ГОДИНА
XLIII
ГОДИНА XLIII

БРОЈ
30.
БРОЈ 1.

АКТА СО БОГАТИЋ

АКТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
398.

На основу члана 32. Закона о
самоуправи (‘’Сл. гласник РС’’
бр.РЕПУБЛИКА
129/2007, СРБИЈА
83/2014 -др. закон, 101/2016
ОПШТИНА
БОГАТИЋ
- др. закон и 47/2018,), члана 56. Закона
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
о локалним
изборима (“Сл. гласник РС”,
Број: I-R. 230/2020-09
бр.Датум:
129/2007,
34/2010 - одлука УС и
31.01.2020.године
Б o г а т 12/2020,
ић
54/2011,
16/2020 – аутентично
На
основу
члана
32.
Закона
о локалној
тумачење и 68/2020) и члана
39. Статута
самоуправи (Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и
Општине
Коцељева
(‘’Сл.
лист
града
47/18) члана 40. Статута Општине Богатић ("Сл. лист
Шапца
и општина
Богатић,
Владимирци
града Шапца
и општина Богатић,
Владимирци
и
бр. 4/19), Скупштина
општине
Богатић, на
иКоцељева"
Коцељева’’,
бр. 4/19),
Скупштина
седници одржаној
дана 31.01.2020.
године,одржаној
донела
општине
Коцељева,
на седници
је:
дана 17.11.2020. године, донела је
001
локалној

ОДЛУКУ
I УСВАЈА СЕ О
Локални
Д Л Уакциони
К У план запошљавања општине Богатић за 2020. годину.

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА

II Одлуку доставити: Националној служби за запоОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ
шљавање Шабац, у досије седничког материјала и
архиви. ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
III Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у "Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".

I ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
одборницима
у Скупштини општине
Мирослав
Дабић,
Коцељева који сус.р.потврђен Извештајем
Мандатно-имунитетске Комисије број 0619 од 23.09.2020. године, који је поднет
002
Скупштини
општине Коцељева дана
РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
17.11.2020. године и то:
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АЛЕКСАНДАР
Број:Предлагач:
231/2020-09
ВУЧИЋ
– ЗА НАШУ
Датум:31.01.2020.
годинеДЕЦУ – Верољуб
Бoгатић
Матић:
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр.

1.
ЖЕЉКО
НЕДИЋ,
јмбг
1011984773213, машински техничар из

17. новембар.
2020.
31. јануар 2020.

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.
Галовића
и Статута општине Богатић („Службени
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева“ број:4/19), Скупштина општине Богатић на
2. ЗАГОРКА
ЕРАКОВИЋ,
јмбг
седници одржаној
дана 31.01.2020.
године, донела је:

2102986715120, професор
ОДЛУКУ
језика из Коцељеве.

енглеског

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
II Даном ступања на снагу ове
ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
Одлуке
одборнициОПШТИНЕ
Скупштине
општине
НА ТЕРИТОРИЈИ
БОГАТИЋ

Коцељева из тачке 1. ове Одлуке, стичу
СЕиИЗМЕНА
И ДОПУНА
Одлуке осходно
општисваI ВРШИ
права
дужности
одборника
нским
и
некатегорисаним
путевима
на
територији
одредбама Закона, Статута општине
општине Богатић („Службени лист града Шапца и
Коцељева и Пословника Скупштине
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева број:
општине
Коцељева.
13/17),
утолико
што се:
-у члану 4. ставу 5. исте иза тачке 32) додаје
Против
Одлуке
у вези са
тачка 33)IIIкоја
гласи „ПУТ
ОП-33донете
Богатић-Клење-кат.
парц.
у К.о. Богатић-кат.парц.бр.
4851; део кат.
потврђивањем
мандата 4850;
одборницима,
парц.
(наспрам жалба
кат. парц.бр.4851
и кат. парц.
можебр.4775
се изјавити
надлежном
суду
бр.5480 у К.о. Клење); кат. парц. у К.о. Клење-кат. парц.
у року од 48 часова од дана доношења
бр.5480; део кат. парц. бр.5481 (од кат. парц. бр.5480
Одлуке.
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. IV
парц.
бр.5525
(од кат.
парц.
до кат.
Ова
Одлука
ступа
набр.5524
снагу даном
парц.бр.5490);
кат. парц. бр.5490
(наспрам кат.
доношења део
и објавиће
се у ‘’Службеном
парц. бр.5453 и кат. парц. бр.5522); део кат. парц. бр.
листу града Шапца и општина Богатић,
5522 (наспрам кат. парц. бр.5490 и кат. парц. бр.5115);
Владимирци
Коцељева’’.
кат.
парц. бр.5115;икат.
парц. бр.2670; кат. парц. бр.5516
и кат. парц. бр.2669“
II У осталом делу Одлука о општинским и некатегорисаним
путевима ОПШТИНЕ
на територији општине
Богатић
СКУПШТИНА
КОЦЕЉЕВА
(„Службени
града
и општина:
Богатић,
Број: лист
06-32
од Шапца
17.11.2020.
године
Владимирци и Коцељева број: 13/2017) остаје неизмењена.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

III Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
објављивања у "Службеном листу града Шапца и
Владан
Јанковић
општина: Богатић,
Владимирци
и Коцељева ".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.
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399.

На основу члана 76. став 1. и 2.
Закона о буџетском систему (“Сл. гласник
РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 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 32. став
1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(‘’Сл. гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014
-др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 2. Статута
општине Коцељева (‘’Сл. лист Општине’’,
бр. 4/19), Скупштина општине Коцељева,
на седници одржаној 17.11.2020. године,
донела је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2020.
ГОДИНУ, ЗА ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ

Број 30

400.

На основу члана 93.став 1. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС”,бр.129/2007,83/2014-други
закон, 101/2016-други закон и 47/2018),
члана 181.став 1. Закона о државном
премеру и катастру (,,Службени гласник
РС“,бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15
и 47/17-аутентично тумачење, 113/17др.закон, 27/18-др.закон и 41/18), члана
9.став 2. Уредбе о адресном регистру
(,,Службени гласник РС”,бр.63/17) и члана
36.став 1.тачка 65. Статута општине
Коцељева (,,Службени лист града
Шапца и општина Богатић,Владимирци
и Коцељева “, бр. 4/19), уз прибављену
Сагласност
Министарства
државне
управе и локалне самоуправе број:
015-05-00260/2020-24 од 30.09.2020.
године, Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној дана 17.11.2020.
године, донела је

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу
Одлуке о буџету општине Коцељева за
2020. годину, за првих девет месеци.

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ НАЗИВА УЛИЦА
,ЗАСЕОКА И ТРГОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

2. Извештај из става 1. саставни је
део овог Закључка.

Члан 1.

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

Овом Одлуком утврђују се називи
улица, засеока и тргова на територији
општине Коцељева.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године

У насељеном месту Баталаге
утврђују се следећи називи улица:

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

1.Улица 1 (улица добија нови назив Поп
Луке Лазаревића);

