72, 76,
82, 86
и 100.
вања општине Богатић за 2020. годину.

II Одлуку доставити: Националној служби за запошљавање Шабац, у досије седничког материјала и
архиви.
1. Расписују се поновни избори

III Ова
ступа на снагу
даном доношења
и
заOдлука
одборнике
Скупштине
града
има се објавити у "Службеном листу града Шапца и
Шапца на бирачким местима број:
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".

7, 9, 13, 16, 18, 26, 28, 34, 36, 37,
55, 56, 59, 61,
63, 64, 65, 72, 76, 82, 86 и 100 који
ће се одржати у року од 7 дана
002 од дана ступања на снагу одлуке
о укидању ванредне ситуације за
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
територију
града Шапца.
ОПШТИНА
БОГАТИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
38, 39, 41, 47, 49,
Мирослав Дабић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 231/2020-09
Датум:31.01.2020. године
2.o гРокови
Б
а т и ћ за вршење изборних радњи

почињу
да20.теку
ступања
на
На основу
члана
Законаодо локалној
самоуправи ("Службени
гласник
Републике
Србије"
бр.
снагу одлуке о укидању ванредне
ситуације

за

територију

града

јул 2020.
2020.
31.23.
јануар

129/07, 83/14-други закон, 101/16 - други закон и
47/18) члана 2. и 3. Закона о путевима ("Службени
гласник Републике Србије" бр.41/18 и 95/18-други
закон) члана 40. Статута општине Богатић („Службени
лист града
Шапца и
и биће
општина:
Богатић, Владимирци
и
Шапца
утврђени
у складу са
Коцељева“ број:4/19), Скупштина општине Богатић на
временом одржавања поновљених
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела је:

избора, почев од дана ступања на
ОДЛо
У Кукидању
У
снагу одлуке
ванредне
ситуације за територију града
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
Шапца.
ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

I 3.
ВРШИ
СЕОдлуку
ИЗМЕНАобјавити
И ДОПУНА уОдлуке
о општиОву
„Службеном
нским и некатегорисаним путевима на територији
листу града Шапца“
општине Богатић („Службени лист града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева број:
13/17), утолико што се:
-у члану
4. ставу 5.
иза тачке 32)
додаје
БРОЈ:
233/2020
одисте
11.07.2020.
године
тачка 33) која гласи „ПУТ ОП-33 Богатић-Клење-кат.
парц. у К.о. Богатић-кат.парц.бр. 4850; 4851; део кат.
парц.
бр.4775 (наспрам
кат. парц.бр.4851
кат. парц.
ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
ГРАДАиШАПЦА
бр.5480 у К.о. Клење); кат. парц. у К.о. Клење-кат. парц.
Будимир
Павловић
бр.5480; део кат.
парц. бр.5481
(од кат. парц. бр.5480
Председник
до кат. парц.бр.5523); део кат. парц.бр.5523 (од кат.
парц. бр.5481 до кат. парц. бр.5524); кат. парц. бр.5524;
део кат. парц. бр.5525 (од кат. парц. бр.5524 до кат.
парц.бр.5490); део кат. парц. бр.5490 (наспрам кат.
парц. бр.5453 и кат. парц. бр.5522); део кат. парц. бр.
5522 (наспрам кат. парц. бр.5490 и кат. парц. бр.5115);
кат.
парц. бр.5115; кат. парц. бр.2670; кат. парц. бр.5516
108.
и кат. парц. бр.2669“
II У осталом
делу Одлука
о општинским
и некатеНа основу
члана
61. став
7. и
горисаним путевима на територији општине Богатић
став
8.
Закона
о
буџетском
систему
„Сл.
(„Службени лист града Шапца и општина: Богатић,
гласник РС“,
број 54/09,
73/10,остаје
101/10,
Владимирци
и Коцељева
број: 13/2017)
неизмењена.
101/11, 93/12, 62/13, 63-13- испр., 108/13,

14/14,
99/2016,
III Ова68/15-др
одлука ступазакон,
на снагу103/15,
осмог дана
од дана
објављивања
у
"Службеном
листу
града
Шапца
и
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева ".

, Одлуке o ребалансу II буџета града
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Шапца,
a поводом
разматрања захтева
Дабић,
с.р.
за Мирослав
промену
апропријације
број 400-1204/20-03, Градско веће града Шапца на
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Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

седници одржаној 23.07.2020. године ,
донело је следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I

Одобрава
се
промена
апропријација Скупштини града Шапца,
на основу захтева упућеног Одељењу за
финансије, дана 21.07.2020. године, број
400-1-204/20-03

Број 11

III
Захтев за промену апропријације
у складу је са Одлуком о ребалансу II
буџета града Шапца за 2020. годину.
IV
За износ одобрене промене
апропријација
извршити
измене
распоређених
средстава
на
одговарајућим позицијама и економској
класификацији Одлуке о ребалансу II
буџета града Шапца.
V

II

О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за финансије.

