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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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подноси оставку са функције директора 
Центра за социјални рад у Шапцу.
 Комисија за избор и именовања 
предлаже Скупштини да одлучи као у 
изреци овог решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-94/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

331.
 На основу члана 125 став 2. Закона 
о социјалној заштити  (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 724/11). члана 14 став 4 и 5. Одлуке 
о промени оснивачког акта Центра за 
социјални рад Шабац ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 19/11, 17/12 и 4/13)  и члана 
39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 5/19) Скупштина 
града Шапца, на седници од 02.11. 2020. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ   ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД „ШАБАЦ“ У  ШАПЦУ

330.
 На основу члана 126 став 1 тачка 
1. Закона о социјалној заштити  (‘’ Сл. 
гласник РС’’ број 24/11)  и члана 39. и 
131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист 
града Шапца’’ број 5/19) Скупштина 
града Шапца, на седници од  02.11. 2020. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ШАБАЦ“
У  ШАПЦУ

 1.  РАЗРЕШАВА СЕ  Јелена 
Милошевић из Шапца, дужности  
директора Центра за социјални рад  у 
Шапцу, због поднете оставке.
 2. Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 126.  став 1. тачка 1. Закона 
о социјалној заштити (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 24/11), оснивач центра за Социјални  
рад  разрешиће директора Центра за 
социјални рад пре истека мандата,  на 
лични захтев. 
 Јелена Милошевић, својим 
дописом број 118-00-79 од 27.10.2020 год.
обавестила је Скупштину града Шапца да 
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332.
 На основу члана 39. став 2. тачка 
1. Закона о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20) и члана 
39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 5/19),  Скупштина 
града Шапца, на седници од  02.11.2020. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ШАПЦУ

 1.  РАЗРЕШАВА СЕ  Соња Петровић 
Јагић, из Шапца, дужности  директора  
Културног центра у Шапцу, због поднете 
оставке.

 2.   Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

          Чланом 39. став 2. тачка 1. Закона 
о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ број 72/09, 
13/16, 30/16 и 6/20), прописано је да ће 
оснивач установе културе разрешити 
директора установе, пре истека мандата, 
на лични захтев.
 Досадашњи директор Културног 
центра у Шапцу, Соња Петровић 
Јагић, својим дописом број 48-01/20 
од 02.11.2020. године обавестила је 
Скупштину града Шапца да подноси 
оставку на функцију директора Културног 
центра у Шапцу.
 Имајући у виду све напред 
наведено,  Комисија за избор и именовања 
предлаже Скупштини да одлучи  као 
изреци решења.

 1.  ИМЕНУЈЕ  СЕ  Данијела Селенић, 
за вршиоца дужности  директора Центра 
за социјални рад  у Шапцу, на период који 
не може бити дужи од једне године.

 2.   Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 Законом о социјалној заштити (‘’ 
Сл. гласник РС’’ број 24/11), чланом 125. 
став 2. оснивач Центра за социјални 
рад,  може именовати вршиоца дужности 
Центра за социјални рад. Услови за 
именовање директора, односно вршиоца 
дужности директора дефинисани су 
чланом 124. Закона о социјалној заштити 
(‘’ Сл. гласник РС’’ број 724/11) и чланом 
14. Одлуке о промени оснивачког акта  
Центра за социјални рад Шабац  ( ‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 19/11, 17/12 и 
4/13). 
          Истим законом, у смислу члана 125. 
став 3. вршилац дужности директора 
Центра за социјални рад може обављати 
ту дужност најдуже једну годину.
          Предложени кандидат доставила је 
кратку биографију.
       Наиме, како предложени кандидат 
Данијела Селенић испуњава услове 
дефинисане законом  и Одлуком о 
промени оснивачког акта Центра за 
социјални рад Шабац,    Комисија за 
избор и именовања предлаже Скупштини 
да одлучи  као у изреци решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119 - 44/2020 - 14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић



 Досадашњи директор Културног 
центра у Шапцу, поднела је оставку 
пре истека мандата о чему је писмено 
обавестила Скупштину града као 
оснивача установе културе.
 У складу са чланом 37 став 2.  
Закона о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ број 
72/09, 13/16 и 30/16),  Вршилац дужности 
може ту функцију обављати најдуже једну 
годину.
 Кандидат је приложио кратку 
биографију и испуњава услове 
дефинисане законом.
 Комисија за избор и именовања 
предлаже скупштини да донесе одлику 
као изреци решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119 – 45/2020 - 14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

334.
 На основу члана 46 став 1. Закона 
о јавним предузећима (‘’Сл. гласник РС’’ 
број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 02.11.2020. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП 
„ИНФРАСТРУКТУРА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ

 1. РАЗРЕШАВА СЕ  Владимир 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118 - 95/2020 - 14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

333.
 На основу члана 37. Закона о 
култури (‘’ Сл. гласник РС’’ број 72/09, 
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од  02.11. 2020. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.  ДИРЕКТОРА 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ШАПЦУ

 ИМЕНУЈЕ СЕ  Светлана Станковић, 
из Шапца за  в.д.  директора  Културног     
центра у Шапцу,  на период  који не може 
бити дужи од једне године.
 Именована ће ступити на дужност 
09.11.2020 године.
 3.  Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом 37. Закона о култури (‘’ Сл. 
гласник РС’’ број 72/09, 13/16 и 30/16), 
прописано је да оснивач може да именује 
вршиоца дужности установе културе, 
у случају када директору престане 
дужност пре истека мандата и у другим 
случајевима дефинисаним законом.
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изреци решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-93/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

335.
 На основу члана 52.   Закона о 
јавним предузећима (‘’ Сл. гласник РС›› 
број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 02.11. 2020. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  В. Д.  ДИРЕКТОРА ЈП 
‹›ИНФРАСТРУКТУРА-ШАБАЦ’’ ШАБАЦ

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ  Милица Павловић,  
за вршиоца  дужности директора  
ЈП ‹› Инфраструктура - Шабац’’ Шабац, 
на период  који не може бити дужи од 
једне године.
 2. Именована ће ступити на 
дужност 09.11.2020. године.
 3. Ово решење објавити у  ‘’Сл. 
листу града Шапца’’ 

