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АКТА СО БОГАТИЋ

001 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R. 230/2020-09  
Датум: 31.01.2020.године
Б o г а т и ћ  
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 Богатић, Владимирци и
Коцељева" бр. 4/19), Скупштина општине Богатић, на
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела
је: 

О Д Л У К У

I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошља-
вања општине Богатић за 2020. годину. 

II Одлуку доставити: Националној служби за запо-
шљавање Шабац, у досије седничког материјала и
архиви. 

III Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у "Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 

002 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 231/2020-09  
Датум:31.01.2020. године
Б o г а т и ћ  
На основу члана 20. Закона о локалној самоу-

прави ("Службени гласник Републике Србије" бр. 

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 општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева“ број:4/19), Скупштина општине Богатић на
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела је: 

О Д Л У К У

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

I ВРШИ СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА Одлуке о општи-
нским и некатегорисаним путевима на територији
општине Богатић („Службени лист града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева број: 
13/17), утолико што се: 

-у члану 4. ставу 5. исте иза тачке 32) додаје
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 и кат. парц. 
бр.5480 у К.о. Клење); кат. парц. у К.о. Клење-кат. парц. 
бр.5480; део кат. парц. бр.5481 (од кат. парц. бр.5480 
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 
и кат. парц. бр.2669“  

II У осталом делу Одлука о општинским и некате-
горисаним путевима на територији општине Богатић
(„Службени лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева број: 13/2017) остаје неи-
змењена. 

III Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева ". 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 

АКТА ГРАДА ШАПЦА
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наспрам кућних бројева 2., 4. и 6.
 2. Улица Вука Караџића
- паркирање на тротоару поред Нове 
робне куће.
 3. Улица Господар Јевремова
- од раскрснице са улицама: Краља 
Милана, Мачванска и Вука Караџића 
до раскрснице са улицама: Стојана 
Новаковића и Лазе Лазаревића: десна 
страна улице - паркирање на коловозу.
 4. Улица Стојана Новаковића
- од раскрснице са ул.Косте Абрашевића 
до раскрснице са ул.Господар Јевремова: 
десна страна улице - паркирање на 
коловозу.
 5. Улица Косте Абрашевића
- од раскрснице са ул.Стојана Новаковића 
до раскрснице са ул.Милоша Обилића: 
десна страна улице - паркирање на 
коловозу.
- од раскрснице са ул.Стојана Новаковића 
до раскрснице са ул.Милоша Обилића: 
лева страна улице - паркирање на 
изграђеној и обележеној површини.
- од раскрснице са ул.Тиршов венац II део 
до раскрснице са ул.Стојана Новаковића: 
десна страна улице - паркирање на 
коловозу.
 6. Улица Милоша Обилића
- од раскрснице са ул.Браће Недића до 
раскрснице са ул.Косте Абрашевића: 
лева страна улице - паркирање на 
коловозу. 
  7. Деоница ул.Тиршов венац
- од прве раскрснице са ул.Косте 

276.
 На основу чл.136. Закона о 
општем управном поступку («Сл. гласник 
РС» бр.18/2016 и 95/2018), чл.157. 
Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима («Сл. гласник РС» бр.41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 
96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 
87/2018 и 23/2019) и чл.3. Одлуке о 
јавним паркиралиштима («Сл. лист 
града Шапца» бр.6/2009, 9/2009, 28/2010, 
5/2014, 14/2014, 9/2015, 33/2016, 3/2017 
и 5/2017), Градска управа града Шапца - 
Одељењe за инспекцијске и комунално-
стамбене послове доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

I - Овим Решењем одређују се јавна 
паркиралишта у граду Шапцу, која могу 
бити општа и посебна.

II – Општа паркиралишта се налазе у 
следећим улицама:

 1. Улица Мачванска
- паркирање на тротоару поред Нове 
робне куће, 
- слепи део улице од раскрснице са 
ул.Краља Милана: уређена површина 
за паркирање возила поред коловоза 
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- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, 
а наспрам кат. парцела бр.4755, 4754 и 
4753 КО Шабац – 8 (осам) паркинг места.
 14. Улица Др Теодора Божина 
- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а 
наспрам кат. парцела бр.4616/2, 4616/1, 
4749/17, 4749/15, 4749/7 и 4749/6 КО 
Шабац – 7 (седам) паркинг места и
- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а 
наспрам кат. парцела бр.4749/5, 4749/4 
и 4749/3 КО Шабац – 8 (осам) паркинг 
места и
- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, 
а наспрам кат. парцеле бр.4617/1 КО 
Шабац – 6 (шест) паркинг места.
 15. Улица Владике Јоаникије 
Нешковића 
- десна страна улице – паркирање на 
коловозу и лева страна улице -  паркирање 
на изграђеној и обележеној површини.
 16. На кат. парцелама бр.4747/1 и 
4747/2 КО Шабац (Тиршов венац)
- паркирање на уређеној и обележеној  
вануличној површини 60 (шездесет) 
паркинг места.
 17. Улица Масарикова
- од раскрснице са улицама: Карађорђева, 
Цара Душана и Господар Јевремова до 
раскрснице са улицама: Ђукановића 
сокак и Ослобођења: десна и лева страна 
улице - паркирање на коловозу,
- од раскрснице са улицама: Ђукановића 
сокак и Ослобођења до раскрснице са 
ул.Церска: лева страна улице - паркирање 
на коловозу,
- од раскрснице са улицама: Ђукановића 
сокак и Ослобођења до раскрснице 
са ул.Церска: десна страна улице - 
паркирање на тротоару.
 18. Улица Војводе Мишића
- од раскрснице са ул.Краља Милутина 
до раскрснице са улицама: Масарикова и 
Косте Абрашевића: десна страна улице – 
паркирање на коловозу,
- уређена површина за паркирање возила 

Абрашевића, посматрано у смеру 
од ул.Војводе Мишића ка ул.Стојана 
Новаковића, до раскрснице са ул.Владике 
Јоаникије Нешковића: десна страна улице 
- паркирање на коловозу и лева страна 
улице - паркирање на две изграђене и 
обележене површине уз ивицу коловоза.
  8. Деоница ул.Тиршов венац
- од друге раскрснице са ул.Косте 
Абрашевића, посматрано у смеру 
од ул.Војводе Мишића ка ул.Стојана 
Новаковића, до раскрснице са ул.Владике 
Јоаникије Нешковића: десна и лева 
страна улице – паркирање на изграђеним 
и обележеним површинама уз ивицу 
коловоза.
 9. Деоница ул.Тиршов венац ка 
Библиотека шабачка
- десна страна улице – паркирање на 
изграђеној и обележеној површини 12 
(дванаест) паркинг места.
 10. Деоница ул.Тиршов венац ка 
ул.Масарикова 
- десна страна улице – паркирање на 
коловозу 14 (четрнаест) паркинг места.