Члан 2.
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Опис предложене улице бр.1. Почиње од
границе са насељеним местом Свилеува,
између кп 265 и кп 336, пролази дуж
целе кп 2162 и завршава се на граници
насељеног места Тулари, општина Уб,
између кп 431/2 и кп 201, КО Баталаге.
2.Улица 2 (улица добија нови назив
Карађорђева);
Опис предложене улице бр.2. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 327
и 326, пролази дуж кп 2165/1, кп 2165/2
и завршава се између кп 1489 и кп 1218,
КО Баталаге.
3.Улица 3 (улица добија нови назив
Хајдук Вељка);
Опис предложене улице бр.3. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 306
и кп 416, пролази дуж кп 305 до кп 414
где скреће у кп 2164, код кп 960 скреће у
десно и пролази дуж кп 968 и завршава
се између кп 971 и кп 973, КО Баталаге.
4.Улица 4 (улица добија нови назив Јанка
Веселиновића);
Опис предложене улице бр.4. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 430 и
кп 431/1, пролази дуж кп 2163 и завршава
се код предложене улице бр.5 између кп
1135 и кп 1130, КО Баталаге
5.Улица 5 (улица добија нови назив
Танаска Рајића);
Опис предложене улице бр.5. Почиње
од предложене улице бр.2 између кп 609
и кп 826/2, пролази дуж кп 2166, наставља
дуж кп 2170, кп 1979 и завршава се код
предложене улице бр.8, између кп 1991 и
кп 2018, КО Баталаге.
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6.Улица 6 (улица добија нови назив Мике
Аласа);
Опис предложене улице бр.6. Почиње
од предложене улице бр.8 између кп
2081 и кп 2098, пролази дуж кп 2168, и
завршава се код предложене улице бр.7,
између кп 1484 и кп 1485 КО Баталаге.
7.Улица 7 (улица добија нови назив
Баталашка);
Опис предложене улице бр.7. Почиње
од предложене улице бр.2 између кп
1218 и кп 1491, пролази дуж кп 2165/2, кп
2178, кп 1726, кп 2180 и завршава се код
кп 2159, КО Баталаге.
8.Улица 8 (улица добија нови назив
Тамнавска);
Опис предложене улице бр.8. Почиње
од границе са насељеним местом
Свилеува, између кп 1996/1 и кп 1976,
пролази дуж целе кп 2171 и завршава се
на граници са насељеним местом Новаци
код предложене улице бр.11, између кп
2159 и 1730, КО Баталаге.
9.Улица 9 (улица добија нови назив
Војводе Степе);
Опис предложене улице бр.9. Почиње
од предложене улице бр.5 између кп
1375 и кп 1372, пролази дуж кп 1373, код
кп 1433 скреће у лево и наставља дуж кп
1424 и завршава се између кп 1425 и кп
1423, КО Баталаге.
10.Улица 10 (улица добија нови назив
Гробљански пут);
Опис предложене улице бр.10. Почиње
од предложене улице бр.8 између кп
2083 и кп 2042, пролази дуж кп 2169 и
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завршава се код предложене улице бр.5
између кп 1168 и кп 1200, КО Баталаге.
11.Улица 11 (улица добија нови назив
Радомира Путника);
Опис предложене улице бр.11. Почиње
од предложене улице бр. 2, између кп 642
и кп 716 , пролази дуж кп 2166 и завршава
се између кп 685/1 и кп 701, КО Баталаге.
12.Улица 12 (улица добија нови назив
Браће Југовић);
Опис предложене улице бр. 12 Почиње
од предложене улице бр.5 између кп 1307
и кп 1227/12, пролази дуж кп 1306, код кп
1305 скреће у десно и наставља дуж кп
1248 и поред кп 1259 скреће у десно и
пролази дуж целе кп 1278 и завршава се
између кп 1277 и 1279, КО Баталаге.
13.Улица 13 (улица добија нови назив
Хајдук Станка);
Опис предложене улице бр. 13 Почиње
од предложене улице бр.4 између кп
1029 и кп 1059, пролази целом дужином
кп 1054, затим продужава у 1070/2 и
завршава се између кп 1070/1 и 1075, КО
Баталаге.
14.Улица 14 (улица добија нови назив
Бранка Ћопића);
Опис предложене улице бр. 14 Почиње
од предложене улице бр.5 између кп 1205
и кп 1130, пролази делом кп 1265/1 затим
скреће у лево и пролази целом дужином
кп 1207 и код кп 1214 скреће десно и иде
целом дужином кп 1118 и завршава се
између кп 1117/2 и 1216, КО Баталаге.
15.Улица 15 (улица добија нови назив
Краља Драгутина);
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Опис предложене улице бр. 15 Почиње
од предложене улице бр.7 између кп 755
и кп 758/1, пролази целом дужином кп
756/1 код кп750 скреће у десно и пролази
целом дужином кп 756/2 и завршава се
између кп 747 и кп 750, КО Баталаге.
16.Улица 16 (улица добија нови назив
Зорана Радмиловића);
Опис предложене улице бр. 16 Почиње
од предложене улице бр.2 између кп 561 и
кп 569, пролази делом кп 568 и завршава
се између кп 592 и кп 581, КО Баталаге
Засеoк 1 (добија нови назив Јоксимовића
засеок)
Опис предложеног засеока бр.1Предложени засеок обухвата кп 1668, кп
1667, кп 1674, кп 1680, кп 1687, кп 1688,
кп 1681 КО Баталаге.
У насељеном месту Брдарица утврђују
се следећи називи улица:
1. Улица 1 (улица добија нови назив
Свете Тројице);
Опис предложене улице бр.1. почиње од
границе са насељеним местом Драгиње
код предложене улице бр. 12, између кп
989/2 и кп 912/1, иде делом дуж кп 1908,
поред кп 341 скреће у десно и иде целом
дужином кп 1904, затим продужава у кп
1903 и завршава на граници насељеног
места Свилеува код предложене улице
бр. 14, између кп 1345/1 и кп 190, КО
Брдарица.
2. Улица 2 (улица добија нови назив
Светог Саве);
Опис предложене улице бр.2. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
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341 и кп 894, пролази делом кп 1908,
наставља целом дужином у кп 1910
и завршава се на граници насељеног
места Крнуле, општина Владимирци код
кп 817/4, КО Брдарица.
3. Улица 3 (улица добија нови назив Вука
Караџића);
Опис предложене улице бр.3. Полази
од предложене улице бр. 2 између кп
881/3 и кп 834, иде делом дуж кп 1902, код
кп 848 пролази кроз следеће парцеле кп
824/1, кп 384/2, 384/1, кп 391 и завршава
се између кп 396 и кп 392, КО Брдарица
4. Улица 4 (улица добија нови назив
Колубарска);
Опис предложене улице бр.4. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
451 и кп 502, иде дуж кп 519/2 и код 476/2
скреће и пролази кроз кп 475, кп 467, кп
424/2, кп 765, затим продужава делом
кп 1901, код кп 745 скреће у лево и иде
дуж целе кп 782/1, продужава у кп 1909
и завршава се на граници са насељеним
местом Крнуле код кп 1/2, КО Брдарица.
5. Улица 5 (улица добија нови назив
Проте Матеје);
Опис предложене улице бр.5 Почиње
од предложене улице бр.4 између кп 744
и кп 14, иде делом кп 1901, код кп 688
скреће и иде дуж целе кп 686 и завршава
се између кп 667 и кп 666/2, КО Брдарица.
6. Улица 6 (улица добија нови назив Ђуре
Јакшића);
Опис предложене улице бр.6. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 574
и кп 569, иде целом дужином кп 607 и код
кп 596/2 пролази кроз: кп 621, кп 624/3,
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кп 624/6, кп 624/2, кп 624/1, кп 625/1, кп
692/3, и код кп 654 наставља дуж кп 689
и завршава се код предложене улице бр.
5 између кп 739 и кп 688, КО Брдарица.
7. Улица 7 (улица добија нови назив Југ
Богдана);
Опис предложене улице бр.7. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 526
и кп 567, иде делом кп 1901 и завршава
се код предложене улице бр. 4 између кп
467 и кп 721, КО Брдарица.
8. Улица 8 (улица добија нови назив
Максима Горког);
Опис предложене улице бр.8.. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
246/3 и кп 1304/2, иде делом дуж кп 1907 и
завршава се код предложене улице бр.1,
између кп 228 и кп 1334, КО Брдарица.
9. Улица 9 (улица добија нови назив
Војводе Мишића);
Опис предложене улице бр.9. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
1126 и кп 310/1, иде делом кп 1906 и
завршава се између кп 1144/4 и кп 1261,
КО Брдарица.
10. Улица 10 (улица добија нови назив
Цара Душана);
Опис предложене улице бр.10. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
1104/1 и кп 1112/1, иде делом кп 1905,
поред кп 1074 скреће и иде кп 1149/3,
прелази преко
кп 1150, кп 1134/2,
кп1136/2 и завршава се између кп 1149/1
и кп 1146/2 КО Брдарица.
11. Улица 11 (улица добија нови назив
Теслина);
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Опис предложене улице бр.11.. Почиње
од предложене улице бр.12 између кп
1900 и кп 1031/3, иде делом кп 1905,
продужава у кп 1057 и завршава се
између кп 1046/1 и кп 1049, КО Брдарица.
12. Улица 12 (улица добија нови назив
Војводе Степе);
Опис предложене улице бр.12 Почиње
од границе са насељеним местом
Драгиње, код 912/1, полази кп 1915/1,
наставља дуж кп 1915/2, кп 1915/3,
кп 1821, кп 1913 и завршава се поред
границе са насељеним местом Драгиње,
поред кп 1761/4, КО Брдарица.
13. Улица 13 (улица добија нови назив
Равногорска);
Опис предложене улице бр.13.. Почиње
од предложене улице бр.12 између
кп 1780 и кп 1823, иде делом кп 1906,
продужава у кп 1672 и прелази преко
кп 1234, кп 1235, кп 1236 и завршава се
између кп 1230 и кп 1237/2, КО Брдарица.
14. Улица 14 (улица добија нови назив
Ранков сокак);
Опис предложене улице бр.14. Почиње
од предложене улице бр.12, од границе
са насељеним местом Свилеува, од кп
1761/4, иде целом дужином кп 1912 и
завршава се на граници насељеног места
Јаловик код кп 170, КО Брдарица.
Напомена: Обер-кнез Ранко Лазаревић
рођен 1754.године у Свилеуви.Као Оберкнез Посавске и Тамнавске кнежевине
уживао је велики углед у народу и
био је један од најистакнутијих људи
тамнавског краја.Брат је од стрица Поп
Луке Лазаревића.
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15. Улица 15 (улица добија нови назив
Светог Николе);
Опис предложене улице бр.15. Почиње
од предложене улице бр.14 између кп
1436 и кп 1435/1, иде делом кп 1461 и
завршава се између кп 1405 и кп 1323/5,
КО Брдарица.
16. Улица 16 (улица добија нови назив
Немањина);
Опис предложене улице бр.16. Почиње
од предложене улице бр.14 између
кп 1594/3 и кп 1448, иде делом дуж кп
1601, код кп 1485 продужава у кп 1572 и
завршава се између кп 1564/1 и кп 1488/2,
КО Брадрица.
17. Улица 17 (улица добија нови назив
Светог Јована);
Опис предложене улице бр.17. Почиње
од предложене улице бр.14 између кп
1629 и кп 1609/4, иде целом дужином кп
1614 и завршава се између кп 1623 и кп
1611/3, КО Брдарица.
18. Улица 18 (улица добија нови назив
Кнеза Лазара);
Опис предложене улице бр.18. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 961
и кп 939/4, иде целом дужином кп 960 и
завршава се између кп 958/3 и кп 957/1,
КО Брдарица.
19. Улица 19 (улица добија нови назив
Добрице Ћосића);
Опис предложене улице бр.19. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
925/1 и кп 1102, иде целом дужином кп
1111, и завршава се у 1068/1, између кп
1068/5 и кп 1066, КО Брдарица.
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20. Улица 20 (улица добија нови назив
Карађорђева);
Опис предложене улице бр.20. Почиње
од предложене улице бр.10 између кп
1130 и кп 1133/1, иде делом кп 1132 и
завршава се између кп 1125 и кп 1139/1,
КО Брдарица.
21. Улица 21 (улица добија нови назив
Господара Вучића);
Опис предложене улице бр.21. Почиње
од предложене улице бр.2 између кп 341
и кп 865/1, иде целом дужином кп 380/2 и
завршава се између кп 861 и кп 344, КО
Брдарица.
22. Улица 22 (улица добија нови назив
Војислава Илића);
Опис предложене улице бр.22. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
261/1 и кп 250, пружа се дуж целе кп
268/2, наставља делом кп 1907, поред
кп 1388 скреће и прелази преко кп 1388,
кп 1392/1, кп 1392/2 и завршава се у кп
1392/2, КО Брдарица.
23. Улица 23 (улица добија нови назив
Церска);
Опис предложене улице бр.23. Почиње
од границе са суседним насељеним
местом Драгиње од кп 912/1, пролази
делом кп 2678 (КО Крнуле, општина
Владимирци) и завршава се на граници
са суседним насељеним местом Крнуле,
поред кп 914/11, КО Брдарица.
24. Улица 24 (улица добија нови назив
Милована Глишића);
Опис предложене улице бр.24. Почиње
од предложене улице бр.4 између кп
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765 и кп 467, пролази делом кп 424/2 и
завршава се између кп 427 и кп 463/2, КО
Брдарица.
25. Улица 25 (улица добија нови назив
Кнеза Милоша);
Опис предложене улице бр.25. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
289/9 и кп 285, пролази целом дужином
кп 291/3 и завршава се између кп 291/4 и
кп 1287, КО Брдарица.
27. Улица 27 (улица добија нови назив
Хајдук Вељкова);
Опис предложене улице бр.27. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
227/2 и кп 1903, пролази преко кп 226, кп
220, кп 203/1, кп 204/1, кп 204/2, кп 216 и
завршава се у кп 215, КО Брдарица.
28. Улица 28 (улица добија нови назив
Деспота Стефана);
Опис предложене улице бр.28. Почиње
од предложене улице бр.12 између кп
1763/9 и кп 1762/4, пролази делом кп
1763/1 и код кп 1763/3 скреће у лево и
пролази дуж целе кп 1770/19, и завршава
се између кп 1770/2 и кп 1770/11, КО
Брдарица.
29. Улица 29 (улица добија нови назив
Доситејева);
Опис предложене улице бр.29. Почиње
од предложене улице бр.12 између кп
1798 и кп 1795, пролази преко кп 1797/1,
кп 1797/2, кп 1799, кп 1800 и завршава
се на граници са насељеним местом
Драгње, између кп 1802 и кп 1794, КО
Брдарица.
30. Улица 30 (улица добија нови назив
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Краља Петра Првог);

Засеoк 2 (добија нови назив Ослобођења)

Опис предложене улице бр.30. Почиње
од границе са насељеним местом
Драгиње, код кп 1820, пролази целом
дужином кп 1914, и завршава се поред
границе са насељеним местом Драгиње
код кп 1801, КО Брдарица.

Опис предложеног засеока бр.2.
Предложени засеок обухвата кп 1457/1,
кп 1457/2 и део кп 1458 и кп 1456/1, КО
Брдарица.

