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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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Образложење

Чланом 58. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да помоћнике 
председника општине поставља и 
разрешава председник општине, као и 
да се помоћници председника општине 
постављају у кабинету председника 
општине најдуже на период док траје 
дужност председника општине. Чланом 
66. став 4. прописано је да се одредбе 
Закона о локалној самоуправи које 
се односе на председника општине 
примењују на градоначелника.

Чланом 57. став 1. тачка 20. 
Статута града Шапца  прописано је да 
градоначелник поставља и разрешава 
помоћнике градоначелника, док је 
чланом 58. прописано да градоначелник 
поставља и разрешава помоћнике који 
обављају послове најдуже док траје 
дужност градоначелника.

На основу овлашћења из 
наведених прописа, градоначелник града 
Шапца донео је решење о постављењу 
помоћника градоначелника.

ГРАДОНАЧЕЛНИК   ГРАДА  ШАПЦА
Број: 112-00-174 /2020-13 

од 30.10.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК                  
Др Александар Пајић

364.
На основу члана 58. став 2 и 4., 

у вези са чланом 66. став 4. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’ 
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 
-др.закон и 47/2018),  члана 57.став 1. и 
члана 58. Статута града Шапца („Сл.лист 
града Шапца бр. 5/2019), Градоначелник 
града Шапца,  дана 30.10.2020.године 
доноси

  РЕШЕЊЕ О  ПОСТАВЉЕЊУ  
ПОМОЋНИКА  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

ГРАДА ШАПЦА

1. ПОСТАВЉА СЕ  Дејан Марковић, 
медицински техничар из 
Цуљковића,  за помоћника 
градоначелника за питања из 
области комуналне уређености 
градског, приградског и сеоског 
подручја.

2. Лице из тачке 1. овог решења 
поставља се на функцију 
помоћника градоначелника, почев 
од 30.10.2020. године, најдуже 
на период док траје дужност 
градоначелника.

3. Решење објавити у „Службеном 
листу града Шапца “.
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Чланом 57. став 1. тачка 20. Статута града 
Шапца  прописано је да градоначелник 
поставља и разрешава помоћнике 
градоначелника, док је чланом 58. 
прописано да градоначелник поставља 
и разрешава помоћнике који обављају 
послове најдуже док траје дужност 
градоначелника.
На основу овлашћења из наведених 
прописа, градоначелник града Шапца 
донео је решење о постављењу 
помоћника градоначелника.

ГРАДОНАЧЕЛНИК   ГРАДА  ШАПЦА
Број: 112-00-173 /2020-13 

од 30.10.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Др Александар Пајић

366.
 На основу члана 56. став 2. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе  („Сл.
гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 
95/2018) и члана 61 . Статута града 
Шапца („ Сл.лист града Шапца бр.5/2019), 
Градско веће града Шапца, на седници 
одржаној 30.10.2020.године донело је 

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 1. ПОСТАВЉА СЕ  Александар 
Јовановић, дипл.правник из Шапца, за 
вршиоца дужности начелника Градске 

365.
 На основу члана 58. став 2 и 4., 
у вези са чланом 66. став 4. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’ 
бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 
-др.закон и 47/2018),  члана 57.став 1. и 
члана 58. Статута града Шапца („Сл.лист 
града Шапца бр. 5/2019), Градоначелник 
града Шапца,  дана 30.10.2020.године 
доноси

  РЕШЕЊЕ О  ПОСТАВЉЕЊУ  
ПОМОЋНИКА  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

ГРАДА ШАПЦА

 1. ПОСТАВЉА СЕ  Владимир 
Мићић, дипломирани економиста  из 
Шапца,  за помоћника градоначелника за  
послове сарадње са малим и средњим 
предузећима .
 2. Лице из тачке 1. овог решења 
поставља се на функцију помоћника 
градоначелника,  почев од 30.10. 2020. 
године, најдуже на период док траје 
дужност градоначелника.
 3. Решење објавити у „Службеном 
листу града Шапца “.

Образложење

 Чланом 58. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да помоћнике 
председника општине поставља и 
разрешава председник општине, као и 
да се помоћници председника општине 
постављају у кабинету председника 
општине најдуже на период док траје 
дужност председника општине. Чланом 
66. став 4. прописано је да се одредбе 
Закона о локалној самоуправи које 
се односе на председника општине 
примењују на градоначелника.