 11. Деоница ул.Тиршов венац ка 
ул.Господар Јевремова 
- десна страна улице – паркирање на 
коловозу 7 (седам) паркинг места и лева 
страна улице -  паркирање на изграђеној 
и обележеној површини 5 (пет) паркинг 
места.
 12. Улица Николе Чупића 
- десна страна улице – паркирање на 
изграђеној и обележеној површини 8 
(осам) паркинг места) и лева страна 
улице – паркирање на коловозу.
 13. На кат. парцели бр.4751/1 
КО Шабац, од ул.Тиршов венац, поред 
објекта  VILLA GALEB ка ЈУП ПЛАН 
Шабац
- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а 
наспрам кат. парцела бр.4749/9, 4751/2 и 
4755 КО Шабац – 3 (три) паркинг места и



десна и лева страна улице - паркирање 
под углом од 90º делом на  коловозу - 
1,5м, а делом на тротоару - 3,5м.
 25. Улица Милоша Поцерца
- од раскрснице са улицама: Карађорђева 
и Проте Смиљанића до раскрснице са 
улицама: Краља Милутина и Војводе 
Јанка Стојићевића: десна страна улице - 
паркирање на коловозу.
 26. Улица Поп Лукина
- од раскрснице са улицама: Карађорђева 
и Кајмакчаланска до раскрснице са 
улицама: Краља Милутина, Хајдук 
Вељкова и Јеврејска: десна и лева страна 
улице - паркирање на коловозу.
 27. Улица Лазе Лазаревића
- од раскрснице са улицама: Господар 
Јевремова и Стојана Новаковића до 
раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона: 
десна и лева страна улице - паркирање 
на коловозу.
 28. Трг Ђачког батаљона
- од раскрснице са ул.Цара Душана до 
раскрснице са ул.Кнез Иве од Семберије: 
десна страна улице - паркирање на 
коловозу и лева страна улице до ул.Јове 
Курсуле - паркирање делом на коловозу 
а делом тротоару, а од  ул.Јове Курсуле 
до ул.Сремска - паркирање на тротоару, 
- од раскрснице са ул.Лазе Лазаревића 
до раскрснице са ул.Цара Душана: 
десна страна улице до службеног улаза 
у двориште СУП Шабац - паркирање 
на коловозу  и лева страна улице од  
ул.Сремска до  краја зграде јавног 
тоалета - паркирање на тротоару,
- уређена површина за паркирање возила 
између стамбених зграда бр.9 и бр.11 на 
Тргу Ђачког батаљона,
- уређена површина за паркирање возила 
између стамбених зграда бр.11 и бр.13 на 
Тргу Ђачког батаљона,
- уређена површина за паркирање возила 
између стамбених зграда бр.13 и бр.15 
на Тргу Ђачког батаљона.

испред стамбене зграде бр.75.,
- уређена површина за паркирање возила 
испред стамбене зграде бр.77.
 19. Улица Љубисава Андрића
- испред стамбене зграде у ул.Војводе 
Мишића бр.1/5: паркирање ван коловоза, 
управно на осу коловоза,
- испред стамбене зграде у ул.Карађорђева 
бр.10/2: паркирање на тротоару уз ивицу 
коловоза, управно на осу коловоза, с 
тим што је на улазу у наведену зграду 
забрањено паркирање,
- од раскрснице са ул.Патријаха Павла 
до раскрснице са ул.Војводе Мишића: 
десна страна улице - паркирање на 
коловозу. 
 20. Улица Патријарха Павла
- од раскрснице са ул.Масарикова до 
раскрснице са ул.Љубисава Андрића: 
лева страна улице - паркирање на 
коловозу.
 21. Улица Владе Јовановића
- од раскрснице са улицама: Господар 
Јевремова, Карађорђева и Кнеза Милоша 
до раскрснице са ул.Војводе Мишића: 
десна страна улице - паркирање на 
коловозу,
- од раскрснице са ул.Војводе Мишићa до 
раскрснице са ул.Грмићска: лева страна 
улице - паркирање на коловозу.
 22. Улица Занатлијска
- од раскрснице са ул.Војводе Мишића 
до раскрснице са ул.Карађорђева: 
десна страна улице - паркирање на 
коловозу. 
 23. Улица Попа Карана
- од раскрснице са ул.Војводе Мишића до 
раскрснице са ул.Војислава Илића: десна 
страна улице - паркирање на коловозу до 
ТАКСИ стајалишта.
 24. Улица Карађорђева
- од раскрснице са улицама: Владе 
Јовановића и Кнеза Милоша до раскрснице 
са улицама: Проте Смиљанића, Милоша 
Поцерца, Поп Лукина и Кајмакчаланска: 
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вануличној површини 50 (педесет) 
паркинг места.
 35. Улица Краља Петра Првог 
- слепи део улице од раскрснице са 
ул.Кнеза Милоша: десна и лева страна 
улице - паркирање на коловозу,
- од раскрснице са Улицом кнеза Милоша 
до раскрснице са Улицом кнеза Лазара: 
десна и лева страна улице - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини 
поред коловоза.
 36. Улица Кнеза Милоша
- од раскрснице са улицама: Карађорђева 
и Владе Јовановића до раскрснице са 
ул.Краљице Марије: десна страна улице 
- паркирање на коловозу, 
- од раскрснице са ул.Краљице Марије 
до раскрснице са ул.Краља Петра Првог: 
десна страна улице – уређена површина 
за паркирање возила наспрам зграде 
ЗОИЛ „ДУНАВ“,
- од раскрснице са ул.Краља Петра Првог 
до раскрснице са ул.Јанка Веселиновића: 
десна и лева страна улице - паркирање 
на коловозу.
 37. Улица Краљице Марије 
- уређена површина за паркирање возила 
између зграда „НАВИП“ и ЗОИЛ „ДУНАВ“ 
у ул.Краљице Марије.
38. Сквер улица: Карађорђева, 
Кајмакчаланска, Поп Лукина и Милоша 
Поцерца - “троугао испред Зоркиног 
солитера”
- паркирање на коловозу - 16 (шеснаест) 
паркинг места.
 39. Улица Кнеза Лазара
- од раскрснице са ул.Карађорђева до 
раскрснице са ул.Илије Бирчанина: десна 
страна улице – паркирање на коловозу.
 40. Улица Кнез Михаилова
- од раскрснице са ул.Јанка Веселиновића 
до раскрснице са ул.Краља Милана: 
десна страна улице – паркирање на 
коловозу,
- од раскрснице са ул.Јанка Веселиновића 