Одобрава се измена апропријација
на следећи начин:

VI

Апропријација
обезбеђена
Одлуком о ребалансу II буџета града
Шапца за 2020. годину, раздео 1,
програм 2101-политички систем локалне
самоуправе, ПА 0001- функционисање
скупштине, функционална класификација
111, позиција 4, економска класификација
423-услуге по уговору, смањује се за
750.000,00 динара а апропријација
обезбеђена Одлуком о ребалансу II буџета
града Шапца за 2020.годину, раздео 1,
програм 2101-политички систем локалне
самоуправе, ПА 0001- функционисање
скупштине, функционална класификација
111, позиција 7, економска класификација
423-услуге по уговору, повећава се за
750.000,00 динара.
Промена
апропријације
је
неопходна за исплату накнада члановима
Градске изборне комисије.

Сагласност
за
промену
апропријација Скупштине града објавити
у Службеном листу града Шапца.
		
БРОЈ: 110-00-39/2020-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић

Број 11

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

109.

На основу члана 61. став 7. и
став 8. Закона о буџетском систему „Сл.
гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63-13- испр., 108/13,
14/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
, Одлуке o ребалансу II буџета града
Шапца, a поводом разматрања захтева
за промену апропријације broj 400-1193/20-03, Градско веће града Шапца на
седници одржаној 16.07.2020. године ,
донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I

Одобрава
се
промена
апропријација Градској управи града
Шапца, на основу захтева упућеног
Одељењу за финансије, дана 10.07.2020.
године, број 400-1-193/2020-03
II
Одобрава се измена апропријација
на следећи начин:
Апропријација
обезбеђена
Одлуком о ребалансу II буџета града
Шапца за 2020. годину, раздео 4,
програм 1501- локални економски развој,
пројекат
1501-02
инфраструктурно
опремање северозападне радне зоне,
функција 130, позиција 62, економска
класификација 511-зграде и грађевински
објекти, смањује се за 3.750.000,00
динара;
апропријација
обезбеђена
Одлуком о ребалансу II буџета града
Шапца за 2020. годину, раздео 4, програм
1301-развој спорта и омладине, пројекат
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1301-06-пројекат сређивања трибина и
подтрибинског простора на ФС Мачва,
функционална
класификација
810,
позиција 113, економска класификација
511- зграде и грађевински објекти,
смањује се за 1.200.000,00 динара;
апропријација обезбеђена Одлуком о
ребалансу II буџета града Шапца за
2020. годину, раздео 4, програм 0602опште услуге локалне самоуправе,
пројекат 0602-04-изградња канала Сава
парк, функционална класификација 110,
позиција 56, економска класификација
511- зграде и грађевински објекти, смањује
се за 5.000.000,00 динара; апропријација
обезбеђена Одлуком о ребалансу II буџета
града Шапца за 2020. годину, раздео 4,
програм 0602- опште услуге локалне
самоуправе, ПА 0001-функционисање
локалне самоуправе, функционална
класификација
110,
позиција
50,
економска класификација 621- набавка
домаће финансијске имовине, смањује
се за 5.400.000,00 динара; апропријација
обезбеђена Одлуком о ребалансу II буџета
града Шапца за 2020. годину, раздео 4,
програм 1102- комуналне делатности,
пројекат 1102-01-јавна расвета –обилазни
пут, функционална класификација 640,
позиција 98, економска класификација
511- зграде и грађевински објекти,
смањује се за 3.200.000,00 динара;
апропријација обезбеђена Одлуком о
ребалансу II буџета града Шапца за
2020. годину, раздео 4, програм 1102комуналне делатности, пројекат 110202- нова зелена пијаца, функционална
класификација
640, позиција 99,
економска класификација 511- зграде
и грађевински објекти,смањује се за
3.000.000,00
динара;
апропријација
обезбеђена Одлуком о ребалансу II буџета
града Шапца за 2020. годину, раздео
4, програм 0602-опште услуге локалне
самоуправе, ПА 0001-функционисање
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Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