31. Улица 31 (улица добија нови назив
Ђурђевданска);

Опис предложеног засеока бр.4.
Предложени засеок обухвата кп 1663/1 и
део кп 1663/2, КО Брдарица.

Опис предложене улице бр.31. Почиње
од предложене улице бр.12 између кп
1918 и кп 1880, иде делом кп 1884, поред
кп 1882 скреће у десно и прекази преко кп
1883/7, кп 1883/6, кп 1883/5 и завршава се
у кп 1883/2, између кп 1877 и кп 1883/3,
КО Брдарица.
32. Улица 32 (улица добија нови назив
Светог Луке);
Опис предложене улице бр.32. Почиње
од предложене улице бр.12 између кп
1027/1 и кп 1014/2, пролази дуж кп 1021 и
завршава се, између кп 1008/2 и кп 1007,
КО Брдарица.
33. Улица 33 (улица добија нови назив
Хајдук Станкова);

Засеoк 4 (добија нови назив Масарикова)

У насељеном месту Бресница утврђују
се следећи називи улица:
1.Улица 1 (улица добија нови назив
Светог Јована);
Опис предложене улице бр.1. Почиње
од границе са насељеним местом
Коцељева, од кп 616/2, иде делом дуж кп
599, код кп 341 скреће и наставља кп 878,
и завршава се на граници насељеног
места Влашчић – Град Ваљево, између
кп 781 и кп 858/2, КО Бресница.
2.Улица 2 (улица добија нови назив
Војводе Путника);

Опис предложене улице бр.33. Почиње
од предложене улице бр. 28 између кп
1760/1 и кп 1760/24, простире се дуж кп
1760/48, завршава се између кп 1760/23
и кп 1760/47, све у КО Брдарица.

Опис предложене улице бр. 2. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп 787
и кп 785/2, пролази целом дужином кп
785/3, наставља преко кп 790/2, кп 790/1,
дуж 879 и завршава се између кп 735 и кп
529/1, КО Бресница.

Засеoк 1 (добија нови назив Јована
Јовановића Змаја)

3.Улица 3 (улица добија нови назив
Тројичка);

Опис предложеног засеока бр.1
Предложени засеок обухвата кп 902/1,
КО Брдарица

Опис предложене улице бр. 3. Полази
од предложене улице бр. 2, између кп 791
и кп 793, иде дуж целе кп 792, наставља у
кп 809/2 и завршава се између кп 814/1 и
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кп 809/1, КО Бресница.
4. Улица 4 (улица добија нови назив
Солунска);
Опис предложене улице бр. 4. Почиње
од предложене улице бр. 2, између кп 507
и кп 487, прелази преко кп 498, кп 499, кп
438, кп 502, кп 503/3, кп 503/2, кп 503/1, кп
438, кп 447, кп 446, кп 447, кп 449, кп 448,
кп 433, кп 431, кп 398, кп 393/1, кп 393/2,
кп 395/1, и завршава се у кп 572/1 између
кп 878 и кп 572/2, КО Бресница.
5.Улица 5 (улица добија нови назив
Светосавска);
Опис предложене улице бр. 5. Почиње
од предложене улице бр. 1 између кп
587/1 и кп 598/1, иде дуж кп 600, наставља
у кп 880, кп 591 и завршава се између кп
597 и кп 585/1, КО Бресница.
6.Улица 6 (улица добија нови назив
Војводе Степе);
Опис предложене улице бр. 6. Почиње
од предложене улице бр. 1 од кп 878,
прелази преко кп 584, кп 580/2, кп 580/1,
кп 579/2, кп 574/2, кп 574/1 и завршава
између кп 569/1 и кп 576, КО Бресница.
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од предложене улице бр. 1 између кп
195/1 и кп 196, иде делом кп 195/2,
пресеца 196, наставља се кп 198/3, кп
200/3, наставља дуж кп 877, продужава
у кп 880 и завршава у кп 607, између кп
883/2 и кп 599, КО Бресница.
9.Улица 9 (улица добија нови назив
Краља Петра Првог);
Опис предложене улице бр. 9. Почиње од
предложене улице бр. 8 између кп 274/2
и кп 311/2, иде дуж кп 279 и завршава се
између кп 277/6 и кп 284/1, КО Бресница.
10.Улица 10 (улица добија нови назив
Косовска)
Опис предложене улице бр. 10. Почиње
од предложене улице бр. 8, између
кп 208/2 и кп 266, иде дуж кп 244 и
завршава се између кп 217/1 и кп 257/1,
КО Бресница.
11.Улица 11 (улица добија нови назив
Воденичка);
Опис предложене улице бр. 11. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп 113
и кп 178, иде дуж кп 877 и завршава се
између кп 145 и кп 171, КО Бресница.

7. Улица 7 (улица добија нови назив
Краљице Марије);

12.Улица 12 (улица добија нови назив
Карађорђева);

Опис предложене улице бр. 7. Почиње
од предложене улице бр. 8 између кп
162/1 и кп 208/2, иде делом дуж кп 157 и
завршава се између кп 158/2 и кп 221/2,
КО Бресница.

Опис предложене улице бр. 12. Почиње
од предложене улице бр. 11, између кп
134 и кп 135, иде дуж целе кп 132, затим
прелази преко кп 121/1, кп 118 и завршава
се у кп 119, КО Бресница.

8.Улица 8 (улица добија нови назив
Никољданска);

13.Улица 13 (улица добија нови назив
Светог Луке);

Опис предложене улице бр. 8. Почиње

Опис предложене улице бр. 13. Почиње
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од границе са насељеним местом
Влашчић – Град Ваљево, од кп 78, иде
делом кп 77, код кп 73/1 прелази у кп 71,
затим прелази преко кп 87/2, кп 92/2, кп
92/1 и завршава се у кп 87/1, између кп
64/2 и кп 92/1, КО Бресница.
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5.Улица 5 (улица добија нови назив
Краља Петра Првог);

У насељеном месту Ћуковине утврђују
се следећи називи улица:

Опис предложене улице бр.5. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
405 и кп 351, пролази дуж целе кп 1406
и завршава се код предложене улице
бр. 14, између кп 538/3 и кп 527/5, КО
Ћуковине.

1.Улица 1 (улица добија нови назив Свете
Тројице);

6.Улица 6 (улица добија нови назив
Светог Николе);

Опис предложене улице бр.1. Почиње
између кп 1311/3 и кп 1125, пролази
дуж целе кп 1405 и завршава се код
предложене улице бр. 14, између кп 491
и кп 488/4, КО Ћуковине.

Опис предложене улице бр.6. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
442 и кп 434/2, пролази дуж целе кп 435 и
завршава се између кп 423 и кп 418/1, КО
Ћуковине.

2.Улица 2 (улица добија нови назив Вука
Караџића);

7.Улица 7 (улица добија нови назив
Милоша Обреновића);

Опис предложене улице бр.2. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
850/2 и кп 1094, пролази делом дуж кп
1408 и кп 1413 и завршава се између кп
1004 и кп 1339, КО Ћуковине.

Опис предложене улице бр.7. Почиње
од кп 343, пролази пролази дуж целе кп
322/10, прелази преко кп 322/5, кп 303,
кп 300, кп 301, кп 296 пролази делом дуж
кп 1404, кп 1403 и завршава се између кп
102/4 и кп 230/1, у КО Ћуковине.

3.Улица 3 (улица добија нови назив
Стевана Немање);
Опис предложене улице бр.3. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
729 и кп 847, пролази делом дуж кп 727
и завршава се између кп 707 и кп 713, КО
Ћуковине.

8.Улица 8 (улица добија нови назив Мајке
Југовића);
Опис предложене улице бр.8. Почиње
између кп 224 и кп 1196/5, пролази дуж
целе кп 1194 и завршава се између кп
1193 и кп 783, КО Ћуковине.

4.Улица 4 (улица добија нови назив
Патријарха Павла);

9.Улица 9 (улица добија нови назив
Топлице Милана);

Опис предложене улице бр.4. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
365 и кп 749/3, пролази дуж целе кп 748 и
делом дуж кп 377, и завршава се између
кп 378/2 и кп 747, КО Ћуковине.

Опис предложене улице бр.9. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
845/1 и кп 802, пролази дуж целе кп 801,
прелази преко 819 и завршава се у кп
1167, КО Ћуковине.
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10.Улица 10 (улица добија нови назив
Лазе Костића)
Опис предложене улице бр.10. Почиње
од тромеђе насељених места Мровска и
Каона (општина Владимирци) и Ћуковине
(општина Коцељева), код кп 55/4, пролази
делом дуж кп 1414/1, и завршава се код
границе са насељеним местом Мровска
(општина Владимирци), код кп 25, КО
Ћуковине.
11.Улица 11 (улица добија нови назив Иве
Андрића);
Опис предложене улице бр.11. Почиње
од трограђе насељених места Мровска и
Каона (општина Владимирци) и Ћуковине
(општина Коцељева), код кп 55/4, пролази
делом дуж кп 1415, и завршава код кп
73/1, КО Ћуковине.
12.Улица 12 (улица добија нови назив
Војводе Мишића);
Опис предложене улице бр.12. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
825/3 и кп 1104/1, пролази дуж целе кп
1411, и завршава се између кп 1257/3 и
кп 1258/2, КО Ћуковине.
13.Улица 13 (улица добија нови назив
Војислава Илића);
Опис предложене улице бр.13. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
333 и кп 335/2, пролази дуж целе кп 334,
и завршава се код кп 328/1, између кп
327/2 и кп 326, КО Ћуковине.
14.Улица 14 (улица добија нови назив
Милована Глишића);
Опис предложене улице бр.14. Почиње
од трограђе насељених места Мровска
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(општина Владимирци), Градојевић и
Ћуковине (општина Коцељева), код кп
539/1, пролази делом дуж кп 1414/1, и
завршава се између кп 491 и кп 490, КО
Ћуковине.
15.Улица 15 (улица добија нови назив
Солунских бораца);
Опис предложене улице бр.15. Почиње
од границе са насељеним местом
Градојевић (општина Коцељева) од кп
656/8, пролази делом дуж кп 1417, и
завршава се код кп 1371/1, КО Ћуковине.
16.Улица 16 (улица добија нови назив
Браће Југовића);
Опис предложене улице бр.16. Почиње
од границе са насељеним местом
Градојевић (општина Коцељева), између
кп 626/1 и кп 628/2, пролази делом дуж кп
1407 и кп 686, скреће код кп 690 и прелази
преко кп 689 и кп 684/3, скреће код 684/2
и пролази делом дуж кп 1407 и завршава
се између кп 901 и кп 669, КО Ћуковине
18.Улица 18 (улица добија нови назив
Доња Брда мала);
Опис предложене улице бр.18 Почиње
од кп 1222, пролази дуж кп 1419, кп 1412,
кп 1416 и завршава се код кп 94/1, у КО
Ћуковине.
Засеoк 1 (добија нови назив Војводе
Путника)
Опис предложеног засеока
Обухвата кп 1353, КО Ћуковине

бр.1.