 29. Улица Сремска
- од раскрснице са ул.Трг Ђачког 
батаљона до раскрснице са ул.Војводе 
Бране: лева страна улице - паркирање 
делом на коловозу, а делом тротоару,
- од раскрснице са ул.Јанка Веселиновоћа 
до раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона:  
десна страна улице - паркирање на 
изграђеној и обележеној површини дуж 
ивичњака и
- од раскрснице са ул.Војводе Бране до 
раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона: 
лева страна улице - паркирање делом на 
коловозу, а делом тротоару.
 30. Улица Јове Курсуле
- од раскрснице са ул.Трг Ђачког 
батаљона до раскрснице са ул.Војводе 
Бране: десна страна улице – паркирање 
на коловозу.
 31. Улица Краља Александра
- од раскрснице са ул.Милорада 
Шапчанина до раскрснице са ул.Јанка 
Веселиновића: десна страна улице – 
паркирање на коловозу.
 32. Цветни трг
- централни део Цветног трга: паркирање 
на коловозу,
- део Цветног трга испред главног улаза 
у Дом војске: паркирање делом на 
коловозу, а делом тротоару,
- од Трга Ђачког батаљона до ул.Милорада 
Шапчанина: паркирање на коловозу.
 33. Улица Цара Душана
- од улаза у кафану «Зелени венац» до 
раскрснице са ул.Др Андре Јовановића:  
десна страна коловоза - паркирање на 
коловозу,
- од Цветног трга до раскрснице са 
ул.Добропољском: лева страна улице 
- паркирање на коловозу и уређена 
површина за паркирање возила наспрам 
објекта у ул.Цара Душана бр.7.
 34. На кат. парцели бр.2568 КО 
Шабац, улаз из Улице Цара Душана
- паркирање на уређеној и обележеној 



вануличној површини.
 46. На кат. парцели бр.2060/1 КО 
Шабац, улаз из Улице Сремска
- паркирање на изграђеној и обележеној 
вануличној површини.
 47. Улица Проте Смиљанић
- од раскрснице са ул.Карађорђева до 
раскрснице са ул.Војводе Мишића: лева 
страна улице – паркирање на коловозу.
 48. На кат. парцелама бр.2539/2 и 
2539/4 КО Шабац, улаз из Улице војводе 
Бране
- паркирање на изграђеној и обележеној 
вануличној површини.
 49. Улица Кајмакчаланска
- од раскрснице са ул.Поп Лукина до 
раскрснице са ул.Синђелићева: десна 
страна улице – паркирање на коловозу.
  50. Улица Ослобођења
- од раскрснице са ул.Масарикова до 
раскрснице са ул.Милоша Обилића: 
десна страна улице – паркирање на 
изграђеној и обележеној површини поред 
коловоза.
 51. Улица Таковска
- од раскрснице са ул.Косте Абрашевића 
до раскрснице са ул.Браће Недића: десна 
страна улице – паркирање на коловозу.
 52. Улица Војводе Бране
- од раскрснице са ул.Јове Курсуле до 
раскрснице са ул.Сремска: лева страна 
улице – паркирање на коловозу.
 53. Улица Стане Милановић
- од раскрснице са ул.Масарикова до 
Спортске хале у Економско-трговинској 
школи: десна страна улице – паркирање 
на коловозу, 
- на  кат. парцели кп.5588 КО Шабац - 
паркирање на изграђеној и обележеној 
површини 4 (четири) паркинг места и
- на  кат. парцели кп.5590/2 КО Шабац - 
паркирање на изграђеној и обележеној 
површини 5 (пет) паркинг места.
 54. На кат. парцели бр.2608/1 КО 
Шабац, улаз из Улице  краља Александра

до раскрснице са ул.Сремска: десна 
страна улице – паркирање на коловозу 
и паркирање на изграђеној и обележеној 
површини поред коловоза, са десне 
стране улице непосредно пре раскрснице 
са  ул.Сремска - паркирање под углом од 
90°.
 41. На изграђеном паркингу на кат. 
парцели бр.6918/1 КО Шабац (иза МОЛ 
пумпе), улаз из Улице Хајдук Вељкова
- паркирање на изграђеној и обележеној 
вануличној површини.
 42. На кат. парцели бр.2283 КО 
Шабац, улаз из Улице Савска
- паркирање на уређеној и обележеној 
вануличној површини.
 43. Изграђена саобраћајница која 
се налази на кат. парцели бр.2294 КО 
Шабац (пут ка ПУ Шабац)
- паркирање на изграђеној и обележеној 
површини поред коловоза, после 
индустријског колосека са леве стране 
посматрано од ул.Савска ка ПУ Шабац, 
на кат. парцели бр.2294 КО Шабац - 
паркирање под углом од 90°,
- паркирање на изграђеној и обележеној 
површини поред коловоза, после 
пешачког прелаза ка Тврђави са леве 
стране посматрано од ул.Савска ка ПУ 
Шабац, на кат. парцели бр.2294 КО Шабац 
- паркирање под углом од 90°,
- паркирање на изграђеној и обележеној 
површини поред коловоза, после 
пешачког прелаза ка Тврђави са десне 
стране посматрано од ул.Савска ка ПУ 
Шабац, на кат. парцели бр.2292 КО Шабац 
- паркирање под углом од 90°.
 44. На кат. парцелама бр.382, 
бр.383, бр.388, бр.389, бр.390 и бр.391 
КО Шабац - простор “Михајловца”
- паркирање на уређеној и обележеној 
вануличној површини.
 45. На кат. парцели бр.2483 КО 
Шабац, улаз из Улице Сремска
- паркирање на изграђеној и обележеној 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

БРОЈ: 344-00-738/2020-08 од 
15.10.2020.године

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Рајичић

277.
 На основу чл.136. Закона о 
општем управном поступку («Сл. гласник 
РС» бр.18/2016 и 95/2018), чл.157. 
Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима («Сл. гласник РС» бр.41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 
96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 
87/2018 и 23/2019) и чл.7. Одлуке о 
јавним паркиралиштима («Сл. лист града 
Шапца» бр.бр.6/2009, 9/2009, 28/2010, 
5/2014, 14/2014, 9/2015, 33/2016, 3/2017 
и 5/2017), Градска управа града Шапца - 
Одељењe за инспекцијске и комунално-
стамбене послове доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗОНИРАЊУ ЈАВНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА 

I – Овим Решењем се јавна паркиралишта 
категоришу према зонама и дозвољеном 
времену паркирања у тим зонама.

lI – На територији града Шапца утврђују 
се три зоне:

ЗОНА 1
 1. Улица Мачванска
      - паркирање на тротоару поред Нове 

- паркирање на изграђеној и обележеној 
површини.
 55. Улица Нушићева
- од раскрснице са Улицом Војводе 
Мишића ка раскрсници са Улицом Владе 
Јовановића: десна и лева страна улице 
- паркирање на изграђеној и обележеној 
површини поред коловоза,
- на кат. парцели кп.6183 КО Шабац - 
паркирање на изграђеној и обележеној 
површини,
- на кат. парцели кп.6207/4 Шабац - 
паркирање на изграђеној и обележеној 
површини,
- на  кат. парцели кп.6214/1 КО Шабац - 
паркирање на изграђеној и обележеној 
површини и
- на  кат. парцели кп.6222/1 КО Шабац -  
паркирање на изграђеној и обележеној 
површини.
  56.  Плато Зоркин солитер
- паркирање на изграђеној и обележеној 
вануличној површини.