О б р а з л о ж е њ е

 У складу са чланом  52. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
број 15/16 и 88/19), вршилац дужности 

Радосављевић из Шапца, дужности в.д. 
директора  ЈП „Инфраструктура-Шабац“ 
Шабац, због истека мадата.
 2. Именовани ће обављати 
функцију вршиоца дужности, до ступања 
на дужност новог вршиоца дужности.
 3. Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 У складу са чланом  46. став 
1. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“ број 15/16 и 88/19),  мандат 
директора престаје истеком периода 
на који је именован, оставком или 
разрешењем.
 Скупштина града Шапца, на 
својој седници одржаној 04.09.2019. 
године именовала је    Владимира  
Радосављевића  за вршиоца дужности 
директора ЈП „Инфраструктура-Шабац“ 
на период који не може бити дужи од једне 
године. Законом о јавним предузећима (‘’ 
Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19), чланом 
46. став 1. директору јавног предузећа 
мандат престаје истеком времена на које 
је именован, оставком или разрешењем. 
Наиме, како је од именовања Владимира 
Радосављевића истекао законски рок 
од једне године колико може да обавља 
функцију вршиоца дужности, а није 
именован директор по спроведеном 
конкурсу у складу са законом, исти се 
разрешава са наведене функције, због 
истека мандата.           
 Статутом града Шапца („Сл.лист 
града Шапца“ број 5/19), чланом 39. став 
1. тачка 12. Скупштина града Шапца, 
именује и разрешава надзорни одбор 
и директора јавног предузећа чији је 
оснивач у складу са законом и оснивачким 
актом.
 Комисија за избор и именовања 
предлаже Скупштини да одлучи као у 



из Шапца за  в.д.  директора  Културног     
центра у Шапцу,  на период  који не може 
бити дужи од једне године.
 Именована ће ступити на дужност 
09.11.2020 године.
 3.  Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

         Чланом 37. Закона о култури (‘’ Сл. 
гласник РС’’ број 72/09, 13/16 и 30/16), 
прописано је да оснивач може да именује 
вршиоца дужности установе културе, 
у случају када директору престане 
дужност пре истека мандата и у другим 
случајевима дефинисаним законом.
 Досадашњи директор Културног 
центра у Шапцу, поднела је оставку 
пре истека мандата о чему је писмено 
обавестила Скупштину града као 
оснивача установе културе.
 У складу са чланом 37 став 2.  
Закона о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ број 
72/09, 13/16 и 30/16),  Вршилац дужности 
може ту функцију обављати најдуже једну 
годину.
 Кандидат је приложио кратку 
биографију и испуњава услове 
дефинисане законом.
 Комисија за избор и именовања 
предлаже скупштини да донесе одлику 
као изреци решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119 – 45/2020 - 14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

директора може се именовати до 
именовања директора јавног предузећа, 
по спроведеном јавном конкурсу, на 
период који не може бити дужи од једне 
године.
 Статутом града Шапца („Сл.
лист града Шапца“ број 5/19), чланом 
39. став 1. тачка 12. Скупштина града 
Шапца, именује и разрешава надзорни 
одбор и директоре јавних предузећа 
чији је оснивач, у складу са законом и 
оснивачким актом.
 Кандидат је приложио кратку 
биографију.
 Како испуњава услове за наведено 
радно место, Комисија за избор и 
именовања предлаже Скупштини да 
одлучи као у изреци овог решења.

         
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
                                                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

336.
 На основу члана 37. Закона о 
култури (‘’ Сл. гласник РС’’ број 72/09, 
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од  02.11. 2020. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.  ДИРЕКТОРА 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ШАПЦУ

 ИМЕНУЈЕ СЕ  Светлана Станковић, 
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одлучи као у изреци решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:119 – 40/2020 - 14 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

338.
          На основу члана 46. став. 1.  Закона 
о јавним предузећима (‘’ Сл. гласник 
РС’’ број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 
131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист 
града Шапца’’ број 5/19), Скупштина 
града Шапца, на седници од  02.11. 2020. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ В. Д.  ДИРЕКТОРА ЈКП 

„СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

 1. РАЗРЕШАВА СЕ  Мирослав 
Премовић,  дужности вршиоца дужности 
директора  ЈКП „Стари град“ Шабац, због 
истека мандата.
 2. Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 У складу са чланом  46. став 
1. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“ број 15/16 и 88/19),  мандат 
директора престаје истеком периода 
на који је именован, оставком или 
разрешењем.

337.
 На основу члана 52.  Закона о 
јавним предузећима (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19) Скупштина града 
Шапца, на седници од  02.11.2020. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА ЈКП 

„ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ  Јован Вранеш, из 
Шапца, за  вршиоца  дужности директора  
ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац, на период  
који не може бити дужи од једне године.
 2. Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 У складу са чланом  52. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
број 15/16 и 88/19), вршилац дужности 
директора може се именовати до 
именовања директора јавног предузећа, 
по спроведеном јавном конкурсу, на 
период који не може бити дужи од једне 
године.
 Статутом града Шапца („Сл.
лист града Шапца“ број 5/19), чланом 
39. став 1. тачка 12. Скупштина града 
Шапца, именује и разрешава надзорни 
одбор и директорe јавних предузећа 
чији је оснивач, у складу са законом и 
оснивачким актом.
 Кандидат је приложио кратку 
биографију.
 Како испуњава услове за наведено 
радно место,Комисија за избор и 
именовања предлаже Скупштини да 



339.
 На основу члана 52.  Закона о 
јавним предузећима (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 02.11.2020. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  В.Д.  ДИРЕКТОРА ЈКП 

„СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Никола Беговић, 
из Дуваништа, за вршиоца дужности   
директора  ЈКП „Стари град“ Шабац, на 
период  који не може бити дужи од једне 
године.
 2. Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца“

О б р а з л о ж е њ е

 У складу са чланом  52. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
број 15/16 и 88/19), вршилац дужности 
директора може се именовати до 
именовања директора јавног предузећа, 
по спроведеном јавном конкурсу, на 
период који не може бити дужи од једне 
године.
 Статутом града Шапца („Сл.
лист града Шапца“ број 5/19), чланом 
39. став 1. тачка 12. Скупштина града 
Шапца, именује и разрешава надзорни 
одбор и директорe јавних предузећа 
чији је оснивач, у складу са законом и 
оснивачким актом.
 Кандидат је приложио кратку 
биографију.
 Наиме,  како  испуњава све услове 