У насељеном месту Доње Црниљево
утврђују се следећи називи улица:
1.Улица 1 (улица добија нови назив
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Западни пут );

Манастирска);

Опис предложене улице бр. 1
Предложена Улица бр. 1 почиње на
граници са насељем Галовић на кп 3027,
иде дуж кп 3027, прелази у кп 2993, иде
дуж кп 2993, пролази кроз кп 3025/1, иде
дуж кп 2994, пролази кроз кп 2287, кп
2294/1, наставља дуж кп 2994, завршава
се на кп 2994 у КО Доње Црниљево, на
граници са насељем Горње Црниљево.

Опис предложене улице бр.5 Почиње
на кп 3029, иде дуж границе са насељем
Галовић, пролази кроз кп 2996/1, кп 112,
кп 113/1, кп 113/2, излази на кп 2996/1, иде
дуж кп 2996/1, пролази кроз кп 102/2, кп
101/3, кп 101/4, прати дужину кп 2996/1,
пролази кроз кп 62/2, кп 62/8, кп 3023/1, кп
33/1, наставља дужином кп 32, завршава
се на кп 2993 на граници са кп 32 у КО
Доње Црниљево.

2.Улица 2 (улица добија нови назив
Рудничка);
Опис предложене улице бр. 2 Предложена Улица бр. 2 почиње на граници кп
3013/3 са кп 2994, иде дуж кп 3013/3,
скреће код кп 2269, наставља дуж кп
3013/2, прелази у кп 3013/1 и наставља
дуж кп 3013/1. завршава се на кп 3013/1,
код кп 2006/2 у КО Доње Црниљево.
3.Улица 3 (улица добија нови назив
Десанке Максимовић);

6.Улица 6 (улица добија нови назив
Ђурђевданска);
Опис предложене улице бр.6 Почиње
на кп 3029 на граници са кп 3030, иде дуж
кп 3030, кп 3031 и завршава се код кп
449, у КО Доње Црниљево.
7.Улица 7 (улица добија нови назив
Стефана Немање);

Опис предложене улице бр. 3 Предложена Улица бр. 3 почиње на кп 2163 код кп
3013/1, иде дужином целе кп 2163, скреће
код кп 2177, завршава се на граници кп
2163 са кп 2103/2 у КО Доње Црниљево.

Опис предложене улице бр.7 Почиње
на кп 145, на граници са кп 3030, иде
дуж кп 145, пролази кроз кп 184, кп 179,
кп 145, кп 175, кп 167, поново пролази
кроз кп 145, кп 168, прати дужину кп 145,
завршава се на кп 145, на граници са кп
152 у КО Доње Црниљево.

4.Улица 4 (улица добија нови назив Девет
Југовића);

8.Улица 8 (улица добија нови назив
Светог Николе);

Опис предложене улице бр.4 Почиње
на граници са насељем Голочело, на кп
2998, пролази делом кп 524/1, наставља
дуж кп 2998, пролази кроз кп 515, 516,
наставља дуж кп 2998, пролази кроз кп
842, кп 841, кп 2998, наставља дуж кп
3003, кп 3004 и завршава се између кп
2750 и кп 2816, у КО Доње Црниљево.

Опис предложене улице бр.8 Почиње
на кп 329, на граници са кп 3030, пролази
кроз део кп 294, прати дужину кп 329,
пролази кроз кп 265, завршава се на
средини кп 265 у КО Доње Црниљево.

5.Улица 5 (улица добија нови назив

Опис предложене улице бр.9 Почиње

9.Улица 9 (улица добија нови назив
Обилићева);
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на кп 450 између кп 409 и кп 412/2,
пролази кроз кп 412/2, кп 412/1, кп 413,
кп 450, наставља дуж кп 450, пролази
кроз кп 380, завршава се на кп 381, близу
границе са кп 380 у КО Доње Црниљево.
10.Улица 10 (улица добија нови назив
Хајдучка)
Опис предложене улице бр.10 Почиње
на граници кп 1090/1 са кп 2993, пролази
дуж кп 1090/1, кроз кп 1090/2, кп 3023/8,
кп 3023/2, кп 1074/6, наставља дуж кп
2997 и завршава се између кп 449 и кп
451, у КО Доње Црниљево.
11.Улица 11 (улица добија нови назив
Царице Милице);
Опис предложене улице бр.11 Почиње
на кп 499, на граници са кп 2998, пролази
дуж кп 499, скреће код кп 482/2, наставља
дуж кп 491, завршава се на кп 491, између
кп 492/2 и кп 485/1 у КО Доње Црниљево.
12.Улица 12 (улица добија нови назив
Косовке девојке);
Опис предложене улице бр.12 Почиње
на кп 514, на граници са кп 2998, пролази
дуж кп 500, наставља дуж кп 514, пролази
кроз кп 503/3 и кп 503/4 и наставља дуж
кп 514, завршава се на граници кп 514 са
кп 580 у КО Доње Црниљево.
13.Улица 13 (улица добија нови назив
Церска);
Опис предложене улице бр.13 Почиње
на кп 842 код кп 841, пролази кроз кп 841,
наставља дуж кп 843 и завршава се на
кп 821, на граници са кп 843 у КО Доње
Црниљево.
14.Улица 14 (улица добија нови назив
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Марка Краљевића);
Опис предложене улице бр.14 Почиње
између кп 899/1 и кп 865, пролази дуж кп
3003 и завршава се између кп 901 и кп
2763, у КО Доње Црниљево.
15.Улица 15 (улица добија нови назив
Немањина);
Опис предложене улице бр.15 Почиње
на кп 2998, између кп 817 и кп 869,
иде дуж кп 2998, делом кроз кп 816/3,
наставља дуж кп 2998, дуж дела кп 816/3,
816/1, 814, наставља дуж кп 2998, потом
наставља дуж кп 731/23, пролази делом
дуж кп 731/1, кроз кп 3000, дуж кп 1049/1,
кп 1046/13, кп 1046/29, кроз кп 3023/9, кп
1369/6, дуж кп 1369/4, преко кп 2994, дуж
1405/4 и завршава се на кп 1405/4 између
кп 1347/3 и кп 1347/2 у КО Доње
Црниљево.
16.Улица 16 (улица добија нови назив
Кнегиње Љубице);
Опис предложене улице бр.16 Почиње
на кп 3002, на граници са кп 2998, иде
дуж кп 3002, пролази делом дуж кп 937,
наставља дуж кп 3002 и завршава се на
кп 3002 између кп 829 и кп 919 у КО Доње
Црниљево.
17.Улица 17 (улица добија нови назив
Тамнавска);
Опис предложене улице бр.17 Почиње
на кп 1369/4, на граници са кп 1369/6,
иде дуж границе кп 1367/5 и кп 1367/9
и завршава се на граници кп 1367/5 са
кп 1367/9 близу кп 1046/3 у КО Доње
Црниљево.
18.Улица 18 (улица добија нови назив
Синђелићева);