III – Посебна паркиралишта се налазе у 
1. Улица Цара Душана – паркиралиште 
код хотела „Зелени венац“.
 2. На кат. парцелама бр.375, бр.384, 
бр.386, бр.387 и бр.388 КО Шабац, улаз 
из Улице Савска

lV – Овим Решењем замењује се Решење 
Градске управе града Шапца - Одељења 
за инспекцијске и комунално-стамбене 
послове и то:
- Решење о јавним паркиралиштима  
бр.344-00-94/2020-08 од 06.02.2020.
године 

V - Решење објавити у «Службеном листу 
града Шапца».



 9. Деоница ул.Тиршов венац ка 
Библиотека шабачка
- десна страна улице – паркирање на 
изграђеној и обележеној површини 12 
(дванаест) паркинг места.
 10. Деоница ул.Тиршов венац ка 
ул.Масарикова 
- десна страна улице – паркирање на коловозу 
14 (четрнаест) паркинг места.
 11. Деоница ул.Тиршов венац ка 
ул.Господар Јевремова 
- десна страна улице – паркирање на коловозу 
7 (седам) паркинг места и лева страна улице 
-  паркирање на изграђеној и обележеној 
површини 5 (пет) паркинг места.
 12. Улица Николе Чупића 
- десна страна улице – паркирање на 
изграђеној и обележеној површини 8 (осам) 
паркинг места) и лева страна улице – 
паркирање на коловозу.
 13. На кат. парцели бр.4751/1 КО 
Шабац, од ул.Тиршов венац, поред објекта  
VILLA GALEB ка ЈУП ПЛАН Шабац
- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а 
наспрам кат. парцела бр.4749/9, 4751/2 и 
4755 КО Шабац – 3 (три) паркинг места и
- на кат. парцели бр.4751/1 КО Шабац, а 
наспрам кат. парцела бр.4755, 4754 и 4753 
КО Шабац – 8 (осам) паркинг места.
 14. Улица Др Теодора Божина 
- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а 
наспрам кат. парцела бр.4616/2, 4616/1, 
4749/17, 4749/15, 4749/7 и 4749/6 КО Шабац 
– 7 (седам) паркинг места и
- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а 
наспрам кат. парцела бр.4749/5, 4749/4 и 
4749/3 КО Шабац – 8 (осам) паркинг места и
- на кат. парцели бр.4749/1 КО Шабац, а 
наспрам кат. парцеле бр.4617/1 КО Шабац – 
6 (шест) паркинг места.
 15. Улица Владике Јоаникије 
Нешковића 
- десна страна улице – паркирање на 
коловозу и лева страна улице -  паркирање 
на изграђеној и обележеној површини.
 16. На кат. парцелама бр.4747/1 и 
4747/2 КО Шабац (Тиршов венац)
- паркирање на уређеној и обележеној  
вануличној површини 60 (шездесет) паркинг 

робне куће, 
 - слепи део улице од раскрснице 
са ул.Краља Милана: уређена површина 
за  паркирање возила поред коловоза 
наспрам кућних бројева 2., 4. и 6.
   2. Улица Вука Караџића
- паркирање на тротоару поред Нове робне 
куће. 
 3. Улица Господар Јевремова
- од раскрснице са улицама: Краља Милана, 
Мачванска и Вука Караџића до раскрснице 
са улицама: Стојана Новаковића и Лазе 
Лазаревића: десна страна улице - паркирање 
на коловозу.
 4. Улица Стојана Новаковића
- од раскрснице са ул.Косте Абрашевића до 
раскрснице са ул.Господар Јевремова: десна 
страна улице - паркирање на коловозу.
 5. Улица Косте Абрашевића
- од раскрснице са ул.Стојана Новаковића до 
раскрснице са ул.Милоша Обилића: десна 
страна улице - паркирање на коловозу.
- од раскрснице са ул.Стојана Новаковића 
до раскрснице са ул.Милоша Обилића: лева 
страна улице - паркирање на изграђеној и 
обележеној површини.
- од раскрснице са ул.Тиршов венац II део до 
раскрснице са ул.Стојана Новаковића: десна 
страна улице - паркирање на коловозу.
 6. Улица Милоша Обилића 
 - од раскрснице са ул.Браће Недића до 
раскрснице са ул.Косте Абрашевића: лева 
страна улице - паркирање на коловозу.
 7. Деоница ул.Тиршов венац
- од прве раскрснице са ул.Косте Абрашевића, 
посматрано у смеру од ул.Војводе Мишића 
ка ул.Стојана Новаковића, до раскрснице 
са ул.Владике Јоаникије Нешковића: десна 
страна улице - паркирање на коловозу и лева 
страна улице - паркирање на две изграђене и 
обележене површине уз ивицу коловоза.
 8. Деоница ул.Тиршов венац
- од друге раскрснице са ул.Косте Абрашевића, 
посматрано у смеру од ул.Војводе Мишића 
ка ул.Стојана Новаковића, до раскрснице 
са ул.Владике Јоаникије Нешковића: 
десна и лева страна улице – паркирање на 
изграђеним и обележеним површинама уз 
ивицу коловоза.
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24. Улица Поп Лукина
- од раскрснице са улицама: Карађорђева 
и Кајмакчаланска до раскрснице са 
улицама: Жике Поповића и Војводе Степе 
Степановића: десна и лева страна улице - 
паркирање на коловозу.
 25. Улица Лазе Лазаревића
- од раскрснице са улицама: Господар 
Јевремова и Стојана Новаковића до 
раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона: 
десна и лева страна улице - паркирање на 
коловозу.
 26. Трг Ђачког батаљона
- од раскрснице са ул.Цара Душана до 
раскрснице са ул.Кнез Иве од Семберије: 
десна страна улице - паркирање на коловозу 
и лева страна улице до ул.Јове Курсуле 
- паркирање делом на коловозу а делом 
тротоару, а од  ул.Јове Курсуле до ул.Сремска 
- паркирање на тротоару, 
- од раскрснице са ул.Лазе Лазаревића 
до раскрснице са ул.Цара Душана: десна 
страна улице до службеног улаза у двориште 
СУП Шабац - паркирање на коловозу  и лева 
страна улице од  ул.Сремска до  краја зграде 
јавног тоалета - паркирање на тротоару,
- уређена површина за паркирање возила 
између стамбених зграда бр.9 и бр.11 на Тргу 
Ђачког батаљона,
- уређена површина за паркирање возила 
између стамбених зграда бр.11 и бр.13 на 
Тргу Ђачког батаљона,
- уређена површина за паркирање возила 
између стамбених зграда бр.13 и бр.15 на 
Тргу Ђачког батаљона.
 27. Улица Сремска
- од раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона 
до раскрснице са ул.Војводе Бране: лева 
страна улице - паркирање делом на коловозу, 
а делом тротоару,
- од раскрснице са ул.Јанка Веселиновоћа до 
раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона:  десна 
страна улице - паркирање на изграђеној и 
обележеној површини дуж ивичњака и
- од раскрснице са ул.Војводе Бране до 
раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона: лева 
страна улице - паркирање делом на коловозу, 
а делом тротоару.