 Скупштина града Шапца, на својој 
седници одржаној 04.09.2019. године 
именовала је    Мирослав Премовић  за 
вршиоца дужности директора ЈКП „Стари 
град“ Шабац на период који не може 
бити дужи од једне године. Законом о 
јавним предузећима (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 15/16 и 88/19), чланом 46. став 
1. директору јавног предузећа мандат 
престаје истеком времена на које је 
именован, оставком или разрешењем. 
Наиме, како је од именовања Мирослава 
Премовића истекао законски рок од једне 
године колико може да обавља функцију 
вршиоца дужности, а није именован 
директор по спроведеном конкурсу 
у складу са законом, истом престаје 
функција због истека мандата вршиоца 
дужности директора.           
 Статутом града Шапца („Сл.лист 
града Шапца“ број 5/19), чланом 39. став 
1. тачка 12. Скупштина града Шапца, 
именује и разрешава надзорни одбор 
и директора јавног предузећа чији је 
оснивач у складу са законом и оснивачким 
актом.
 Комисија за избор и именовања 
предлаже Скупштини да одлучи  као у 
изреци овог решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118 – 91/2020 - 14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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 Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града 
Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 Скупштина града Шапца, на својој 
седници одржаној 18.12.2017. године 
именовала је Бојана Калановића за 
директора ЈКП „Паркинг-Шабац“, на 
период од четири године.
 Законом о јавним предузећима, 
(‘’Сл. гласник РС’’ број 15/16 и 88/19), 
у смислу члана  49. став 1. тачка 3. 
директор се разрешава, пре истека 
мандата на који је именован, уколико се 
утврди да је због нестручног, несавесног 
обављања дужности и поступања 
супротног пажњи доброг привредника 
и пропуста у доношењу и изврпшавању 
одлука и организовању послова у јавном 
предузећу, дошло до знатног одступања 
од остваривања основног циља 
пословања јавног предузећа, односно 
од плана пословања јавног предузећа. 
Одлуком о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног  предузећа „Паркинг-
Шабац“ Шабац („Сл.лист града Шапца“ 
број 21/17), у складу са чланом 9. 
став 1. тачка 2. Оснивач има право 
да у случају поремећаја у пословању 
Јавног предузећа, у складу са законом, 
предузима мере којима ће обезбедити 
услове за несметан рад, пословање 
и управљање предузећем…и то да 
разреши постојеће органе које именује... 
Из овог произилази да оснивач јавног 
предузећа, односно Скупштина града 
може разрешити органе које именује, у 
наведеним случајевима. 
 Статутом града Шапца („Сл.лист 
града Шапца“ број 5/19), чланом 39. став 
1. тачка 12. Скупштина града Шапца, 
именује и разрешава надзорни одбор 
и директоре јавних предузећа чији је 
оснивач у складу са законом и оснивачким 
актом.

дефинисане законом за обављање 
функције на коју се именује, Комисија за 
избор и именовања предлаже Скупштини 
да одлучи као у изреци решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118 – 92/2020 - 14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

      

340.
 На основу члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018),  члана 49. став 1. тачка 3. Закона 
о јавним предузећима (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 15/16 и 88/19 ) члана 9. став 1. тачка 
2.  Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног  предузећа „Паркинг-
Шабац“ Шабац („Сл.лист града Шапца“ 
број 21/17)  и члана 39. став 1. тачка 12 
и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист 
града Шапца’’ број 5/19),  Скупштина 
града Шапца, на седници од 02.11.2020. 
године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ 

ШАБАЦ

 РАЗРЕШАВА  СЕ  Бојан Калановић 
дужности директора  Јавног комуналног   
предузећа Паркинг-Шабац.



јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
број 15/16 и 88/19), вршилац дужности 
директора може се именовати до 
именовања директора јавног предузећа, 
по спроведеном јавном конкурсу, на 
период који не може бити дужи од једне 
године.
 Статутом града Шапца („Сл.
лист града Шапца“ број 5/19), чланом 
39. став 1. тачка 12. Скупштина града 
Шапца, именује и разрешава надзорни 
одбор и директора јавног предузећа 
чији је оснивач, у складу са законом и 
оснивачким актом.
 Кандидат Драган Ристић је 
приложио кратку биографију.
 Како испуњава услове за наведено 
радно место, Комисија за избор и 
именовања предлаже Скупштини да 
одлучи као у изреци решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119 - 42/2020 - 14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

342.
 На основу члана 38. став. 2 чланова 
41. и 42. Закона о туризму  (‘’ Сл. гласник 
РС’’ број 17/19), члана 18. став 1.  Закона 
о јавним службама  (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 42/91, 71/94 и 83/2014),  и члана_21. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Туристичке организације града Шапца ( 
‘’Сл. лист града Шапца’’ број 3/17)  и члана 
39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 5/19) Скупштина 
града Шапца, на седници од 02.11. 2020. 
године, донела је

 Комисија за избор и именовања 
предлаже Скупштини да одлучи  као у 
изреци овог решења.
 Поука о правном леку: Против овог 
решења може се поднети тужба Управном 
суду у  року од 60 (шездест) дана од дана 
пријема решења.
                                  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-92/2020-14

                                                                                                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

 
341.
 На основу члана 52. Закона о 
јавним предузећима (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19), Скупштина града 
Шапца, на седници од 02.11.2020. године, 
донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ПАРКИНГ ШАБАЦ

 ИМЕНУЈЕ  СЕ  Драган Ристић  из  
Шапца,  за вршиоца дужности директора  
Јавног комуналног предузећа Паркинг-
Шабац, на период који не може бити дужи  
од једне године.