Страна 14

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

Опис предложене улице бр.18 Почиње
на граници кп 1365/23 са кп 1405/4, иде
дуж кп 1365/23, пролази делом дуж
кп 1365/1, наставља дуж кп 1365/23 и
завршава се на кп 1365/23 између кп
1365/12 и кп 1365/1 у КО Доње Црниљево.
19.Улица 19 (улица добија нови назив
Краља Вукашина);
Опис предложене улице бр.19 Почиње
на кп 3015 између кп 2516 и кп 2524, иде
дуж кп 3015, пролази делом дуж кп 2942,
излази на кп 3015 и завршава се на кп
3015 између кп 2939 и кп 2538 у КО Доње
Црниљево.
20.Улица 20 (улица добија нови назив
Светог Јована);
Опис предложене улице бр.20 Почиње
на кп 2532, на граници са кп 3015, пролази
кроз кп 2532, кп 2531, кп 2547, кп 2548,
кп 2542, кп 2543, кп 2544/1, кп 2541, кп
3017, иде дуж кп 3016, пролази делом
кроз кп 2545, наставља дуж кп 3016,
потом наставља дуж кп 3018, кп 3017
и завршава се на кп 2689/2 у КО Доње
Црниљево.
21.Улица 21 (улица добија нови назив
Брдска);
Опис предложене улице бр.21 Почиње
на кп 3017 код кп 2634, иде дуж кп 3017,
наставља дуж кп 3022, пролази кроз кп
2652/3, кп 2652/2, наставља дуж кп 2665
и завршава се на граници кп 2665 са кп
2666/2 у КО Доње Црниљево.
23.Улица 23 (улица добија нови назив
Ловачка);
Опис предложене улице бр.23 Почиње
на граници кп 1047/3 са кп 1049/1, иде
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дуж кп 1047/3, наставља дуж кп 3000,
делом дуж кп 1044, кп 3000, кп 1043/3,
наставља дуж кп 3000, иде делом кп
1039/3, кп 1039/2, кп 1024/1, наставља
дуж кп 3000, пролази делом кп 1020 и кп
1019, наставља дуж кп 3000 и завршава
се на граници кп 3000 са кп 3001 у КО
Доње Црниљево.
24.Улица 24 (улица добија нови назив
Свете Петке);
Опис предложене улице бр.24 Почиње
на кп 2993 код кп 1097, иде дуж кп 1097,
наставља дуж кп 1062/5, пролази делом
кп 1081/9, кп 1081/8, кп 1081/10, кп 3023/7,
наставља дуж кп 65/2, кп 64/2, пролази
кроз кп 63/3, кп 62/7, кп 62/5, кп 3023/6,
кп 1111/15, кп 62/8 и завршава се на кп
62/8, на граници са кп 3023/1 у КО Доње
Црниљево.
25.Улица 25 (улица добија нови назив
Војводе Мишића);
Опис предложене улице бр.25 Почиње
на кп 2993, на граници са кп 20, наставља
дуж кп 20, пролази кроз кп 15, кп 14, кп 11,
поново пролази делом кп 15, завршава
се на кп 10, близу границе кп 12 са кп 11 у
КО Доње Црниљево.
26.Улица 26 (улица добија нови назив
Вука Караџића);
Опис предложене улице бр.26 Почиње
између кп 1307/1 и кп 1145, пролази дуж
кп 3005, кп 3006, прелази преко кп 1213,
наставља дуж кп 3005 и завршава се
између кп 1908/1 и кп 1571, у КО Доње
Црниљево.
29.Улица 29 (улица добија нови назив
Спасовданска);
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Опис предложене улице бр.29 Почиње
између кп 1209/2 и кп 1661, пролази дуж
кп 3012 и завршава се између кп 1778 и
кп 1841, у КО Доње Црниљево.
31.Улица 31 (улица добија нови назив
Цвијићева);
Опис предложене улице бр.31 Почиње
на граници кп 3014 са кп 3013/3, иде
дуж кп 3014, скреће у десно код кп
3326/2, затим скреће у лево код кп 2327,
наставља дуж кп 3014 и скреће у десно
код кп 2265/1, наставља дуж кп 3014,
скреће у лево од кп 2395, наставља дуж
кп 3014 и завршава се на кп 3014 између
кп 2402 и кп 2145/3 у КО Доње Црниљево.
32.Улица 32 (улица добија нови назив
Страхињића Бана);
Опис предложене улице бр.32 . Почиње
између кп 1268/2 и кп 1259, пролази дуж
кп 3009 и завршава се између кп 1479/3 и
кп 1470/2, у КО Доње Црниљево.
33.Улица 33 (улица добија нови назив
Хајдук Вељкова);
Опис предложене улице бр.33 Почиње
на кп 3006 код кп 1215, иде дуж кп 3006,
наставља дуж кп 3007, пролази кроз кп
1525 и завршава се на кп 1527/2 код кп
1528 у КО Доње Црниљево.
34.Улица 34 (улица добија нови назив
Светосавска);
Опис предложене улице бр.34 Почиње
на кп 1774, на граници са кп 3026, иде
дуж кп 1774, пролази кроз део кп 1757 и
завршава се на кп 1755 код границе са кп
1757 у КО Доње Црниљево.
35.Улица 35 (улица добија нови назив
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Српских владара);
Опис предложене улице бр.35 Почиње
између кп 1156/2 и кп 1155/2, пролази дуж
кп 2995, кп 27/3, кп 4/3, кп 3026 и завршава
се код кп 1781/1 у КО Доње Црниљево.
37.Улица 37 (улица добија нови назив
Краља Милана);
Опис предложене улице бр.37 Почиње
између кп 240/2 и кп 250/1, иде дуж кп 249
и завршава се између кп 252/2 и кп 240/3,
у КО Доње Црниљево.
38.Улица 38 (улица добија нови назив
Багремова);
Опис предложене улице бр.38 Почиње
између кп 653 и кп 340/1, иде дуж кп 687 и
завршава се између кп 667 и кп 670, у КО
Доње Црниљево.
Засеок 1 (добија нови назив Гај)
Опис предложеног засеока бр. 1 обухвата кп 299, кп 300, кп 315, кп 315, кп 313,
кп 314 и део кп 327 и кп 301, граничи се
са кп 281, кп 281/2, кп 317, кп 312, кп 31,
кп 298 и кп 282/1 у КО Доње Црниљево.
Засеок 3 (добија нови назив Љутице
Богдана)
Опис предложеног засеока бр.3 Обухвата
кп 1483/2, кп 1483/1, кп 1485 и кп 1484,
граничи се са кп 1488/3, кп 1503/1, кп
1504/1, кп 1504/2, кп 1481, кп 1482 и кп
1486 у КО Доње Црниљево.
У насељеном месту Драгиње утврђују се
следећи називи улица:
1.Улица 1 (улица добија нови назив
Kурсулина);
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Опис предложене улице бр.1. Почиње
од границе са насељеним местом
Брдарица код предложене улице бр.
10, између кп 1078/1 и кп 1079, иде
целом дужином кп 2548, и завршава се
на граници насељеног места Козарица,
између кп 558/2 и кп 561/2, КО Драгиње.
2.Улица 2 (улица добија нови назив
Десанке Максимовић);
Опис предложене улице бр. 2. Почиње
од предложене улице бр. 1, од кп
561/2, пролази целом дужином кп 2556,
наставља целом дужином у кп 2567
затим у кп 2568 и завршава се на граници
насељеног места Каменица, код кп
2166/1, КО Драгиње.
3.Улица 3 (улица добија нови назив
Јована Јовановића Змаја);
Опис предложене улице бр. 3. Полази
од границе са насељеним местом
Белотић – општина Владимирци, код кп
2/1, иде дуж кп 2552 и завршава се код кп
540/4, КО Драгиње.
4.Улица 4 (улица добија нови назив
Цара Душана);
Опис предложене улице бр. 4. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
666/3 и кп 863/3, иде делом кп 922 и код кп
913/1 продужава се у кп 649/3 и завршава
се између кп 903 и кп 649/5, КО Драгиње.
5.Улица 5 (улица добија нови назив
Карађорђева);
Опис предложене улице бр. 5. Почиње
од предложене улице бр. 4 између кп
880/2 и кп 863/1, прелази преко кп 880/1,
кп 876/1, кп 877, кп 887/2, кп 889, кп 285/2,
кп 283/4 и завршава се у кп 283/5, КО
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Драгиње.
6.Улица 6 (улица добија нови назив
Церска);
Опис предложене улице бр. 6. Почиње
од предложене улице бр. 1 између кп 963
и кп 1061, иде делом дуж кп 213, код кп
937/1 скреће, наставља се дуж кп 270 и
завршава се између кп 265 и кп 937/1, КО
Драгиње.
7.Улица 7 (улица добија нови назив
Хајдук Вељкова);
Опис предложене улице бр. 7. Почиње
од границе са насељеним местом
Брдарица од кп 97/3, иде делом кп 2553/1,
скреће и иде делом дуж кп 123, прелази
преко кп 232/1 и завршава се у кп 223/2,
КО Драгиње
8.Улица 8 (улица добија нови назив
Нушићева);
Опис предложене улице бр. 8. Почиње
од предложене улице бр. 3 између кп
461/1 и кп 484/1, иде кп 347, кп 216/1 и
завршава се између кп 212 и кп 216/2, КО
Драгиње.
9.Улица 9 (улица добија нови назив
Кнеза Милоша);
Опис предложене улице бр. 9. Полази
од предложене улице бр. 3, измеђ кп
3/1 и кп 38/1, пролази дуж кп 40, кп 213,
делом дуж кп кп 197, дуж целе кп 177,
делом дуж кп 143, прелази преко кп 126/3
и завршава се у кп 2554, код кп 126/1, КО
Драгиње.
10.Улица 10 (улица добија нови назив
Шабачки пут);
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Опис предложене улице бр. 10. Улица
почиње од кп 127/1, пружа се дуж кп
2554 и завршава се код кп 100, све у КО
Драгиње.
12.Улица 12 (улица добија нови назив Југ
Богданова);
Опис предложене улице бр. 12. Почиње
од предложене улице бр. 10, између кп
1091/2 и кп 1149/1, полази од кп 1148,
прелази преко кп 1091/25, кп 1091/8, кп
1091/9, кп 1092, кп 1147/5, кп 1147/2 и
завршава се у кп 1153/2, КО Драгиње.
13.Улица 13 (улица добија нови назив
Краљевића Марка);
Опис предложене улице бр. 13. Почиње
од предложене улице бр.10 између кп
1182/2 и кп 1186, иде целом дужином кп
1198, прелази преко кп 1178/2, кп 1179/3,
кп 1178/1, кп 1179/1, кп 1197, кп 1173 и
завршава се између кп 1171 и кп 1192, КО
Драгиње.
14.Улица 14 (улица добија нови назив
Милоша Обилића);
Опис предложене улице бр. 14. Почиње
од предложене улице бр. 10, између кп
1195/1 и кп 1820, иде делом кп 2557,
прелази у кп 2542 и завршава се између
кп 1535/2 и кп 1538, КО Драгиње.
15.Улица 15 (улица добија нови назив
Kраља Петра Првог);
Опис предложене улице бр. 15. Почиње
од предложене улице бр. 14 код кп 1199/3
и иде дуж границе и кп 2557, продужава
у кп 1332, код кп 1238 скреће и наставља
се кп 1237/2, кп 1332, скреће удесно и
завршава се у кп 1268, КО Брдарица.
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16.Улица 16 (улица добија нови назив
Доситејева);
Опис предложене улице бр. 16. Почиње
од границе са насељеним местом
Брдарица између кп 1320/3 и кп 1322/2,
иде делом дуж кп 1320/4, затим скреће и
завршава се у кп 1322/2, КО Драгиње.
17.Улица 17 (улица добија нови назив
Иве Андрића);
Опис предложене улице бр. 17. Почиње
од предложене улице бр.10 између кп
1342/2 и кп 1412, иде делом дуж кп 1360,
код кп 1351 се продужава у кп 1304 и
завршава се у кп 1297, КО Драгиње.
18.Улица 18 (улица добија нови назив
Молерова);
Опис предложене улице бр. 18. Почиње
од предложене улице бр. 1 између кп
1052/3 и кп 1088/10, иде целом дужином
кп 2540, продужава се у 2541, код кп
1655/2 прелази у кп 1655/3, наставља
се дуж кп 2541 и кп 2544 и завршава се
између кп 2546 и кп 2001/3, КО Драгиње.
19.Улица 19 (улица добија нови назив
Војводе Мишића);
Опис предложене улице бр. 19. Почиње
од предложене улице бр. 2 између кп
2148 и кп 724/2, иде делом дуж кп 2544 и
завршава се између кп 2027/2 и кп 1960,
КО Драгиње.
20.Улица 20(улица добија нови назив
Милунке Савић);
Опис предложене улице бр. 20. Почиње
од предложене улице бр. 19 између кп
2027/2 и кп 2001/3, иде делом кп 2544,
наставља се у кп 2546, пролази дуж целе
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кп 2563 и завршава се код границе са
насељеним местом Мали Бошњак, код кп
2359/1, КО Драгиње.
21.Улица 21 (улица добија нови назив
Вука Караџића);
Опис предложене улице бр. 21. Почиње
од предложене улице бр. 19 између кп
1960 и кп 2001/3, иде делом кп 2002 и
завршава се између кп 1931/1 и кп 1975,
КО Драгиње.
22.Улица 22 (улица добија нови назив
Душка Радовића);
Опис предложене улице бр. 22. Почиње
од предложене улице бр. 19 између кп
2125 и кп 2065, пролази делом дуж кп
2545 и завршава се између кп 2169/2 и
2078, КО Драгиње.
23.Улица 23 (улица добија нови назив
Господара Вучића);
Опис предложене улице бр. 23. Почиње
од предложене улице бр. 10 између кп
1399/2 и кп 1391/1, иде целом дужином
кп 1475, продужава се у кп 1567 и
завршава се између кп 1553 и кп 1555/1,
КО Драгиње.
24.Улица 24 (улица добија нови назив
Немањина);
Опис предложене улице бр. 24. Почиње
од предложене улице бр. 10 између кп
1372/3 и кп 1370, пролази делом дуж
кп 2543, скреће удесно код кп 1587 и
завршава се у кп 1571, КО Драгиње.
25.Улица 25 (улица добија нови назив
Краља Милана);
Опис предложене улице бр. 25. Почиње
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од предложене улице бр.18 између кп
1701 и кп 1712/5, пролази делом дуж кп
2544, наставља се у кп 2565 и завршава
се код кп 2472/2, КО Драгиње.
26.Улица 26 (улица добија нови назив
Светозара Марковића);
Опис предложене улице бр. 26. Почиње
од предложене улице бр. 25 између кп
1694 и кп 1705/3, иде целом дужином
кп 1698 и завршава се код предложене
улице 25 између кп 1686/3 и кп 2437/3, КО
Драгиње.
27.Улица 27 (улица добија нови назив
Пашићева);
Опис предложене улице бр. 27. Почиње
од предложене улице бр. 25 између кп
2412 и кп 2415/7, иде делом дуж кп 2544,
наставља се дуж кп 2539 и завршава се
између кп 2388 и кп 2418, КО Драгиње.
28.Улица 28 (улица добија нови назив
Девет Југовића);
Опис предложене улице бр. 28. Почиње
од предложене улице бр.18 између
кп 2000 и кп 2012/1, пролази делом кп
2544, скреће у лево и иде целом кп 1999
и прелази преко кп 1998/2, кп 1998/1,
кп 1997/2, кп 1997/1, кп 1996, кп 1995 и
завршава се у кп 1994/5 између кп 1986/3
и кп 1755, КО Драгиње.
29.Улица 29 (улица добија нови назив
Светогорска);
Опис предложене улице бр. 29. Полази
од предложене улице бр. 1, измеђ кп
693/7 и кп 795/2, пролази дуж кп 702 и
завршава се између кп 703 и кп 684/1, КО
Драгиње.
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31.Улица 31 (улица добија нови назив
Ђуре Јакшића);
Опис предложене улице бр. 31. Почиње
од предложене улице бр. 10 између кп
1090 и кп 1091/11, иде дуж кп 1091/19
и завршава се између кп 1091/17 и кп
1091/20, КО Драгиње.
34.Улица 34 (улица добија нови назив
Поп Лукина);
Опис предложене улице бр. 34. Почиње
од предложене улице бр.19 између кп
2059/1 и кп 2028/2, иде дуж целе кп 2061,
кп 2058/4, скреће у десно код кп 2052 и
наставља се у кп 2053/1, скреће улево и
завршава се у кп 2050, између кп 2051/1
и кп 2037/1, КО Драгиње.
36.Улица 36 (улица добија нови назив
1300 Каплара);
Опис предложене улице бр. 36. Почиње
од предложене улице бр. 19 између кп
2130/1 и кп 2127/1, иде дуж целе кп 2133,
скреће у лево и пресеца кп 2134/1, кп
2118/3, кп 2118/4, кп 2118/5, кп 2108/7 и
завршава се у кп 2108/4 између кп 2110/2
и кп 2109/1, КО Драгиње.
37.Улица 37 (улица добија нови назив
Бановић Страхиње);
Опис предложене улице бр. 37. Почиње
од предложене улице бр. 25 између кп
2430 и кп 2501, иде дуж целе кп 2508 и
завршава се између кп 2515 и кп 2503,
КО Драгиње.
38.Улица 38 (улица добија нови назив
Његошева);
Опис предложене улице бр. 38. Почиње
од предложене улице бр. 19 у кп 1858/1,
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прелази преко кп 1858/1, кп 1856, кп 1854,
кп 1869, кп 1868 , 1864 и завршава се код
кп 1863, све у КО Драгиње.
39.Улица 39 (улица добија нови назив
Војводе Степе);
Опис предложене улице бр. 39. Улица
почиње од кп 97/3, пружа се дуж кп 2553/1,
кп 912/1 (КО Брдарица), кп 2553/3, кп 1821
(КО Брдарица), кп 2558/1 и завршава се
код кп 1339/12, све у КО Драгиње.
40.Улица 40 (улица добија нови назив
Шабачка);
Опис предложене улице бр. 40. Улица
почиње од кп 1339/1, пружа се дуж кп
2559 и завршава се код кп 1361/3, све у
КО Драгиње.
У насељеном месту Дружетић утврђују
се следећи називи улица:
1.Улица 1 (улица добија нови назив
Дечанска);
Опис предложене улице бр.1 Почиње
на кп 1320/2 код кп 1319, иде преко кп
1320/2, делом кп 1320/1, кп 1328/2, кп
1327, поново дуж кп 1328/2, наставља дуж
кп 1785, даље дуж кп 1806 и завршава се
на кп 1806 између кп 209/1 и кп 53 у КО
Дружетић.
2.Улица 2 (улица добија нови назив
Светог Саве);
Опис предложене улице бр.2 Почиње на
граници са насељеним местом Бресница,
на кп 1783, иде дуж кп 1783, скреће код кп
92/4, наставља дуж кп 1783 и завршава
се на кп 1783 између кп 1172/1 и кп 1154
у ко Дружетић.
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3.Улица 3 (улица добија нови назив Свете
Петке);
Опис предложене улице бр.3 Почиње
на кп 1784, између кп 70/1 и кп 110/2, иде
дуж кп 1784, наставља дуж кп 87/2, дуж
кп 1787, делом кп 1147/1, наставља дуж
кп 1787, делом преко кп 1198 и завршава
се на кп 1197 кпд кп 1198 у КО Дружетић.
4.Улица 4 (улица добија нови назив Цара
Душана);
Опис предложене улице бр.4 Почиње
на кп 424, на граници са кп 1784, иде дуж
кп 424, делом преко 425/1, наставља дуж
кп 424, дуж кп 418/7 и завршава се на
кп 418/7 између кп 418/6 и кп 417 у КО
Дружетић.
5.Улица 5 (улица добија нови назив
Светог Николе);
Опис предложене улице бр.5 Почиње
на кп 1784 између кп 87/1 и кп 435/2, иде
дуж кп 1784, делом кп 1068/4, кп 1068/2,
кп 1068/5, кп 1068/6, наставља дуж кп
1784, иде делом кп 1222, наставља дуж
кп 1784 и завршава се на кп 1784 између
кп 1253 и кп 1224/3 у КО Дружетић.
6.Улица 6 (улица добија нови назив Цара
Лазара);
Опис предложене улице бр.6 Почиње
на кп 1784 код кп 1110, иде дуж целе кп
1110 и завршава се на средини кп 1101/1
у КО Дружетић.
7.Улица 7 (улица добија нови назив
Ђурђевданска);
Опис предложене улице бр.7 Почиње
на кп 128 између кп 124/3 и кп 125/1, иде
дуж кп 128, делом кп 122/1, кп 115, кп 114,
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кп 129/1, кп 129/3, кп 129/2, кп 131, кп 130,
наставља дуж кп 106 и завршава се на кп
1784 код кп 423 у КО Дружетић.
8.Улица 8 (улица добија нови назив Корен
мала);
. Опис предложене улице бр.8 Почиње
на кп 2341/1 у КО Коцељева, иде дуж кп
1084 у КО Дружетић и завршава се на кп
1084 између кп 123 у КО Дружетић и кп
2265 у КО Коцељева.
9.Улица 9 (улица добија нови назив Јанка
Веселиновића);
Опис предложене улице бр.9 Почиње
на кп 1793 између кп 195 и кп 207/1, иде
дуж кп 1793, скреће код кп 212, наставља
дуж кп 1793 и завршава се на граници кп
1793 са кп 1795 у КО Дружетић.
10.Улица 10 (улица добија нови назив
Кнегиње Милице)
Опис предложене улице бр.10 Почиње
на кп 1800, на граници са насељеним
местом Коцељева, иде дуж кп 1795,
делом кп 340/1, наставља дуж кп 1795,
делом кп 1047/2, дуж кп 1795, делом кп
736, кп 737/1, дуж кп 1795, делом кп 1242,
кп 1795, кп 738/2, наставља дуж кп 1795 и
завршава се на кп 738/2 код кп 1782 у КО
Дружетић.
11.Улица 11 (улица добија нови назив
Хајдук Вељка);
Опис предложене улице бр.11 Почиње
на граници кп 1792 са кп са кп 1800, иде
дуж кп 1792, делом кп 235/1, кп 1792,
кп 448, кп 450, наставља дуж кп 1792,
делом кп 239/1, кп 239/2 и завршава се
на кп 1792 између кп 241 и кп 240 у КО
Дружетић.
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12.Улица 12 (улица добија нови назив
Школска);