места.
  17. Улица Масарикова
- од раскрснице са улицама: Карађорђева, 
Цара Душана и Господар Јевремова до 
раскрснице са улицама: Ослобођења и 
Ђукановића сокаком: десна и лева страна 
улице - паркирање на коловозу.
  18. Улица Војводе Мишића
- од раскрснице са ул.Проте Смиљанића 
до раскрснице са улицама: Масарикова и 
Косте Абрашевића: десна страна улице – 
паркирање на коловозу.
 19. Улица Љубисава Андрића
- испред стамбене зграде у ул.Војводе 
Мишића бр.1/5: паркирање ван коловоза, 
управно на осу коловоза,
- испред стамбене зграде у ул.Карађорђева 
бр.10/2: паркирање на тротоару уз ивицу 
коловоза, управно на осу коловоза, с тим 
што је на улазу у наведену зграду забрањено 
паркирање,
- од раскрснице са ул.Патријаха Павла до 
раскрснице са ул.Војводе Мишића: десна 
страна улице - паркирање на коловозу.
  20. Улица Патријарха Павла
- од раскрснице са ул.Масарикова до 
раскрснице са ул.Љубисава Андрића: лева 
страна улице - паркирање на коловозу.
  21. Улица Владе Јовановића
- од раскрснице са улицама: Господар 
Јевремова, Карађорђева и Кнеза Милоша 
до раскрснице са ул.Војводе Мишића: десна 
страна улице - паркирање на коловозу,
- од раскрснице са улицом Војводе Мишићa 
до раскрснице са ул.Грмићска: лева страна 
улице - паркирање на коловозу.
  22. Улица Карађорђева
- од раскрснице са улицама: Владе 
Јовановића и Кнеза Милоша до раскрснице 
са улицама: Проте Смиљанића, Милоша 
Поцерца, Поп Лукином и Кајмакчаланска: 
десна и лева страна улице - паркирање под 
углом од 90º делом на  коловозу - 1,5м, а 
делом на тротоару - 3,5м.
 23. Улица Милоша Поцерца
- од раскрснице са улицама: Карађорђева и 
Проте Смиљанића до раскрснице са ул.Жике 
Поповића: десна страна улице - паркирање 
на коловозу.



паркирање возила наспрам зграде ЗОИЛ 
„ДУНАВ“,
- од раскрснице са ул.Краља Петра Првог до 
раскрснице са ул.Јанка Веселиновића: десна 
и лева страна улице - паркирање на коловозу.
 36. Улица Краљице Марије 
- уређена површина за паркирање возила 
између зграда „НАВИП“ и ЗОИЛ „ДУНАВ“ у 
ул.Краљице Марије.
37. Сквер улица: Карађорђева, 
Кајмакчаланска, Поп Лукина и Милоша 
Поцерца - “троугао испред Зоркиног солитера”
- паркирање на коловозу - 16 (шеснаест) 
паркинг места. 
 38. Улица Кнеза Лазара
- од раскрснице са ул.Карађорђева до 
раскрснице са ул.Илије Бирчанина: десна 
страна улице – паркирање на коловозу.
 39. На кат. парцели бр.2483 КО Шабац, 
улаз из Улице Сремска
- паркирање на изграђеној и обележеној 
вануличној површини.
 40. На кат. парцели бр.2060/1 КО 
Шабац, улаз из Улице Сремска
- паркирање на изграђеној и обележеној 
вануличној површини.
 41. На кат. парцелама бр.2539/2 и 
2539/4 КО Шабац, улаз из Улице војводе 
Бране
- паркирање на изграђеној и обележеној 
вануличној површини.
 42. Улица  Таковска
- од раскрснице са ул.Косте Абрашевића 
до раскрснице са ул.Браће Недића: десна 
страна улице – паркирање на коловозу.
 43. Улица   Војводе Бране
- од раскрснице са ул.Јове Курсуле до 
раскрснице са ул.Сремска: лева страна 
улице – паркирање на коловозу.
 44. Улица Стане Милановић
- од раскрснице са ул.Масарикова до 
Спортске хале у Економско-трговинској 
школи: десна страна улице – паркирање на 
коловозу, 
- на  кат. парцели кп.5588 КО Шабац - 
паркирање на изграђеној и обележеној 
површини 4 (четири) паркинг места и
- на  кат. парцели кп.5590/2 КО Шабац - 
паркирање на изграђеној и обележеној 