 Ово решење објавити у ‘’Сл. листу 
града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е
 У складу са чланом  52. Закона о 
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343.
         На основу члана 38. став 2. члана 
41. и 42. Закона о туризму  (‘’ Сл. гласник 
РС’’ број 17/19), члана 18. Закона о 
јавним службама (‘’ Сл. гласник РС’’ број 
42/91, 71/94 и 83/2014), члана 75. Закона 
о запосленима у јавним службама 
(„Сл. гласник РС број 113/17,95/18 и 
86/19), члана 21. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Туристичке организације 
града Шапца (‘’Сл. лист града Шапца’’ 
број 3/17)  и члана 39. и 131. Статута 
града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ 
број 5/19) Скупштина града Шапца, на 
седници од 02.11. 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ШАПЦА

 1. ИМЕНУЈЕ  СЕ  Нађа Глигорић, за 
вршиоца дужности  директора Туристичке 
организације града Шапца, на период 
који не може бити дужи од једне године.
 2. Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 У складу са чланом 38 став 2. и 
члановима  41. и 42. Закона о туризму  (‘’ 
Сл. гласник РС’’ број 17/19), и чланом 75. 
Закона о запосленима у  јавним службама 
(‘’ Сл. гласник РС’’ 113/17,95/18 и 86/19),  
надлежни орган може да именује вршиоца 
дужности Туристичке организације, без 
спровођења јавног конкурса, а најдуже 
на годину дана.
 Вршилац дужности мора да 
испуњава све услове који су чланом 42. 
Закона о туризму који су  прописани за 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА ШАПЦА

 1.  РАЗРЕШАВА СЕ  Срђан 
Митрашиновић из Шапца, дужности  
директора    Туристичке организације 
града Шапца, због поднете оставке.
 2.   Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 У складу са чланом 42. Закона 
о туризму  (‘’ Сл. гласник РС’’ број 
17/19),   и чланом 18. Закона о јавним 
службама (‘’ Сл. гласник РС’’ број 42/91, 
71/94 и 83/2014),  директора Туристичке 
организације бира и разрешава оснивач.
 Скупштина града Шапца, на својој 
седници одржаној 05.11.2016 године 
именовала је Срђана Митрашиновића 
за директора Туристичке организације 
града Шапца.
 Својим дописом број 118-00-85 
од 30.10.2020 год. исти јеобавестио је 
Скупштину града Шапца да подноси 
оставку на место директора.
 Чланом 15. Одлуке о усклађивању 
оснивачког акта Туристичке организације 
града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ 
број 3/17) прописано је да се сви органи 
Туристичке организације именују на 
четири године.
 Наиме, како је Срђану 
Митрашиновићу,дана 06.11.2020. истиче 
мандат на који је именован, а истовремено 
је поднео и оставку, Комисија за избор 
и именовања предлаже Скупштини да 
одлучи као у изреци решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић



 2.Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца”.

О б р а з л о ж е њ е
           
 Одлуком о правобранилаштву 
града Шапца („Службени лист 
града Шапца“ број 29/14), чланом 
30. став 1. тачка 1. прописано је да 
Градском правобраниоцу и заменику 
правобраниоца престаје функција, на 
лични захтев.
 Досадашњи Градски право-
бранилац  Валентина   Ловрин   Јевтић  
својим дописом број 118-00-84 од 
30.10.2020. године обавестила је 
Скупштину града Шапца да подноси 
оставку на функцију Градског 
правобраниоца града Шапца.
 На основу свега изнетог,  Градско 
веће предлаже Скупштини града  да 
одлучи као у изреци овог решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:118 – 89/2020 - 14 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

345.
 На основу члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19)  и члана 27. Одлуке 
о правобранилаштву града Шапца ( 
‘’Сл. лист града Шапца’’ број 29/14),  
Скупштина града Шапца, на седници од  
02.11.2020. године, донела је

избор директора.
 Вршилац дужности директора има 
иста права, обавезе и одговорности као и 
директор јавне службе.
 Кандидат је доставила биографију 
о свом радном искуству.
 Предложени кандидат испуњава 
услове дефинисане законом за 
именовање на место вршиоца дужности, 
а Комисија за избор и именовања 
предлаже Скупштини да одлучи као у 
изреци решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119 – 46/2020 - 14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

344.
 На основу члана 39. и 131. 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19)  и члана 30. Одлуке 
о правобранилаштву града Шапца ( 
‘’Сл. лист града Шапца’’ број 29/14),  
Скупштина града Шапца, на седници од 
02.11.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИОЦУ
ГРАДА ШАПЦА

 1.Утврђује се престанак функције   
Градском  правобраниоцу  града Шапца,                    
Валентини Ловрин-Јевтић, због поднете 
оставке.
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346.
 На основу члана  39, 43, 44 и  45 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19) и члана 46. и 54. 
Пословника о раду Скупштине града 
Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 
32/08, 31/12 и 5/14), Скупштина града 
Шапца, на седници од 02.11.2020. године, 
донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊА

 I У комисију за избор и именовања  
бирају се:

Дејан Јовановић, председник
Миле Исаковић, члан
Јелена Мишковић, члан
Бојан Илић,члан
Милан Николић,члан

 II Комисија за избор и именовања 
подноси предлог за избор и именовања, 
поставља и разрешава функционере 
из надлежности Скупштине, предлаже 
доделу јавних признања, награда и звања 
почасног грађанина.
 III Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е
    
 Пословником о раду Скупштине 
града Шапца (Службени лист Града Шапца 
број 32/08, 31/12 и 5/14),  члановима 46. 
и 47. прописано је да се председник 
и чланови обавезних сталних радних 
тела, бирају на предлог председника 
Скупштине, из реда одборника.
 Наведеним пословником 
прописано је да комисија за избор и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА 
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА

ГРАДА ШАПЦА

 1. ПОСТАВЉА СЕ  Наташа Лукић 
Пурић, дипл. правник, за заменика 
Градског  правобраниоца града Шапца, 
на период  од пет годинa.
 2. Ово решење објавити у 
‘’Службеном  листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 27. Одлуке о 
правобранилаштву града Шапца 
(„Службени лист града Шапца“ број 
29/14),. прописано је да заменика 
Градског правобраниоца, на предлог 
Градског већа поставља Скупштина 
града, на период од пет година и може 
бити поново постављен. Чланом 29. исте 
одлуке дефинисано је да за заменика 
Градског правобраниоца може бити 
постављено лице које испуњава опште 
услове за рад у државним органима, које 
је завршило правни факултет, положило 
правосудни испит и има пет година 
радног искуства у правној струци, после 
положеног правосудног испита.
 Предложени кандидат испуњава 
све услове у складу са законом, па 
Градско веће предлаже Скупштини 
града да  постави Наташу Лукић Пурић, 
дипломираног правника из Шапца, за 
заменика Градског правобраниоца града 
Шапца, и oдлучи као у изреци овог 
решења.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119 - 39/2020 - 14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић



II Комисија за представке и предлоге 
разматра представке и предлоге грађана 
и других органа, испитује њихову 
оправданост и предлаже одговарајућим 
органима мере за њихово решавање. 
Комисија прати појаве на које се указује 
представкама и предлозима, обавештава 
Скупштину о најважнијим питањима која 
произилазе из таквих анализа и предлаже 
предузимање одговарајућих мера.
 III  Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 Пословником о раду Скупштине 
града Шапца (Службени лист Града Шапца 
број 32/08, 31/12 и 5/14),  члановима 46. 
и 47. прописано је да се председник 
и чланови обавезних сталних радних 
тела, бирају на предлог председника 
Скупштине, из реда одборника.
 Наведеним пословником 
прописано је да комисија за прописе 
спада у обавезна стална радна тела 
Скупштине града и да има председника и 
четири члана.
 Комисија за представке и предлоге 
разматра представке и предлоге грађана 
и других органа, испитује њихову 
оправданост и предлаже одговарајућим 
органима мере за њихово решавање. 
Комисија прати појаве на које се указује 
представкама и предлозима, обавештава 
Скупштину о најважнијим питањима која 
произилазе из таквих анализа и предлаже 
предузимање одговарајућих мера.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

именовања спада у обавезна стална 
радна тела Скупштине града и да има 
председника и четири члана.
 Чланови сталних радних тела 
бирају се на мандатни период за који је 
Скупштина изабрана.
 Комисија за избор и именовање 
подноси предлог за избор и именовања, 
постављења и разрешења из 
надлежности Скупштине и предлаже 
доделу јавних признања, награда и звања 
почасног грађанина.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:110-70/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

347.
 На основу члана  39, 43, 44 и  45 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19) и члана 46. и 54. 
Пословника о раду Скупштине града 
Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 
32/08, 31/12 и 5/14), Скупштина града 
Шапца, на седници од 02.11.2020. године, 
донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ  КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ

 I У комисију за представке и 
предлоге  бирају се:

1. Соња Ђерић, председник
2. Светлана Карић, члан
3. Хаџи Милица Ранковић, члан
4. Снежана Врачевић, члан
5. Горан Мијаиловић,члан
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Скупштине, из реда одборника. 
Наведеним пословником прописано је 
да комисија за прописе спада у обавезна 
стална радна тела Скупштине града и да 
има председника и четири члана.
 Комисија за прописе разматра 
усклађеност предлога одлука и других 
општих аката које усваја Скупштина са 
Уставом, законом, Статутом и другим 
прописима и даје своје предлоге и 
мишљења Скупштини.  Комисија 
утврђује пречишћене текстове одлука и 
других прописа Скупштине и по потреби 
учествује са предлагачем општих аката 
у припремању аутентичног тумачења 
одлука и других општих аката Скупштине.
 На основу свега наведеног 
предлаже се Скупштини да донесе одлуку 
као у датом тексту.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:110-69/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

349.
 На основу члана  39, 43, 44 и  45 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19) и члана 46. и 54. 
Пословника о раду Скупштине града 
Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 
32/08, 31/12 и 5/14), Скупштина града 
Шапца, на седници од 02.11.2020. године, 
донела је:

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ АДМИНИСТРАТИВНО 

МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ

348.
 На основу члана  39, 43, 44 и  45 
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 5/19) и члана 46. и 54. 
Пословника о раду Скупштине града 
Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 
32/08, 31/12 и 5/14), Скупштина града 
Шапца, на седници од 02.11.2020. године, 
донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ  КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

 I У комисију за прописе  бирају се:

Ана Анђелић, председник
Марија Марковић, члан
Бранко Томић,члан
Саша Максимовић,члан
Наташа Радовановић,члан

 II Комисија за прописе разматра 
усклађеност предлога одлука и других 
општих аката које усваја Скупштина са 
Уставом, законом, Статутом и другим 
прописима и даје своје предлоге и 
мишљења Скупштини.  Комисија 
утврђује пречишћене текстове одлука и 
других прописа Скупштине и по потреби 
учествује са предлагачем општих аката 
у припремању аутентичног тумачења 
одлука и других општих аката Скупштине.
 III  Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 Пословником о раду Скупштине 
града Шапца (Службени лист Града Шапца 
број 32/08, 31/12 и 5/14),  члановима 46. 
и 47. прописано је да се председник 
и чланови обавезних сталних радних 
тела, бирају на предлог председника 



престанак мандата одборника и о томе 
обавештава Скупштину града, разматра 
предлог одлука о накнадама одборника 
и других лица ангажованих на пословима 
Скупштине, одлучује о правима и 
обавезама из радног односа именованих, 
изабраних и постављених лица, као 
и друга административно-мандатна 
питања.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:110-68/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

350.
        На основу чл. 46. став 1. тачка 1) 
и ставa 2. и 3.  истог члана, а у вези са  
чланом 49. став 1. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
34/10 – Одлука УС и 54/11, 12/20), 
Скупштина града Шапца, на седници 
одржаној  02.11.2020. године, донела је 

               
О Д Л У К У

О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

 I  Утврђује се престанак мандата 
одборнику Милану Васићу из Шапца, са 
Небојша Зеленовић – Шабац је наш, због 
поднете оставке.
 II  Одлуку о престанку мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III Одлуку објавити у „Сл. листу 
града Шапца и општина Богатић, 

 I У административно-мандатну 
комисију  бирају се:    
    

Славица Ђурић, председник комисије
Ненад Плавић, члан
Ненад Мишковић,члан
Немања Ерчић,члан
Младен Петровић, члан

             
 II Административно мандатна 
комисија утврђује сагласност уверења о 
избору одборника и извештаја Градске 
изборне комисије, утврђује да ли су 
наступили законом утврђени разлози за 
престанак мандата одборника и о томе 
обавештава Скупштину града, разматра 
предлог одлука о накнадама одборника 
и других лица ангажованих на пословима 
Скупштине, одлучује о правима и 
обавезама из радног односа изабраних, 
именованих и постављених лица као 
и друга административно-мандатна 
питања.
 III  Ово решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