локалне самоуправе, функционална
класификација
110,
позиција
38,
економска класификација 423-услуге
по уговору, смањује се за 8.900.000,00
динара;
апропријација
обезбеђена
Одлуком о ребалансу II буџета града
Шапца за 2020. годину, раздео 4, програм
1102-комуналне делатности, ПА 0002одржавање јавних зелених површина,
функционална
класификација
560,
позиција 91, економска класификација
424-специјализоване услуге, смањује се
за 4.300.000,00 динара; апропријација
обезбеђена Одлуком о ребалансу II
буџета града Шапца за 2020. годину,
раздео 4, програм 1102-комуналне
делатности, ПА 0003- одржавање
чистоће на површинама јавне намене
, функционална класификација 560,
позиција 92, економска класификација
424-специјализоване услуге, смањује се
за 3.600.000,00 динара; апропријација
обезбеђена Одлуком о ребалансу II буџета
града Шапца за 2020. годину, раздео 4,
програм 1101-становање, урбанизам
и просторно планирање, ПА 0003управљање грађевинским земљиштем,
функционална
класификација
133,
позиција 65, економска класификација
451-субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, смањује
се за 1.650.000,00 динара.
Апропријација обезбеђена Одлуком
о ребалансу II буџета града Шапца за
2020. годину, раздео 4, програм 0701организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура, ПА 0002-управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре,
функционална
класификација
451,
позиција 82, економска класификација
425- текуће поправке и одржавање,
повећава се за 38.800.000, 00 динара
а апропријација обезбеђена Одлуком о
ребалансу II буџета града Шапца за 2020.
годину, раздео 4, програм 1102- комуналне
делатности, ПА 0001-управљање /
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одржавање
јавним
осветљењем,
функционална
класификација
640,
позиција 97, економска класификација
425- текуће поправке и одржавање,
повећава се за 1.200.000,00 динара.
Промена апопријације је неопходна
због додатних радова по уговорима за
одржавање путева и текуће поправке и
одржавање јавне расвете.
III
Захтев за промену апропријације
у складу је са Одлуком о ребалансу II
буџета града Шапца за 2020. годину.
IV
За износ одобрене промене
апропријација
извршити
измене
распоређених
средстава
на
одговарајућим позицијама и економској
класификацији Одлуке о ребалансу II
буџета града Шапца.
V
О реализацији дате сагласности
стараће се Одељење за финансије.
VI
Сагласност
за
промену
апропријација Градске управе објавити у
Службеном листу града Шапца.

БРОЈ: 400-12/2020-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић

Број 11

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

110.

На основу члана 61. став 7. и
став 8. Закона о буџетском систему „Сл.
гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63-13- испр., 108/13,
14/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
, Одлуке o ребалансу II буџета града
Шапца, a поводом разматрања захтева
за промену апропријације број 400-1194/20-03, Градско веће града Шапца
на седници одржаној 16.07.2020. године
, донело је следеће:
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за 2020.годину,
раздео 4, програм
1801-здравствена заштита, пројекат
1801-01 - ,, Подржи живот”, функционална
класификација 760, позиција 103/1,
економска класификација 464- дотације
организацијама за обавезно социјално
осигурање, повећава се за 2.500.000,00
динара.
Промена
апропријације
је
неопходна за реализацију пројекта
,,Подржи живот.”
III

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Захтев за промену апропријације
у складу је са Одлуком о ребалансу II
буџета града Шапца за 2020. годину.

I

IV

Одобрава
се
промена
апропријација Градској управи града
Шапца, на основу захтева упућеног
Одељењу за финансије, дана 10.07.2020.
године, број 400-1-194/2020-03 .

За износ одобрене промене
апропријација
извршити
измене
распоређених
средстава
на
одговарајућим позицијама и економској
класификацији Одлуке о ребалансу II
буџета града Шапца.

II
Одобрава се измена апропријација
на следећи начин:
Апропријација
обезбеђена
Одлуком о ребалансу II буџета града
Шапца за 2020. годину, раздео 4, глава
4.01 Предшколска установа, програм
2001-предшколско
образовање
и
васпитање, ПА 0001- функционисање
и
остваривање
предшколског
образовања и васпитања, функционална
класификација 911, позиција 139,
економска класификација 426-материјал,
смањује се за 2.500.000,00 динара а
апропријација
обезбеђена
Одлуком
о ребалансу II буџета града Шапца

V
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за финансије.
VI
Сагласност
за
промену
апропријација Градске управе објавити у
Службеном листу града Шапца.
БРОЈ:400-13/2020-15
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић
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АКТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
111.
На основу члана 29. став 1. тачка 4. и члана 31. став 4. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“, бр.87/18),члана 62. Статута општине Коцељева („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 4/2019), Општинско веће
Коцељева на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Коцељева на
седници одржаној дана 28.02.2020. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се субјекти од посебног значаја за извршавање
задатака заштите и спасавања грађана, материјалних и других добара на
територији општине Коцељева у случају опасности и несрећа изазваних
елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу.
Члан 2.
Субјекти од посебног значаја у смислу члана 1.ове Одлуке су:
Редн
и
број
1

1.

2.

Назив субјекта
2
ЈКП „ПРОГРЕС“ Коцељева

РЈ
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈ
А“
Коцељева

Седиште
3

Делатност
4

Коцељева,
Душанова 2.

- снабдевање
становништва
водом
- комуналне услуге
- сахрањивање

Коцељева,
Омладинска
12.