у обиму од најмање 240 ЕСПБ, најмање 
пет година радног искуства у струци и 
положен правосудни испит, који замењује 
државни стручни испит . 
 Обзиром на наведено, донета је 
одлука као у диспозитиву.
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба 
није дозвољена, али се може покренути 
управни спор  подношењем  тужбе  
Управном суду у року од 30 (тридесет) 
дана од дана достављања решења.

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ШАПЦА
Број : 112-00-181/2020-15  

од 30.10.2020.године                                     

  Градоначелник
Др Александар Пајић

367.
 На основу члана 39. став 1. Закона 
о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Сл. 
гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 
1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – 
др. закон и 47/2018) и члана 57. Статута 
града Шапца („Сл. лист града Шапца“, бр. 
5/2019), а на основу Закључка Штаба за 
ванредне ситуације града Шапца број 119-
00-37-24/2020-53 од 10.11.2020. године, 
градоначелник града Шапца доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ЗА ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ 
ГРАДА ШАПЦА

управе града Шапца, почев од 30.10.2020.
године, до постављења начелника 
Градске управе града Шапца.
 2. Ово  решење објавити у 
„Службеном листу града Шапца“.

Образложење

 Чланом 56. став 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе 
предвиђено је да, уколико није постављен 
начелник управе,као ни његов заменик, 
до постављења начелника управе, као 
и када начелник није у могућности да 
обавља дужност дуже од 30 дана,  веће 
може поставити вршиоца дужности  - 
службеника који испуњава утврђене 
услове за радно место службеника на 
положају, који ће обављати послове 
начелника управе,најдуже на три месеца, 
без спровођења јавног конкурса.
 Обзиром да је радно место 
начелника Градске управе упражњено, а 
да је заменик начелника управе Младен 
Кузмановић поднео писмену оставку 
на тај положај дана 30.10.2020.године, 
стекли су се услови да се, до постављења 
начелника Градске управе, постави 
вршилац дужности.
 Увидом у персонални досије 
службеника Александра Јовановића 
утврђено је да именовани   испуњава 
опште услове за заснивање радног 
односа предвиђене чланом 80. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, као и 
да испуњава посебне  услове предвиђене 
за обављање послова начелника Градске 
управе, који су прописани чланом 
50. став 2. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе–стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама 
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АКТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

368.
 На основу члана 62. став 5. 
Закон о пољопривредном земљишту 
(“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008 
- др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 
95/2018 - др. закон) и члана 70. Статута 
општине Владимирци, ( „Службени 
лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“ број 6/19), 
Општинско веће општине Владимирци, 
на седници од 02.11.2020. године, донело 
је

П Р А В И Л Н И К
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА 

СКИДАЊА УСЕВА СА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИМИРЦИ КОЈЕ СЕ КОРИСТИ БЕЗ 
ПРАВНОГ ОСНОВА

Члан 1.

Овим Правилником регулише 
се поступак и начин скидања усева са 
пољопривредног земљишта у државној 
својини које је обухваћено Програмом 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Владимирци,а које без правног 
основа користи правно или физичко 
лице, за пољопривредну производњу.

Изузетно, ова одлука примењује 
се и за скидање усева са грађевинског 
земљишта у државној својини на 
територији општине Владимирци које 
се до привођења намени користи за 
пољопривредну производњу и које без 
правног основа користи правно или 
физичко лице. 

 1. Проглашава се ванредна 
ситуација за целу територију града 
Шапца.

 2. Ванредна ситуација се 
проглашава због елементарне непогоде 
проузроковане ширењем епидемије 
заразне болести COVID-19 и спровођења 
оперативних мера за спречавање и 
сузбијање заразне болести COVID-19 на 
територији града Шапца.

 3. О спровођењу ове одлуке 
стараће се Штаб за ванредне ситуације 
града Шапца у складу са чланом 43. и 
чланом 44. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 
87/2018).

 4. Ову одлуку доставити Окружном 
штабу за ванредне ситуације Мачванског 
управног округа, Кризном  штабу за сузбијање 
заразне болести COVID-19, Сектору за 
ванредне ситуације - Одељењу за ванредне 
ситуације у Шапцу, јавним предузећима, 
установама и другим учесницима у 
спровођењу мера заштите и спасавања.

5. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у 
„Службеном листу града Шапца“.