O б р а з л о ж е њ е

 Пословником о раду Скупштине 
града Шапца (Службени лист Града Шапца 
број 32/08, 31/12 и 5/14),  члановима 46. 
и 47. прописано је да се председник 
и чланови обавезних сталних радних 
тела, бирају на предлог председника 
Скупштине, из реда одборника. 
Наведеним пословником прописано је 
да административно мандатна комисија 
спада у обавезна стална радна тела 
Скупштине града и да има председника и 
четири члана.
 Административно мандатна 
комисија утврђује сагласност уверења о 
избору одборника и извештаја Градске 
изборне комисије, утврђује да ли су 
наступили законом утврђени разлози за 

Број 26        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 15



Страна 16        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 26

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
 број:020-90/2020-14

              
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

351.
 На основу чл. 46. став 1. тачка 1) 
и ставa 2. и 3.  истог члана, а у вези са  
чланом 49. став 1. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
34/10 – Одлука УС и 54/11, 12/20), 
Скупштина града Шапца, на седници 
одржаној  02.11.2020. године, донела је 
              

 
О Д Л У К У

О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

 I   Утврђује се престанак мандата 
одборнику Сузани Митровић из Шапца, 
са листе Александар Вучић – за нашу 
децу, због поднете оставке.
 II  Одлуку о престанку мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III Одлуку објавити у „Сл. листу 
града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 46. став 1 . 
тачка  1) Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - 
Одлука УС и 54/11)  прописано је да 
одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран подношењем 

Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 46. став 1 . 
тачка  1) Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - 
Одлука УС и 54/11)  прописано је да 
одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран подношењем 
оставке, док је ставом 2. истог члана 
прописано да одборник може поднети 
оставку усмено на седници скупштине 
јединице локалне самоуправе, а ставом 
3. да после подношења усмене оставке 
одборника, Скупштина без одлагања, на 
истој седници утврђује да је одборнику 
престао мандат.
 Одборник Милан Васић поднео 
је Скупштини града Шапца оставку број 
118-00-71 
од  23.10.2020. године  на одборнички 
мандат који му је додељен на 
конститутивној седници    Скупштине 
града Шапца  22.10.2020. године. 
 У складу са чланом 47. истог 
закона, председник Скупштине у обавези 
је да поднету оставку уврсти у дневни ред 
на првој наредној седници Скупштине.
 С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 49. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о престанку мандата 
одборника, одлучено је као у диспозитиву 
решења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.
                                                                
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:                                    
-Милану Васићу
-Градској  изборној комисији
-Архиви 
  



352.
       На основу чл. 46. став 1. тачка 1) 
и ставa 2. и 3.  истог члана, а у вези са  
чланом 49. став 1. Закона о локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
34/10 – Одлука УС и 54/11, 12/20), 
Скупштина града Шапца, на седници 
одржаној 02.11.2020. године, донела је 
               

О Д Л У К У
О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

 I  Утврђује се престанак мандата 
одборнику Зорану Милетићу из Шапца, 
са листе Небојша Зеленовић – Шабац је 
наш, због поднете оставке.
 II Одлуку о престанку мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III Одлуку објавити у „Сл. листу 
града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 46. став 1 . 
тачка  1) Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - 
Одлука УС и 54/11) прописано је да 
одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран подношењем 
оставке, док је ставом 2. истог члана 
прописано да одборник може поднети 
оставку усмено на седници скупштине 
јединице локалне самоуправе, а ставом 
3. да после подношења усмене оставке 
одборника, Скупштина без одлагања, на 
истој седници утврђује да је одборнику 
престао мандат.
 Одборник Зоран Милетић  поднео 
је оставку Скупштини града Шапца број 

оставке, док је ставом 2. истог члана 
прописано да одборник може поднети 
оставку усмено на седници скупштине 
јединице локалне самоуправе, а ставом 
3. да после подношења усмене оставке 
одборника, Скупштина без одлагања, на 
истој седници утврђује да је одборнику 
престао мандат.
 Одборник Сузана Митровић 
поднела је Скупштини града Шапца 
оставку број 118-00-86 од 30.10.2020. 
године  на одборнички мандат који јој 
је додељен на конститутивној седници 
Скупштине града Шапца одржаној 
22.10.2020.године.
 У складу са чланом 47. истог 
закона, председник Скупштине у обавези 
је да поднету оставку уврсти у дневни ред 
на првој наредној седници Скупштине.
 С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 49. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о престанку мандата 
одборника, одлучено је као у диспозитиву 
решења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
-Сузани Митровић
-Градској  изборној комисији
-Архиви 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
број:020-100/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

Број 26        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 26

О Д Л У К У
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

 I  Потврђује се  мандат одборнику 
Ристи Ристић,  из Шапца, мат. бр. 
0703983772030, 
 са листе Александар Вучић – за нашу 
децу.
 II Одлуку о потврђивању мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III Одлуку објавити у „Сл. листу 
града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 48. став 1. 
Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС 
и 54/11)  прописано је да када одборнику 
престаје мандат пре истека времена на 
које је изабран мандат се додељује првом 
следећем кандидату са изборне листе 
коме није додељен мандат одборника.
            У складу са чланом 56 истог закона, 
мандат одборнику почиње тећи даном 
потврђивања мандата.
           С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 56. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о потврђивању  
мандата одборника, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
-Ристи Ристићу
-Градској  изборној комисији
-Архиви                                                  

118-00-70 од 23.10.2020. године на место 
одборнички мандат који му је додељен на 
конститутивној седници  Скупштине града 
Шапца одржаној 22.10.2020. године.
 У складу са чланом 47 истог закона, 
председник Скупштине у обавези је да 
поднету оставку уврсти у дневни ред на 
првој наредној седници Скупштине.
С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 49. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о престанку мандата 
одборника, одлучено је као у диспозитиву 
решења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
Зорану Милетић
Градској  изборној комисији
Архиви 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
број:020-101/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

353.
 На основу чл. 48. став 1. и  члана 56 
став 1. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука 
УС и 54/11, 12/20), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 02.11.2020. 
године, донела је 