16.Улица 16 (улица добија нови назив
Ваљевски пут);

Опис предложене улице бр.12 Почиње
на граници кп 1782 са кп 1807, иде дуж кп
1782, делом кп 610/2, кп 613/1, кп 613/2,
кп 615/1, наставља дуж кп 1782, делом кп
705, кп 1782, кп 703/2, кп 703/1, кп 702, кп
701, кп 700, кп 722, кп 723/1, дуж кп 1782,
делом кп 734/1, кп 734/2, кп 735/2, кп
735/3, наставља дуж кп 1782 и завршава
се на кп 1243 на граници са кп 1782 у КО
Дружетић.

Опис предложене улице бр.16 Почиње
на кп 1800 код границе са насељеним
местом Коцељева, иде дуж кп 1800,
наставља дуж кп 1807, дуж кп 1800, даље
дуж кп 1809, кп 1807, кп 1808, преко кп
555/2, наставља дуж кп 1802, кп 3303 у
КО Гола Глава, општина Ваљево - Град,
наставља дуж кп 1802 у КО Дружетић и
завршава се на кп 1802 код кп 888/4 у КО
Дружетић.

13.Улица 13 (улица добија нови назив
Мајданска);

17.Улица 17 (улица добија нови назив
Видовданска);

Опис предложене улице бр.13 Почиње
на кп 1791/1, иде дуж кп 1791/1, делом кп
528, наставља дуж кп 1791/1 и завршава
се на кп 1791/1 између кп 588 и кп 587 у
КО Дружетић.

Опис предложене улице бр.17 Почиње
на кп 1794/1 код кп 1780, иде дуж кп
1794/1 и завршава се на кп1794/1 између
кп 860/1 и кп 874 у КО Дружетић.

14.Улица 14 (улица добија нови назив
Омладинска);

18.Улица 18 (улица добија нови назив
Николаја Велимировића);

Опис предложене улице бр.14 Почиње
на граници кп 537 са кп 1810, иде дуж кп
537, делом кп 503, кп 504/1, кп 504/4, кп
504/2, наставља дуж кп 537 и завршава
се на кп 569/1 у близини кп 572/2 у КО
Дружетић.

Опис предложене улице бр.18 Почиње
на средини кп 902/2, иде дуж кп 902/1,
делом преко кп 905, кп 906, наставља дуж
кп 902/1, делом дуж кп 977/2, кп 977/3,
преко кп 974/1, 972/1, дуж кп 968/1, кп
968/4, кп 966/1 и завршава се на кп 966/1
код границе са кп 966/2 у КО Дружетић.

15.Улица 15 (улица добија нови назив
Војводе Мишића);

19.Улица 19 (улица добија нови назив
Змај Јовина);

Опис предложене улице бр.15 Почиње
на граници кп 1780 са кп 1802, иде дуж
кп 1780, скреће код кп 810/2, наставља
дуж кп 1780, даље наставља дуж кп
1012, преко кп 1028/1, кп 1028/4, кп 1027,
кп 1028/8, кп 1032/1 и завршава се на
кп 1032/1 код границе са кп 1031/2 у КО
Дружетић.

Опис предложене улице бр.19 Почиње
на кп 1802, на граници са насљеним
местом Гола Глава, општина Ваљево –
Град, иде дуж кп 1803, дуж кп 935, делом
дуж кп 943/2, кп 943/1 и завршава се на кп
943/1 код кп 1750у КО Дружетић.
20.Улица 20 (улица добија нови назив
Ливаде);
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Опис предложене улице бр.20 Почиње
од кп 1253, пролази дуж кп 1251/5, кп
1250/5, кп 1258/2, прелази преко кп 762,
наставља дуж кп 1789, кп 772/3, кп 1268/5,
кп 1551/5 кп 1539/5, кп 1528/3 кп 1517 и
завршава се између кп 1515/2 и кп 1523,
у КО Дружетић.
21.Улица 21 (улица добија нови назив Југ
Богдана);
Опис предложене улице бр.21 Почиње
на кп 1778 код кп 1549/2, иде дуж кп 1778,
делом кп 1685/2, наставља дуж кп 1691,
делом кп 1693 и завршава се на кп 1690/3
код границе са кп 1694/1 у КО Дружетић.
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26.Улица 26 (улица добија нови назив
Светог Илије);
Опис предложене улице бр.26 Почиње
на кп 1778 између кп 1477/6 и кп 1629/1,
иде дуж кп 1778, наставља дуж кп 1790 и
завршава се на кп 1790, на граници са кп
1451/9 у КО Дружетић.
27.Улица 27 (улица добија нови назив
Поп Лукина);
Опис предложене улице бр.27 Почиње
на кп 353 између кп 350/2 и кп 289/1, иде
дуж кп 353 и завршава се на граници кп
353 са кп 1795 у КО Дружетић.