 28. Улица Јове Курсуле
- од раскрснице са ул.Трг Ђачког батаљона 
до раскрснице са ул.Војводе Бране: десна 
страна улице – паркирање на коловозу.
 29. Улица Краља Александра
- од раскрснице са ул.Милорада Шапчанина 
до раскрснице са ул.Јанка Веселиновића: 
десна страна улице – паркирање на коловозу.
 30. Цветни трг
- централни део Цветног трга: паркирање на 
коловозу,
- део Цветног трга испред главног улаза у 
Дом војске: паркирање делом на коловозу а 
делом тротоару,
- од Трга Ђачког батаљона до ул.Милорада 
Шапчанина: паркирање на коловозу.
 31. Улица Цара Душана
- од улаза у кафану «Зелени венац» до 
раскрснице са ул.Др Андре Јовановића:  
десна страна улице - паркирање на коловозу,
- од Цветног трга до раскрснице са 
ул.Добропољском: лева страна улице, 
паркирање на коловозу и уређена површина 
за паркирање возила наспрам објекта у 
ул.Цара Душана бр.7.
 32. На кат. парцели бр.2568 КО Шабац, 
улаз из Улице Цара Душана
- паркирање на уређеној и обележеној 
вануличној површини 50 (педесет) паркинг 
места.
  33. Улица Цара Душана 
      - посебно паркиралиште код хотела 
„Зелени венац“.
  34. Улица Краља Петра Првог 
- слепи део улице од раскрснице са ул.Кнеза 
Милоша: десна и лева страна улице - 
паркирање на коловозу,
- од раскрснице са Улицом кнеза Милоша до 
раскрснице са Улицом кнеза Лазара: десна и 
лева страна улице - паркирање на изграђеној 
и обележеној површини поред коловоза.
 35. Улица Кнеза Милоша
- од раскрснице са улицама: Карађорђева 
и Владе Јовановића до раскрснице са 
ул.Краљице Марије: десна страна улице - 
паркирање на коловозу, 
- од раскрснице са ул.Краљице Марије 
до раскрснице са ул.Краља Петра Првог: 
десне страна улице – уређена површина за 
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 4. Улица Попа Карана
- од раскрснице са ул.Војводе Мишића до 
раскрснице са ул.Војислава Илића: десна 
страна улице - паркирање на коловозу до 
ТАКСИ стајалишта.
 5. Улица Милоша Поцерца
- од раскрснице са ул.Жике Поповића до 
раскрснице са улицама: Краља Милутина 
и Војводе Јанка Стојићевића: десна страна 
улице - паркирање на коловозу.
 6. Улица Поп Лукина
- од раскрснице са улицама: Жике Поповића 
и Војводе Степе Степановића до раскрснице 
са улицама: Краља Милутина, Хајдук 
Вељковa и Јеврејскa: десна и лева страна 
улице - паркирање на коловозу.
 7. Улица Кнез Михаилова
- од раскрснице са ул.Јанка Веселиновића 
до раскрснице са ул.Краља Милана: десна 
страна улице – паркирање на коловозу,
- од раскрснице са ул.Јанка Веселиновића 
до раскрснице са ул.Сремска: десна страна 
улице – паркирање на коловозу и паркирање 
на изграђеној и обележеној површини поред 
коловоза, са десне стране улице непосредно 
пре раскрснице са  ул.Сремска - паркирање 
под углом од 90°.
 8 На изграђеном паркингу на кат. 
парцели бр.6918/1 КО Шабац (иза МОЛ 
пумпе), улаз из Улице Хајдук Вељкова
- паркирање на изграђеној и обележеној 
вануличној површини.
 9. Улица Проте Смиљанић
- од раскрснице са ул.Карађорђева до 
раскрснице са ул.Војводе Мишића: лева 
страна улице – паркирање на коловозу.
 10. Улица Кајмакчаланска
- од раскрснице са ул.Поп Лукина до 
раскрснице са ул.Синђелићева: десна страна 
улице – паркирање на коловозу.
  11. Улица Ослобођења
- од раскрснице са ул.Масарикова до 
раскрснице са ул.Милоша Обилића: десна 
страна улице – паркирање на изграђеној и 
обележеној површини поред коловоза.
 

ЗОНА 3

 1. На кат. парцели бр.2283 КО Шабац, 

површини 5 (пет) паркинг места.
 45. На кат. парцели бр.2608/1 КО 
Шабац, улаз из Улице  краља Александра
- паркирање на изграђеној и обележеној 
површини.
 46. Улица Нушићева
- од раскрснице са Улицом Војводе Мишића 
ка раскрсници са Улицом Владе Јовановића: 
десна и лева страна улице - паркирање на 
изграђеној и обележеној површини поред 
коловоза,
- на кат. парцели кп.6183 КО Шабац - 
паркирање на изграђеној и обележеној 
површини,
- на кат. парцели кп.6207/4 Шабац - паркирање 
на изграђеној и обележеној површини,
- на  кат. парцели кп.6214/1 КО Шабац - 
паркирање на изграђеној и обележеној 
површини и
- на  кат. парцели кп.6222/1 КО Шабац 
-  паркирање на изграђеној и обележеној 
површини.
  47.  Плато Зоркин солитер
- паркирање на изграђеној и обележеној 
вануличној површини.

ЗОНА 2

 1. Улица Масарикова
- од раскрснице са улицама: Ђукановића 
сокак и Ослобођења до раскрснице са 
ул.Церском: лева страна улице - паркирање 
на коловозу,
- од раскрснице са улицама: Ђукановића 
сокак и Ослобођења до раскрснице са 
ул.Церском: десна страна улице - паркирање 
на тротоару.
 2. Улица Војводе Мишића
- од раскрснице са ул.Краља Милутина до 
раскрснице са ул.Проте Смиљанића: десна 
страна улице – паркирање на коловозу,
- уређена површина за паркирање возила 
испред стамбене зграде бр.75.,
- уређена површина за паркирање возила 
испред стамбене зграде бр.77.
 3. Улица Занатлијска
- од раскрснице са ул.Војводе Мишића до 
раскрснице са ул.Карађорђева: десна страна 
улице - паркирање на коловозу.



lV – Овим Решењем замењује се Решење 
Градске управе града Шапца - Одељења за 
инспекцијске и комунално-стамбене послове 
и то:  
- Решење о зонирању јавних паркиралишта 
бр.344-00-95/2020-08 од 06.02.2020.године.

V – Решење објавити у «Службеном листу 
града Шапца».

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

БРОЈ: 344-00-739/2020-08 од 15.10.2020.
године

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Рајичић

улаз из Улице Савска
- паркирање на уређеној и обележеној 
вануличној површини.
 2. Изграђена саобраћајница која се 
налази на кат. парцели бр.2294 КО Шабац 
(пут ка ПУ Шабац)
- паркирање на изграђеној и обележеној 
површини поред коловоза, после 
индустријског колосека са леве стране 
посматрано од ул.Савска ка ПУ Шабац, на 
кат. парцели бр.2294 КО Шабац - паркирање 
под углом од 90°,
- паркирање на изграђеној и обележеној 
површини поред коловоза, после пешачког 
прелаза ка Тврђави са леве стране 
посматрано од ул.Савска ка ПУ Шабац, на 
кат. парцели бр.2294 КО Шабац - паркирање 
под углом од 90°,
- паркирање на изграђеној и обележеној 
површини поред коловоза, после пешачког 
прелаза ка Тврђави са десне стране 
посматрано од ул.Савска ка ПУ Шабац, на 
кат. парцели бр.2292 КО Шабац - паркирање 
под углом од 90°.
 3. На кат. парцелама бр.382, бр.383, 
бр.388, бр.389, бр.390 и бр.391 КО Шабац - 
простор “Михајловца”
- паркирање на уређеној и обележеној 
вануличној површини.
 4. Посебно паркиралиште на кат. 
парцелама бр.375, бр.384, бр.386, бр.387 и 
бр.388 КО Шабац, улаз из Улице Савска

lII – У зонираном подручју наплата цене за 
коришћење простора за паркирање се врши:
- на општим паркиралиштима у Зона 1 и Зона 
2 у времену од 7 до 21 час радним даном, 
а суботом од 7 до 14 часова, с тим што 
дозвољено време паркирања није временски 
ограничено,
- на општем паркиралишту у Зона 3 у времену 
од 7 до 24 часа сваким  даном, у периоду од 
14. до 28. септембра сваке године, с тим што 
дозвољено време паркирања није временски 
ограничено и
- на посебном паркиралишту у времену 
од 07 до 24 часа сваког дана, с тим што 
дозвољено време паркирања није временски 
ограничено.
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Општинске управе,
2. Иван Вуковић, представник Општинске 
управе,
3. Миленко Милинковић, представник 
Општинске управе,
4. Небојша Радовић, представник ЈКП 
„Извор“ Владимирци,
5.Живадин Пантелић, представник 
Општинске управе.