              



коме није додељен мандат одборника.
            У складу са чланом 56 истог закона, 
мандат одборнику почиње тећи даном 
потврђивања мандата.
           С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 56. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о потврђивању  
мандата одборника, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
-Јелена Павловић
-Градској  изборној комисији
-Архиви 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
број:020-97/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

355.
 На основу чл. 48. став 1. и  члана 56 
став 1. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука 
УС и 54/11, 12/20,), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 02.11.2020. 
године, донела је 

               
О Д Л У К У

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 
ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
број:020 - 91/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

354.
 На основу чл. 48. став 1. и  члана 56 
став 1. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука 
УС и 54/11, 12/20,), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 02.11.2020. 
године, донела је 

               
О Д Л У К У

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 
ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

 I   Потврђује се  мандат одборнику 
Јелени Павловић, из Маова, мат. бр. 
0708985777031, са листе Александар 
Вучић – за нашу децу.
 II    Одлуку о потврђивању мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III  Одлуку објавити у „Сл. листу 
града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 48. став 1. 
Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС 
и 54/11)  прописано је да када одборнику 
престаје мандат пре истека времена на 
које је изабран мандат се додељује првом 
следећем кандидату са изборне листе 

Број 26        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 26

356.
 На основу чл. 48. став 1. и  члана 56 
став 1. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука 
УС и 54/11, 12/20,), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 02.11.2020. 
године, донела је 

               
О Д Л У К У

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 
ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

 I  Потврђује се мандат одборнику 
Милићу Гранићу, из Мрђеновца, мат. бр.  
2809954772021, са листе Александар 
Вучић – за нашу децу.
 II    Одлуку о потврђивању мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III  Одлуку објавити у „Сл. листу 
града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 48. став 1. Закона 
о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11)  
прописано је да када одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат се додељује првом 
следећем кандидату са изборне листе 
коме није додељен мандат одборника.
 У складу са чланом 56. истог 
закона, мандат одборнику почиње тећи 
даном потврђивања мандата.
 С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 56. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о потврђивању  
мандата одборника, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

 I Потврђује се мандат одборнику 
Славици Костић, из Шапца, мат. бр.  
0602981777034, са листе Александар 
Вучић – за нашу децу.
 II   Одлуку о потврђивању мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III Одлуку објавити у „Сл. листу 
града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 48. став 1. Закона 
о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11)  
прописано је да када одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат се додељује првом 
следећем кандидату са изборне листе 
коме није додељен мандат одборника.
 У складу са чланом 56. истог 
закона, мандат одборнику почиње тећи 
даном потврђивања мандата.
 С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 56. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о потврђивању  
мандата одборника, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
-Славици Костић
-Градској  изборној комисији
-Архиви                                                 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
број:020-95/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић



града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 48. став 1. Закона 
о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11)  
прописано је да када одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат се додељује првом 
следећем кандидату са изборне листе 
коме није додељен мандат одборника.
 У складу са чланом 56. истог 
закона, мандат одборнику почиње тећи 
даном потврђивања мандата.
           С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 56. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о потврђивању  
мандата одборника, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Адаму Aлексићу
-Градској  изборној комисији
-Архиви                                                  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
број:020-92/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Милићу Гранићу
-Градској  изборној комисији
-Архиви 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
број:020-93/2020-14

                                        
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

357.
 На основу чл. 48. став 1. и  члана 56 
став 1. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука 
УС и 54/11, 12/20,), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 02.11.2020. 
године, донела је 

               
О Д Л У К У

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 
ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

 I  Потврђује се мандат одборнику 
Адаму Алексићу, из Шапца, мат. бр.  
2105976772036, са листе Александар 
Вучић – за нашу децу.
 II    Одлуку о потврђивању мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III  Одлуку објавити у „Сл. листу 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Боси Крсмановић
-Градској  изборној комисији
-Архиви 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
број:020-96/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

359.
 На основу чл. 48. став 1. и  члана 56 
став 1. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука 
УС и 54/11, 12/20,), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 02.11.2020. 
године, донела је 

             
  

О Д Л У К У
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

 I  Потврђује се мандат одборнику 
Горану Ракићу, из Дуваништа, мат. бр.  
1806976772, са листе Јелена Милошевић-
нови тим за Шабац.
 II    Одлуку о потврђивању мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III  Одлуку објавити у „Сл. листу 

358.
 На основу чл. 48. став 1. и  члана 56 
став 1. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука 
УС и 54/11, 12/20,), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 02.11.2020. 
године, донела је 

     
          

О Д Л У К У
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

 I  Потврђује се мандат одборнику 
Боси Крсмановић, из Шапца, мат. бр.  
2411951777029, са листе Александар 
Вучић – за нашу децу.
 II    Одлуку о потврђивању мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III  Одлуку објавити у „Сл. листу 
града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 48. став 1. Закона 
о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11)  
прописано је да када одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат се додељује првом 
следећем кандидату са изборне листе 
коме није додељен мандат одборника.
 У складу са чланом 56. истог 
закона, мандат одборнику почиње тећи 
даном потврђивања мандата.
 С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 56. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о потврђивању  
мандата одборника, одлучено је као у 
диспозитиву решења.



360.
 На основу чл. 48. став 1. и  члана 56 
став 1. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука 
УС и 54/11, 12/20,), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 02.11.2020. 
године, донела је 

               
О Д Л У К У

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 
ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

 I   Потврђује се мандат одборнику 
Винки Вешић, из Шапца, мат. бр.  
2808956777024, са листе Небојша 
Зеленовић-Шабац је наш.
 II    Одлуку о потврђивању мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III  Одлуку објавити у „Сл. листу 
града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 48. став 1. Закона 
о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11)  
прописано је да када одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат се додељује првом 
следећем кандидату са изборне листе 
коме није додељен мандат одборника.
 У складу са чланом 56. истог 
закона, мандат одборнику почиње тећи 
даном потврђивања мандата.
 С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 56. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о потврђивању  
мандата одборника, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 48. став 1. Закона 
о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11)  
прописано је да када одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат се додељује првом 
следећем кандидату са изборне листе 
коме није додељен мандат одборника.
 У складу са чланом 56. истог 
закона, мандат одборнику почиње тећи 
даном потврђивања мандата.
 С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 56. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о потврђивању  
мандата одборника, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Горану Ракићу
-Градској  изборној комисији
-Архиви 
    