22.Улица 22 (улица добија нови назив
Краља Милутина);

28.Улица 28 (улица добија нови назив
Мајке Југовића);

Опис предложене улице бр.22 Почиње
на кп 1778 између кп 1505/6 и кп 1628/2,
иде дуж кп 1778 и завршава се на кп
1778 између кп 1549/2 и кп 1568/2 у КО
Дружетић

Опис предложене улице бр.28 Почиње
на кп 319 између кп 318 и кп 322, иде дуж
кп 319, делом кп 713 и завршава се на кп
713 код кп 715 у КО Дружетић.

24.Улица 24 (улица добија нови назив
Марка Краљевића);
Опис предложене улице бр.24 Почиње
на граници кп 1509 са кп 1778, иде дуж
кп 1509, наставља дуж дела кп 1508/1 и
завршава се на кп 1508/1, на граници са
кп 1508/4 у КО Дружетић.
25.Улица 25 (улица добија нови назив
Брђанска);
Опис предложене улице бр.25 Почиње
на кп 1778 код кп 1507/3, наставља дуж
дела кп 1499, делом преко кп 1498/6, кп
1498/7, 1498/3, наставља дуж кп 1498/4
и завршава се на кп 1498/4 између кп
1497/3 и кп 1498/10 у КО Дружетић

30.Улица 30 (улица добија нови назив
Ратарска);
Опис предложене улице бр.30 Почиње
између кп 819/1 и кп 840/1, пролази дуж
кп 1781 и завршава се између кп 1748/1 и
кп 1762, у КО Дружетић.
У насељеном месту Галовић утврђују се
следећи називи улица:
1.Улица 1 (улица добија нови назив
Западни пут );
Опис предложене улице бр.1 Почиње
на граници са насељеним местом
Градојевић, на кп 1034 код кп 1023,
иде дужином кп 1023, пролази кроз кп
189, 191/3, 190, 1023, 334/1, наставља
дужином кп 1023, пролази кроз кп 195,
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196, 197/2, 319, 1031, наставља дужином
кп 1029, прелази у кп 1039 на граници
са насељем Доње Црниљево, општина
Коцељева и завршава се на кп 1039 код
кп 28 у КО Галовић.
2.Улица 2 (улица добија нови назив
Краља Милутина);
Опис предложене улице бр.2 Предложена Улица бр. 2 почиње на кп 316,
код кп 1025/2, пролази кроз кп 331/5,
наставља дужином кп 1025/2, пролази
кроз кп 494/1, наставља дужином кп
1025/2, затим дужином кп 1025/1, прелази
у кп 1028 и наставља њеном дужином.
Завршава се на граници кп 1028 са кп 775
у КО Галовић.
3.Улица 3 (улица добија нови назив
Светог Саве);
Опис предложене улице бр. 3 Предложена Улица бр.3 почиње на граници кп
1026 са кп 1025/2, скреће код кп 469/6 и
пролази кроз кп 469/6, наставља дужином
кп 1026, пролази кроз кп 1031, 543, 544/2,
585, наставља дужином кп 1026, скреће
код кп 577/1, наставља дужином кп 675,
прелази у кп 714/1, пролази кроз кп 719/2,
860, 816/2, наставља дужином кп 1027,
пролази кроз кп 1028, наставља дужином
кп 745, пролази кроз кп 747, завршава се
на кп 749, код кп 755 у КО Галовић.
4.Улица 4 (улица добија нови назив Цара
Лазара);
Опис предложене улице бр. 4 Предложена Улица бр. 4 почиње на кп 1026 код
кп 575/1, пролази кроз кп 654, 1026, 678,
676, наставља да прати дужину кп 1026,
завршава се на кп 1026 код кп 946/2 у КО
Галовић.
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5.Улица 5 (улица добија нови назив
Српских владара);
Опис предложене улице бр. 5 Предложена улица почиње на кп 1040 код кп
377, иде границом насеља Галовић са
насељем Доње Црниљево, дужином кп
1040, завршава се на кп 1040 код кп 667/1
у КО Галовић.
6.Улица 6 (улица добија нови назив
Николе Тесле);
Опис предложене улице бр. 6 Предложена Улица бр. 6 почиње на кп 579 код кп
1026, Наставља дужином кп 579, скреће
код кп 578/3, пролази кроз кп 578/3, 578/1,
наставља дужином кп 579, завршава се
на углу кп 579 са кп 563 у КО Галовић.
7.Улица 7 (улица добија нови назив Илије
Бирчанина);
Опис предложене улице бр. 7 Предложена Улица бр. 7 почиње на кп 101/1 на
граници са кп 100, пролази кроз кп 100,
99, 1024, 105, 104, 106/1, 106/2, 106/3,
107, излази на кп 1024, пролази кроз
кп 74/2, прати дужину кп 1024, пролази
кроз кп 37/5, наставља дужином кп 1024,
завршава се на кп 1025/1 код кп 1024 у Ко
Галовић.
Засеок 1 (добија нови назив Црни Врх)
Опис предложеног засеока бр.1 Предложени засеок обухвата кп 155 и граничи
се са кп 153, 150, 154, 146/1, 156 и 158 у
КО Галовић.
Засеок 2 (добија нови назив Топлице
Милана)
Опис предложеног засеока бр.2 предложени Засеок бр.2 обухвата кп 405/4,
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405/3, 405/2, 407/3, 407/1, 408/2 и 409,
граничи се са кп 405/6, 405/5, 405/1,
408/1, 410/1, 411, 410/2, 407/4, 406/4,
406/3, 406/2 и 406/1 у КО Галовић.
Засеок 3 (добија нови назив Проте
Матеје)
Опис предложеног засеока бр.3
Предложени Засеок бр.3 обухвата део кп
219, граничи се са кп 220/1, 208/2 у КО
Галовић.
У насељеном месту Голочело утврђују се
следећи називи улица:
1. Улица 1 (улица добија нови назив
Горњи Дрен );
Опис предложене улице бр.1 Почиње
на кп 1950 на граници са насељеним
местом Доње Црниљево, иде дуж кп 1950,
пролази делом кп 686 и кп 685, наставља
дуж кп 1950, делом кп 1039, наставља
дуж кп 1950, делом кп 1067, прелази у кп
1950, пролази кроз кп 1070/1, кп 1072/5, кп
1074/1, наставља дуж кп 1950 и завршава
се на кп 1950, на граници са кп 1061/3 у
КО Голочело.
2. Улица 2 (улица добија нови назив
Доњи Дрен );
Опис предложене улице бр.2 Почиње
на кп 728/2 на граници са кп 1950, иде дуж
кп 728/2, пролази делом кп 711, наставља
дуж кп 728/2, пролази кроз кп 718, кп 722,
8 наставља дуж кп 669/4, пролази делом
кп 671/1, кп 670, кп 664/1, кп 666/2, кп
666/6, кп 669/4, кп 666/5, поново делом кп
669/4, делом кп 667/1, кп 669/4, кп 666/4,
кп 1961 и завршава се на кп 1961 на
граници са насељеним местом Ћуковине
у КО Голочело.
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3. Улица 3 (улица добија нови назив
Цветковац );
Опис предложене улице бр.3 Почиње
на кп 981, на граници са насељеним
местом Доње Црниљево, иде дуж кп 981,
наставља дуж кп 1951, дуж 1076/5, кроз
кп 1076/6, кп 1076/7, кп 1075/3, кп 1075/1,
кп 1950, кп 1059/3, кп 1949 и завршава се
на кп 1948/3 у КО Голочело.
4. Улица 4 (улица добија нови назив
Ђурин брег );
Опис предложене улице бр.4 Почиње на
кп 1951, код кп 1012/1, иде дужином 1016,
делом преко 1018/2, наставља дуж кп
1018/1, делом преко кп 1018/2, наставља
дуж кп 1027/3, пролази делом кп 1025,
кп 1031/1, кп 1029/2 и завршава се на кп
1029/2 код кп 1029/3 у КО Голочело.
5. Улица 5 (улица добија нови назив
Сунчана );
Опис предложене улице бр.5 Почиње
на кп 1951 код кп 1082, пролази делом
кп 1082, дуж кп 1100, делом кп 1093/4,
наставља дуж кп 1100 и завршава се на
кп 1100 код кп 1084/1 у КО Голочело.
6. Улица 6 (улица добија нови назив
Уселине сокак );
Опис предложене улице бр.6 Почиње
на кп 1121 код кп 1951, иде дуж кп 1121,
делом преко кп 1116, кп 1114, кп 1113 и
завршава се на кп 1113 код кп 1195 у КО
Голочело.
7. Улица 7 (улица добија нови назив
Венац );
Опис предложене улице бр.7 Почиње
на кп 1953 код кп 1639/1, иде дуж кп 1953,
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делом кп 1583/1, кп 1583/3, наставља
дуж кп 1953, делом кп 1749/2, кп 1749/1,
дуж кп 1953, делом кп 1791/6, пк 1791/3,
дуж кп 1953, наставља дуж кп 1951 и
завршава се на кп 1951 између кп 979/3 и
кп 982 у КО Голочело.
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Река );

Опис предложене улице бр.8 Почиње
на кп 1953 код кп 1884, иде дуж кп 1907 и
завршава се на кп 1907 између кп 1891 и
кп 1778 у КО Голочело.

Опис предложене улице бр.13 Почиње
на кп 1378, код кп 1374, наставља
делом преко кп 1374, кп 1373/1, кп 1369,
наставља дуж кп 1385, пролази кроз кп
1350/2, кп 1340, кп 1336, кп 1952, кп 1205,
кп 1212/2, кп 1212/1, кп 1211, кп 1210/2,
кп 1192, кп 1186/6, прелази преко кп 1952,
наставља преко кп 1300/2, дуж кп 1300/1,
делом кп 1219, дуж кп 1300/1, делом
кп 1228/1, дуж 1300/1, делом 1489/2 и
завршава се на граници кп 1300/1 са кп
1489/2 у КО Голочело.

10. Улица 10 (улица добија нови назив
Горња Гредица );

14. Улица 14 (улица добија нови назив
Копаник );

Опис предложене улице бр.10 Почиње
на кп 1189 кд кп 1953, иде дуж кп 1189,
наставља дуж кп 1190 и завршава се на
кп 1190 код кп 1163 у КО Голочело.

Опис предложене улице бр.14 Почиње
на кп 1638 код кп 1626/3, иде дуж кп 1638,
наставља дуж кп 1570 и завршава се на
кп 1570 између кп 1706/1 и кп 1569 у КО
Голочело.