2. Савет ће на првој седници, 
посебном одлуком,  именовати 
координатора за сарадњу са Агенцијом 
за безбедност саобраћаја (у даљем 
тексту: координатор), односно стручно 
лице које ће обављати послове 
сарадње и комуникације са Агенцијом и 
извештавања Агенције о раду савета.

3.Доношењем овог Решења 
престаје мандат председнику, заменику 
председника и члановима Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима („Сл. 
лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 20/2018).

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Број: 02-88/2020-II од 02.10.2020.године
                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Горан Зарић

АКТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

278.
На основу члана 8. став 2. Закона 

о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука 
УС, 55/2014, 96/2015 и 9/2016-одлука 
УС, 24/2018, 41/2018, 87/2018 и 
23/2019), Правилника о раду савета 
за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 8/2020) и тачке III Решења 
о образовању Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији 
општине Владимирцибр. 02-88/2020-
II од 02.10.2020.године, Општинско 
веће општине Владимирци, на седници 
одржаној 02.10.2020. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, 
СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА САВЕТА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

1. У састав Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији 
општине Владимирци именују се: 
За председника:
Горан Зарић, Председник општине 
Владимирци,
За заменика председника:
Раде Ковачевић, председник Скупштине 
општине Владимирци
За секретара:
Игор Маринковић, представник 
Министарства унутрашњих послова
За чланове:
1. Славица Мирковић, начелник 



безбедности саобраћаја, дугорочне 
и краткорочне циљеве, смернице, 
кључне области рада, задатке, мере 
по приоритетима, одговорне субјекте, 
рокове и финансијска средства у кључним 
областима рада); 

2. Предлаже Општинском већу 
Програм унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији 
општине Владимирци, у складу са 
Законом о безбедности саобраћаја на 
путевима и Правилником о раду савета 
за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима; 

3. Остваривање сарадње и 
координације рада свих субјеката 
које превентивно делују у области 
безбедности саобраћаја на путевима; 

4. Унапређење опште безбедности 
саобраћаја на путевима и васпитање 
учесника у саобраћају, као и развијање 
саобраћајно-превентивног рада у 
предшколским, школским и другим 
специјализованим организацијама у 
општини; 

5. Организовање саобраћајно-
васпитних манифестација из области 
саобраћајне превентиве, као и стручних 
скупова ради сагледавања и разматрања 
одређених проблема безбедности 
саобраћаја на путевима; 

6. Подстицање издавања и 
растурања саобраћајно-превентивних 
публикација, филмова и сл.; 

7. Давање мишљења и предлога о 
мерама за техничко уређење саобраћаја 
на путевима и побољшање безбедности 
свих учесника у саобраћају; 

8. Друге активности у вези са 
унапређењем безбедности саобраћаја на 

279.
На основу члана 8. став 2. Закона 

о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 
55/2014, 96/2015 и 9/2016 - одлука УС, 
24/2018, 41/2018, 87/2018 и 23/2019), 
члана 2. Правилника о раду савета 
за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 8/2020) и члана 70. 
Статута општине Владимирци  („Службени 
лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019), 
Општинско веће општине Владимирци, 
на седници одржаној 02.10.2020. године, 
донело је 

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

I

Образује се Савет за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији 
општине Владимирци (у даљем тексту: 
Савет) у циљу остваривања сарадње и 
усклађеног обављања послова у функцији 
унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима, као и иницирања и праћења 
превентивних и других активности у 
области безбедности саобраћаја на 
путевима. 

II

Задаци Савета су: 

1. Предлаже Општинском већу 
локалну стратегију и план безбедности 
саобраћаја на путевима (са елементима: 
најзначајнија обележја постојећег стања 
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у раду Савета без позива, али без права 
гласа. 

IV

Мандат председника и чланова 
Савета траје 4 (четири) године, с тим 
што могу бити разрешени и пре истека 
мандата. 

V

Савет ради у седницама које сазива 
председник Савета по својој иницијативи 
или на захтев једне трећине чланова 
Савета. На писани захтев представника 
Агенције председник Савета дужан је да 
сазове седницу Савета у року назначеном 
у захтеву, који не може бити краћи од три 
радна дана. 

Савет може да ради када седници 
присуствује већина од укупног броја 
чланова. 

Начин сазивања седнице, структура 
позива за седницу и предлог дневног 
реда, начин вођења седнице и записника, 
учесталост одржавања седнице, гласање 
дискутовање и одлучивање, и закључак 
са седнице прописано је Правилником 
о раду савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима. 

Акта која доноси Савет потписује 
председник Савета. Изузетно, 
председник Савета може писаним путем 
овластити заменика председника Савета 
да потписује поједина акта Савета. 

Чланови Савета дужни су да 
редовно присуствују седницама Савета. 
Члан Савета који је уредно примио 
позив, а из оправданих разлога није 
у могућности да присуствује седници 
Савета, дужан је да о томе писаним 
путем обавести председника Савета 

путевима. 

III 

Савет чине председник, заменик 
председника, координатор за сарадњу са 
Агенцијом, секретар и пет чланова. 

Чланови Савета се именују из 
реда субјеката, тј. представника органа, 
институција, невладиног сектора и 
др. субјеката који делују у систему 
безбедности саобраћаја на путевима, а 
нарочито у областима финансија, јавних 
набавки, безбедности саобраћаја на 
путевима, комуналних и инспекцијских 
послова, правосуђа, здравства, школског 
и предшколског васпитања и образовања, 
медија и управљања путевима. 

Председника, заменика 
председника и чланове именује 
Општинско веће општине Владимирци. 

Секретар Савета који врши 
организационе и административно-
техничке послове за потребе рада 
Савета.

Поред чланова Савета у раду 
Савета могу учествовати и представници 
заинтересованих лица задужених за 
унапређење безбедности саобраћаја на 
путевима, када се разматрају питања 
из њихових надлежности и њихово 
учешће може допринети квалитетнијем 
раду Савета. Чланови Савета могу 
предложити председнику Савета 
горе наведена лица која по њиховом 
мишљењу треба да учествују у раду 
на одређеној седници. Предложена 
лица немају право гласа приликом 
одлучивања по тачкама дневног реда. 
Лица која предлажу чланови Савета могу 
учествовати у раду седнице искључиво 
по позиву председника Савета. Изузетно, 
представници Агенције могу учествовати 



Координатор усвојени Извештај 
о реализацији планираних активности 
доставља Агенцији путем ИСА 
апликације, најкасније до 1. марта текуће 
године за претходну годину. 