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
број:020-99/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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Страна 24        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 26

града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама члана 48. став 1. Закона 
о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11)  
прописано је да када одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат се додељује првом 
следећем кандидату са изборне листе 
коме није додељен мандат одборника.
 У складу са чланом 56. истог 
закона, мандат одборнику почиње тећи 
даном потврђивања мандата.
 С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 56. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о потврђивању  
мандата одборника, одлучено је као у 
диспозитиву решења.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.
                                                                
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Ивану Туфегџићу
-Градској  изборној комисији
-Архиви 
                                                               

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
број:020 -94/2020-14 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења Одлуке.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Винки Вешић
-Градској  изборној комисији
-Архиви                                                  

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
број:020-98/2020-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

361.
 На основу чл. 48. став 1. и  члана 56 
став 1. Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука 
УС и 54/11, 12/20,), Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 02.11.2020. 
године, донела је 

              
 

О Д Л У К У
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

 I  Потврђује се мандат одборнику 
Ивану Туфегџићу, из Прњавора, мат. 
бр.  2805982772082, са листе Небојша 
Зеленовић-Шабац је наш.
 II    Одлуку о потврђивању мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 III  Одлуку објавити у „Сл. листу 



362.

Број 26        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 25



Страна 26        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 26



О б р а з л о ж е њ е

 Правни основ за доношење  oвог 
Закључка садржан је у одредбама члана  
15. став 1. тачка 10. Закона о локалним 
изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 
34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 
16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) 
којим је утврђено да изборна комисија 
подноси извештај Скупштини јединице 
локалне самоуправе о спроведеним 
изборима за одборнике,  којим је 
утврђено да се закључком одлучује о 
процедуралним питањима, о прихватању 
одређених предлога, утврђују ставови 
о томе, шта, како и на који начин треба 
убудуће поступати у појединачним 
питањима односно стварима, иницира 
доношење одлука, односно другог општег 
или појединачног акта.

 Изборна комисија града Шапца 
је упутила Скупштини града Извештај 
о спроведеним изборима за одборнике 
Скупштине града одржаним 21. јуна 2020. 
године, 209/2020 oд 30.10.2020. године, 
на даљу надлежност.

363.
 Скупштинa града Шапца,  на другој  
седници одржаној дана 02.11.2020. 
године, на основу члана  15. став 1. 
тачка 10) Закона о локалним изборима 
(“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 
- одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 
аутентично тумачење и 68/2020) донела 
је 

З А К Љ У Ч А К

 о прихватању Допунског извештаја 
Изборне комисије града Шапца о укупним 
резултатима избора  за одборнике 
Скупштине Шапца одржаним 21. јуна 
2020. године

 I Прихвата се Допунски извештај 
Изборне комисије града Шапца о укупним 
резултатима избора за одборнике 
Скупштине града Шапца, одржаним 21. 
јуна 2020. године године, број 209/2020 
oд 30.10.2020. године

 II Овај Закључак објавити у 
‘’Службеном листу града Шапца’’.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 013-00-21/2020-14 од 02.11.2020. 

године

У Шапцу, 02.11.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ШАПЦА
Немања Пајић

Број 26        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 27
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РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ 
ДИРЕКТОРА ЈКП „СТАРИ 
ГРАД“ ШАБАЦ 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 
В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП „СТАРИ 
ГРАД“ ШАБАЦ

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  
ДИРЕКТОРА ЈКП „ПАРКИНГ-
ШАБАЦ“ 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д. 
ДИРЕКТОРА ЈКП „ПАРКИНГ-
ШАБАЦ“ 

РЕШЕЊЕ  О РАЗРЕШЕЊУ 
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШАБАЦ 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д. 
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШАБАЦ

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ 
ГРАДСКОГ ПРВАОБРАНИОЦА 
ГРАДА ШАПЦА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА 
ШАПЦА

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ 

ГРАД ШАБАЦ

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ 
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 
В.Д.  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ 
ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ 
ЦЕНТРА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 
В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ 
ЦЕНТРА

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ 
ДИРЕКТОРА ЈП 
„ИНФРАСТРУКТУРА“ ШАБАЦ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 
В.Д.  ДИРЕКТОРА ЈП 
„ИНФРАСТРУКТУРА“ ШАБАЦ

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ 
ДИРЕКТОРА ЈКП „ВОДОВОД 
-ШАБАЦ“ ШАБАЦ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д. 
ДИРЕКТОРА ЈКП „ВОДОВОД-
ШАБАЦ“ 

Број акта                     Назив акта                       Страна

АКТА 

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

1

1

2

3

3

4

5

6

6

7

8

9

9

10

11

11
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Страна 32        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Број 26

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

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА МИЛИЋУ ГРАНИЋУ 

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА АДАМУ АЛЕКСИЋУ 

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА БОСИ 
КРСМАНОВИЋ 

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА ГОРАН РАКИЋУ 

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА ВИНКИ ВЕШИЋ 

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА ИВАНУ ТУФЕГЏИЋУ 

ДОПУНСКИ ИЗВЕШТАЈ  О 
УКУПНИМ РЕЗУЛТТИМА 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШИНЕ 

ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ 
ДОПУНСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ГРАДА ШАПЦА О УКУПНИМ 
РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ШАПЦА ОДРЖАНИМ 21. ЈУНА 
2020. ГОДИНЕ ГРАДА ШАПЦА

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И 
ПРЕДЛОГЕ 

РЕШЕЊЕ О ИБОРУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРОПИСЕ

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ 
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О -
МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ 
МАНДАТА МИЛАНУ ВАСИЋУ

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ 
МАНДАТА СУЗАНИ   
МИТРОВИЋ 

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ 
МАНДАТА ЗОРАНУ МИЛЕТИЋУ

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА РИСТИ РИСТИЋ

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА ЈЕЛЕНИ ПАВЛОВИЋ

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА СЛАВИЦИ КОСТИЋ 

Број акта                     Назив акта                       Страна

АКТА 

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360
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362

363

12

13

14

14

15

16

17

18

19

19

20

21

22

22

23

24

25
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