-снабдевање
електричном
енергиом

Задатак
5

- снабдевање
становништва и
других
сублеката
водом за пиће
- асанација
терена,
- прикупљање и
сахрањивање
угинулих
животиња,
сахрањивање
погинулих
људи и друго
-снабдевање
електричном
енергиом,
превентивно
искључење
струје и
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3.

Т.Г.Т.Д. „ОТПАД-ПРОЕМТ“
Коцељева

Коцељева,
Луке
Лазаревића
бб.

4.

„ЗУКВЕ-КОМЕРЦ“
Коцељева

5.

„ЕУРОТРАНС-ТУРС“ д.о.о.
Коцељева

Коцељева,
Луке
Лазаревића
бб.
Коцељева,
Николе
Ђукића 1.
Коцељева
Немањина
8.

-промет и
снабдевање
грађевинским
материјалом
-аутобуски превоз
путника

- пружање услуга
социјалне заштите
и решавања о
правима грађана
- хуманитарне и
невладине
организације

6.

Дом здравља
„Др Даринка Лукић“
Коцељева

7.

Центар за социјални рад
„Коцељева“ Коцељева

Коцељева,
Милована
Глишића 6.

8.

Црвени крст Коцељева

Коцељева,
Немањина
99.

9.

Ветеринарска станица
Коцељева АД Коцељева

10.

Телеком Србије АД
Одељење за кабловску
приступну мрежу Шабац 2

Коцељева,
Миће
Станојловић
а 8.
Коцељева,
Омладинска

11.

„Развојно иновациони
систем“ доо Београд

Београд,
Обилићев
венац 18.

- здравство

- ветеринарска

- одржавање
телекомуникацион
их сервиса
-послови
ванредних
ситуација
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одржавање
електро мреже
-употреба
грађевинске
механизације
за, санацију
оштећених
путева,
објеката
инфраструктур
е, водних
објеката
рашчишћавање
рушевина
-снабдевање
грађевинским
материјалом
- евакуација и
померање
становништва
- прва
медицинска
помоћ и друге
здравствене
услуге
- збрињавање
угроженог
становништва
- прва помоћ,
- збрињавање
- евакуација
становништва
психосоцијална
подршка
- заштита и
спасавање
животиња
- одржавање
кабловске
телекомуниациј
е
-израда процене
угрожености
-израда планова
заштите и
спасавања
-изнајмљивање
опреме за
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Радио „ПЕТИЦА“
Коцељева

Коцељева,
Немањина
110.

- радио активности

Број 11

превенцију
поплава и за
санирање
последица
изазваних елем.
непогодама

- информисање
становништва о
опасностима

Члан 3.
Ради обављања послова из своје надлежности Штаб за ванредне ситуације,
може ставити у приправност или ангажовати субјекте од посебног значаја за
заштиту и спасавање у ванредној ситуацији, као и за потребе вежби цивилне
заштите када ванредна ситуација није проглашена.
Члан 4.
Председник општине Коцељева, са субјектима из члана 2. ове одлуке
уговором уређује трошкове стављања у приправност односно ангажовања
субјеката од посебног значаја, који се надокнађују по тржишним ценама.
Средства за надокнаду насталих трошкова стављањем у приправност
односно ангажовањем субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у
ванредним ситуацијама обезбеђују се из буџета општине Коцељева.
Члан 5.
На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја не примењују
се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању
овлашћених и оспособљених правних лица од посебног значаја за заштиту и
спасавање у ванредним ситуацијама (''Службени лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева'', број 29/2011, 4/2012 и 13/2018).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-3 од 28.02.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА КОЦЕЉЕВА
Душан Илинчић
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САДРЖАЈ
Број акта

Назив акта

Страна

Број акта

Назив акта

Страна

АКТА

ГРАД ШАБАЦ
107 ОДЛУКА
О
РАСПИСИВАЊУ 1
ПОНОВНИХ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА
108 РЕШЕЊЕ
О
ПРОМЕНИ 1
АПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД 16.07.2020
ГОДИНЕ БРОЈ 400-12/2020-15
109 РЕШЕЊЕ
О
ПРОМЕНИ 3
АПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД 16.07.2020
ГОДИНЕ БРОЈ 400-13/2020-15
110 РЕШЕЊЕ
О
АПРОПРИЈАЦИЈЕ
ГОДИНЕ .

ОД

ПРОМЕНИ 5
23.07.2020

ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА
111 ОДЛУКА
О
ОДРЕЂИВАЊУ 6
СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
ЗА
ЗАШТИТУ
И
СПАСАВАЊЕ
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ
КОЦЕЉЕВА.

Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.
Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.
Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24
Скупштински лист излази према потреби.
Штампа: Штампарија КОЛОР ПРИНТ, Лаћарак