IX

За потребе обављања послова 
из тачке II овог Решења, Савет може 
предложити Општинском већу општине 
Владимирци ангажовање стручних 
радних група. 

X
За рад у Савету, председник, 

заменик председника, координатор 
за сарадњу са Агенцијом, секретар и 
чланови, примају накнаду која се одређује 
Програмом коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији 
општине Владимирци.

XI 

Даном ступања на снагу овог 
Решења престаје да важи Решење 
о образовању Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији 
општине Владимирци („Сл. лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева“, бр. 33/2012, 22/2015 и 
20/2018). 

XII

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

пре почетка седнице Савета. У случају 
да члан Савета неоправдано одсуствује 
са три седнице заредом, председник 
Савета ће на првој следећој седници 
Савета предложити доношење закључка 
о покретању иницијативе за разрешење 
и упутити је Општинском већу оптине 
Владимирци на даље поступање. 

VI

Савет на годишњем нивоу 
припрема предлог Програма, који усваја 
Општинско веће општине Владимирци 
и на који Агенција даје сагласност, а у 
складу са Правилником о раду савета 
за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима. 

VII

Савет подноси извештај о стању 
безбедности саобраћаја на путевима 
надлежном органу најмање два пута 
годишње у складу са Правилником о 
раду савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима. 

VIII

Извештај о реализацији 
планираних активности садржи податке 
о спроведеним мерама и активностима, 
као и утрошку финансијских средстава 
за реализацију истих у оквиру кључних 
области рада дефинисаних програмом. 
Спроведене мере и активности описане 
у Извештају о реализацији планираних 
активности за одређени период морају 
одговарати мерама и активностима 
дефинисаним у Програму на који је 
Агенција дала сагласност. 

Извештај о реализацији 
планираних активности усваја Општинско 
веће општине Владимирци. 
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Правилником регулисан рад савета, 
неопходно је да Општинско веће општине 
Владимирци донесе ново Решење 
о образовању Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији 
општине Владимирци.
 Предложеним решењем утврђено 
је да Савет чине председник, заменик 
председника, координатор за сарадњу са 
Агенцијом, секретар и пет чланова.
 Остале одредбе решења о 
образовању Савета усклађене су 
са Правилником о раду савета за 
координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 8/2020).
 Након доношења  Решења о 
образовању Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији 
општине Владимирци, Општинско веће 
треба да именује председника, заменика 
председника, секретара и чланове 
Савета.
 Сагласно одредбама члана 2. 
став 2. Правилника о раду савета за 
координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима, Савет чине 
представници органа, организација, 
институција, невладиног сектора и 
других субјеката који делују у систему 
безбедности саобраћаја на путевима 
на подручју јединице територијалне 
аутономије, односно јединице локалне 
самоуправе, а нарочито у областима 
финансија, јавних набавки, безбедности 
саобраћаја на путевима, комуналних 
и инспекцијских послова, правосуђа, 
здравства, школског и предшколског 
васпитања и образовања, медија и 
управљања путевима.
 У складу са одредбама члана 
4. Правилника о раду савета за 
координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС“, бр. 8/2020)  Савет ће на 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВЛАДИМИРЦИ

Број: 02-88/2020-II од 02.10.2020. 
године

                                                                                         
ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Горан Зарић

О б р а з л о ж е њ е

 Правни основ за доношење ових 
решења садржан је у одредбама члана 8. 
став 2. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима („Службени гласник РС“, 
бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 
- одлука УС, 55/2014, 96/2015 и 9/2016 
- одлука УС, 24/2018, 41/2018, 87/2018 
и 23/2019) и члана 2. Правилника о 
раду савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, бр. 8/2020).
Одедбама члана 8. став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима 
прописано је да извршни орган 
јединице територијалне аутономије, 
односно јединице локалне самоуправе, 
општинско веће, односно градско веће, 
оснива тело за координацију (комисија, 
савет и сл.), ради усклађивања послова 
безбедности саобраћаја на путевима који 
су из делокруга јединице територијалне 
аутономије, односно јединице локалне 
самоуправе.
 Министар унутрашњих послова, 
на предлог Агенције за безбедност 
саобраћаја,  донео је Правилник о 
раду савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима, 
који је ступио на снагу 08.02.2020.године. 
Наведеним Правилником регулисани су: 
организација рада савета, начин рада 
савета, извештавање и праћење рада 
савета. Имајући у виду да је наведеним 



о буџету општине Владимирци 
за 2020. годину  (,,Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 
27/2019),у оквиру  Раздела 4 - 
Oпштинска Управа, Програм 0602 – 
Програм 15: Локална самоуправа, 
Програмска активност 0602-0009 
- Текућа резерва, Функција 160, 
Економска класификација 499 – 
резерве, Позиција 51, одобравају 
се Општинској  управи  општине 
Владимирци средстава у укупном  
износу од 410.444,00 динара  
ради обезбеђивања  недостајућих  
средстава  на име набавке једног 
теренског путничког возила.

2. Средства текуће буџетске резерве 
из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у оквиру Раздела 4 - Општинска 
управа , Програм 0901 – Програм 
11: Социјална и дечија заштита, 
Програмска активност 0901-0007 
– Подршка рађању и родитељству, 
Функција 040 Породица и деца, 
Економска класификација 512111–
опрема, Позиција 78/1.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-192/20-II

Датум: 02.10.2020. године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА

Горан Зарић

првој седници, посебном одлуком,  
именовати координатора за сарадњу са 
Агенцијом за безбедност саобраћаја (у 
даљем тексту: координатор), односно 
стручно лице које ће обављати послове 
сарадње и комуникације са Агенцијом 
и извештавања Агенције о раду савета. 
За координатора се именује један од 
чланова Савета.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
ВЛАДИМИРЦИ

280.
 На основу члана 69. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 
72/2019), члана 46. и члана 47. став1. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и 
члана 70. и члана 71. Став 1. Статута 
општине Владимирци („Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева“, бр. 6/2019), Општинско 
веће општине Владимирци на својој 
другој редовној седници одржаној дана 
02.10.2020.године, једногласно је  донело   

                                                                
РЕШЕЊЕ

О  УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком 

Број 23        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 17



Страна 18        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 23



Број 23        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 19



Страна 20        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 23

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

ГРАД ШАБАЦ

РЕШЕЊЕ О ЈАВНИМ 
ПАРКИРАЛИШТИМА БРОЈ 344-
00-738/2020-08 ОД 15.10.2020.
ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О ЗОНИРАЊУ ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА  БРОЈ 344-
00-739/2020-08 ОД 15.10.2020.
ГОДИНЕ

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА 
И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 
НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ 
ВЛАДИМИРЦИ

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ 
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВЛАДИМИРЦИ

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ 
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ОПШТИНЕ 
ВЛАДИМИРЦИ

Број акта                     Назив акта                       Страна
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