ГРАД ШАБАЦ
Број: 119-00-37-25/2020-53
Датум: 10.11.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ШАПЦА
др Александар Пајић



са скидањем, без ускладиштења, бити 
предати лицу које докаже да је власник 
скинутих усева под условом да измири 
обавезу плаћања накнаде за коришћење 
пољопривредног земљишта без 
правног основа, у складу са Законом о 
пољопривредном земљишту.
 Уколико се беправни корисник 
не појави, скинути усеви ће бити 
ускладиштени у регистрованим 
складиштима, према прописима о 
складиштењу и чувању пољопривредних 
производа, о чему ће се старати Комисија. 
 Трошкове настале поводом 
скидања усева, ако је скидање усева 
започето, или је накнада за коришћење 
пољопривредног земљишта у државној 
својини плаћена непосредно пре 
започињања скидања усева, падају на 
трошак лица које користи пољопривредно 
земљиште без правног основа.
 Уколико се ради о непознатом 
лицу које је користило  пољопривредно 
земљиште у државној својини без 
правног основа, трошкови скидања, 
ускладиштења и продаје усева вршиће 
се из средстава буџета општине 
Владимирци. .
 Општина Владимирци може 
закључити вансудско поравнање за 
накнаду трошкова из става 2. овог 
члана ради накнаде трошкова насталих 
поводом скидања усева. Уколико лице 
које користи пољопривредно земљиште 
у државној својини одбије да закључи 
вансудско поравнање, поднеће се тужба 
надлежном суду.
 Уколико у року од 15 дана од дана 
ускладиштења усева нико не пружи доказ 
да је власник ускладиштених усева и да 
је измирио обавезу плаћања накнаде за 
коришћење земљишта у државној својини 
без правног основа и све друге трошкове 
настале у поступку скидања усева, 
ускладиштени усеви ће бити продати по 
тржишним условима. 

Члан 2.

 Скидање усева са пољопривредног 
земљишта из члана 1. ове Одлуке 
вршиће се као мера користи, односно 
напомену  да се земљиште користи од 
стране непознатог лица; 
  име и презиме, односно назив 
лица које је ангажовано да врши скидање 
усева;
  назив складиштара и место 
складиштења усева; 
  дан, време и место одређено за 
скидање усева, као
  и друге наводе од значаја за 
скидање усева.
 Решења из става 2. и 3. овог члана 
објављују се на званичном сајту општине 
Владимирци и огласној табли Општинске 
управе општине Владимирци.

Члан 7. 

 Скидање усева из става 1. овог 
члана обављаће се уз стручну и техничку 
помоћ:

1. представника Општинске управе 
за послове пољопривреде;
2. представника овлашћене геодетске 
организације са лиценцом за рад;
3. Републичког пољопривредног 
инспектора и 
4. овлашћених лица МУП РС, 
Полицијске станице у Владимирцима.

 О доношењу решења из става 2. 
овог члана, датуму скидања усева, уз 
назнаку часа и места - локације скидања 
усева, благовремено се обавештава МУП 
РС - Полицијска станица у Владимирцима 
и Републичка пољопривредна инспекција. 

Члан 8.

 Скинути усеви ће истовремено 
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Члан 9.

По истеку рока из члана 8. 
став 6. овог Правилника, председник 
општине Владимирци донеће одлуку о 
расписивању Јавног позива за продају 
ускладиштених усева. 

Одлуком из става 1. овог члана, 
одређује се да купац утврђени износ 
уплати на посебан подрачун буџета 
општине Владимирци отворен код Управе 
за трезор. 

Средства остварена од продаје 
ускладиштених усева, по одбитку 
трошкова поступка скидања усева, 
распоредиће се у складу са чланом 71. 
Закона о пољопривредном земљишту. 

Члан 10.

Надзор над спровођењем ове 
Одлуке вршиће Општинска управа 
општине Владимирци.

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у 
‹›Службеном листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева’’.

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
Општинско веће

Број: 320-62/2020-II
Датум: 02.11.2020. године

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Горан Зарић
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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 ПОСТАВЉЕЊУ 
ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА ШАПЦА ДЕЈАНА 
МАРКОВИЋА

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ 
ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА ШАПЦА ВЛАДИМИРА 
МИЋИЋА

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ 
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋA

ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ЦЕЛУ 
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ШАПЦА

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ 
СКИДАЊА УСЕВА СА 
П О Љ О П Р И В Р Е Д Н О Г 
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ КОЈЕ 
КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА
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