8. Улица 8 (улица добија нови назив
Бразник );

11. Улица 11 (улица добија нови назив
Доња Гредица );
Опис предложене улице бр.11 Почиње
на кп 1189 на граници са кп 1826/2, иде
дуж кп 1189 и завршава се на кп 1189
између кп 1167 и кп 1811/2 у КО Голочело.
12. Улица 12 (улица добија нови назив
Златиборска);
Опис предложене улице бр.12 Почиње
на кп 1791/3 код кп 1953, иде делом кп
1791/3, кп 1809, кп 1791/1, кп 1793/1, кп
1793/2, кп 1809, кп 1838/2, кп 1838/1, кп
1840/1, поново преко кп 1809, делом кп
1795/1, наставља дуж кп 1809, прелази
преко кп 1824/5, кп 1822, кп 1821, кп 1820,
кп 1819/2 и завршава се на кп 1809 између
кп 1891/2 и кп 1805 у КО Голочело.
13. Улица 13 (улица добија нови назив

15. Улица 15 (улица добија нови назив
Шумска );
Опис предложене улице бр.15 Почиње
на кп 1696/7 код кп 1570, иде дуж кп
1696/7, делом кп 1696/6, наставља дуж кп
1696/7, пролази дуж кп 1704 , кп 1676/3,
делом кп 1676/1, кп 1704, кп 1728, кп 1729
и завршава се на кп 1729 код кп 1730 у
КО Голочело.
16. Улица 16 (улица добија нови назив
Баре );
Опис предложене улице бр.16 Почиње
на кп 1570 код кп 1554/1, иде дуж кп 1570,
делом кп 1544, наставља дуж кп 1570,
делом кп 1541/2, дуж кп 1570, дуж кп
1531, наставља дуж кп 1570 и завршава
се на граници кп 1570 са кп 1263/2 у КО
Голочело.
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Опис предложене улице бр. Почиње
између кп 1510 и кп 1509, иде дуж кп 1518
и завршава се на кп 1518 на граници са
насељем Каменица у КО Голочело.

Опис предложене улице бр.21 Почиње
на граници кп 1948/6 са кп 1948/7, иде
дуж кп 1948/6, делом кп 553/5, кп 1948/8,
кп 553/5, кп 558, кп 567, наставља дуж
кп 1948/1, прелази у кп 413 и наставља
дуж кп 413. Завршава се на кп 413 код кп
1945/2 у КО Голочело.

18. Улица 18 (улица добија нови назив
Браће Југовића);

22. Улица 22 (улица добија нови назив
Деспота Ђурђа );

Опис предложене улице бр.18 Почиње
на кп 1301 код кп 1300/1, иде дуж кп 1301
и завршава се на кп 1301 између кп 1292
и кп 1291 у КО Голочело.

Опис предложене улице бр.22 Почиње
на кп 502 код кп 1948/1, иде дуж кп 502,
делом кп 478/3, кп 478/2, кп 502, кп 477/2,
наставља дуж кп 502, дуж дела кп 491
и завршава се на граници кп 491 са кп
1945/2 у КО Голочело.

19. Улица 19 (улица добија нови назив
Западни пут );
Опис предложене улице бр.19 Почиње
на кп 1948/6, на граници са насељеним
местом Ћуковине, иде дуж кп 1948/6,
пролази кроз кп 1948/3, кп 541/10,
наставља дуж кп 1948/3, делом преко кп
530/1, кп 1945/2, кп 320/13, наставља дуж
кп 1945/1 и завршава се на кп 1446/2 у
КО Голочело, на граници са насељеним
местом Каменица.
20. Улица 20 (улица добија нови назив
Доња Брда мала );
Опис предложене улице бр.20 Почиње
на кп 320/13 код кп 1945/1, иде делом кп
1945/2, пролази кроз кп 531, кп 1945/2, кп
320/9, наставља дуж кп 1945/2, делом кп
514/1, кп 512, наставља дуж кп 1945/2,
прелази делом кп 375, наставља дуж кп
1945/2, делом кп 448, наставља дуж кп
1945/2, дуж кп 1954 и завршава се на кп
1954 код кп 90 у КО Голочело, уз границу
са насељеним местом Ћуковине.
21. Улица 21 (улица добија нови назив
Горња Брда мала );

23. Улица 23 (улица добија нови назив
Хајдучка);
Опис предложене улице бр.23 Почиње
на кп 534, код кп 1945/2, иде дуж кп 534,
пролази делом дуж кп 524/5, кп 524/6, кп
524/1 и кп 524/2 и завршава се на кп 524/2
у КО Голочело.
24. Улица 24 (улица добија нови назив
Карађорђева);
Опис предложене улице бр.24
Предложена улица почиње на граници
кп 1945/1 са кп 309/3, пролази кроз кп
309/3, кп 309/2, кп 1946, кп 303, наставља
дуж кп 300/4, дуж кп 307, пролази делом
кп 1226, кп 307, кп 291, кп 307, кп 287/1,
наставља дуж кп 307, делом кп 1226 у
КО Каменица и завршава се на кп 289/1
у КО Голочело, на граници са насељеним
местом Каменица.
Засеoк 1 (добија нови назив Адамовића
засеок )
Опис

предложеног

засеока

бр.1
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Предложени Засеок бр.1 обухвата кп 147,
кп 148, кп 152, кп 151/3, кп 153, кп 154, кп
151/2, граничи се са кп 142/1, кп 155, кп
151/1, кп 150/2, кп 150/3, кп 166, кп 144 у
КО Голочело.

кп 537 и завршава се код кп 1273, КО
Градојевић.

Засеoк 2 (добија нови назив Мијаиловића
засеок )

Опис предложене улице бр.3. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
351/4 и кп 303, полази дуж целе кп 1278,
делом дуж кп 1282/2, прелази преко
кп 1282/1 и кп 984/8 и завршава код кп
1270/2, КО Градојевић.

Опис предложеног засеока бр.2
Предложени Засеок бр.2 обухвата кп
213/1, кп 213/2, кп 213/8, кп 213/12, кп
2123/11, кп 213/9 и део кп 192, граничи
се са кп 193/2, кп 194, кп 216/1, кп 213/3,
кп 213/7, кп 215/2, кп 215/1, кп 213/10, кп
191, кп 193/1 у КО Голочело.
Засеoк 3 (добија нови назив Милинковића
засеок )
Опис предложеног засеока бр.3
Предложени Засеок бр.3 обухвата кп 196
и кп 197, граничи се са кп 229, кп 198, кп
206 и кп 195 у КО Голочело.
У насељеном месту Градојевић утврђују
се следећи називи улица:
1. Улица 1 (улица добија нови назив
Светог Саве);
Опис предложене улице бр.1. Почиње
од предложене улице бр. 6, између кп 30
и кп 46/1, пролази дуж целе кп 1270/1 и
завршава се између кп 1270/2 и кп 1034,
КО Градојевић.
2. Улица 2 (улица добија нови назив
Свете Петке);
Опис предложене улице бр.2. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
286 и кп 424, пролази дуж целе кп 426,
прелази преко кп 427 и наставља делом
дуж кп 1276, прелази преко кп 538 и

3. Улица 3 (улица добија нови назив
Светог Јована);

4. Улица 4 (улица добија нови назив
Живојина Мишића);
Опис предложене улице бр.4. Почиње
од предложене улице бр. 5, између кп
711 и кп 727, пролази делом дуж кп 1279,
скреће у десно код кп 912, и иде дуж целе
кп 926, делом дуж кп 1282/2 и завршава
се код кп 1282/1, између кп 980 и кп 981/1,
КО Градојевић.
5. Улица 5 (улица добија нови назив
Солунских бораца);
Опис предложене улице бр.5. Почиње
од границе са насељеним местом
Ћуковине, од кп 710, пролази делом дуж
кп 1286, прелази преко кп 843/2, пролази
делом дуж кп 862 и дуж целе кп 854/2,
прелази преко следећих кп: 855, 857, 866,
865, 1282/4 и 883/2 и завршава се код кп
1282/1, КО Градојевић.
6. Улица 6 (улица добија нови назив
Милована Глишића);
Опис предложене улице бр. 6. Почиње
од тромеђе насељених места: Букор,
Криваја (Град Шабац) и Градојевић
(општина Коцељева), код кп 18, иде дуж кп
1297 и кп 1285 и завршава се на тромеђи
насељених места: Градојевић, Ћуковине
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(општина Коцељева) и Мровска (општина
Владимирци), код кп 62/4, КО Градојевић.
7. Улица 7 (улица добија нови назив Цара
Лазара);
Опис предложене улице бр. 7. Почиње
од предложене улице бр. 4, између кп
906/2 и кп 813/1, пролази дуж целе кп 814
и кп 816/5 и завршава се између кп 815 и
кп 818/11, КО Градојевић.

Број 30

пролази дуж целе кп 2359, кп 2348/1,
делом дуж кп 2340, дуж целе кп 1480/2,
прелази преко кп 2339, пролази дуж целе
кп 1264/2 и завршава се на граници са
насељеним местом Голочело (општина
Коцељева), код кп 2356, КО Каменица.
2. Улица 2 (улица добија нови назив
Пресека);

Опис предложене улице бр. 8. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
369/6 и кп 601, пролази делом дуж кп 377
и завршава се између кп 594 и кп 596/1,
КО Градојевић.

Опис предложене улице бр.2. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
1482/4 и кп 1599/4, пролази делом дуж кп
2340, кп 1494, пролази дуж целе кп 1493,
прелази преко кп 2347, скреће у десно
и прелази преко кп 427, пролази дуж
целе кп 2346 и кп 2364 и завршава се на
граници са насељеним местом Голочело
(општина Коцељева) код кп 1402/1, КО
Каменица.

Засеoк 1 (добија нови назив Девет
Југовића)

3. Улица 3 (улица добија нови назив
Светог Саве);

Опис предложеног засеока бр.1.
Предложени засеок обухвата следеће кп:
871/1, 871/2 и 871/5, КО Градојевић.

Опис предложене улице бр.3. Почиње
од предложене улице бр. 2, од кп 1452,
пролази делом дуж кп 2038 и завршава се
између кп 2015 и кп 2021, КО Каменица.

Засеok 2 (добија нови назив Проте
Матеје)

4. Улица 4 (улица добија нови назив
Венац);

Опис предложеног засеока бр.2
Предложени засеок обухвата кп 1202/2, у
КО Градојевић.

Опис предложене улице бр.4. Почиње
од предложене улице бр. 2, између кп
1991 и кп 1502, пролази делом дуж кп
2349, скреће у лево код кп 1839, и иде
делом дуж кп 1858 и завршава се на
граници са насељеним местом Љутице
(општина Коцељева) код кп 1863/2, КО
Каменица.

8. Улица 8 (улица добија нови назив
Милоша Обилића);

У насељеном месту Каменица утврђују
се следећи називи улица:
1. Улица 1 (улица добија нови назив
Западни пут );
Опис предложене улице бр.1. Почиње
од границе са насељеним местом Љутице
(општина Коцељева), од кп 1771/7,

5. Улица 5 (улица добија нови назив
Милоша Обреновића);
Опис предложене улице бр.5. Почиње
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од предложене улице бр. 4, између кп
1551 и кп 1829, пролази делом дуж кп
1822, прелази у кп 1825 и завршава се
између кп 1826 и кп 1823, КО Каменица.

Каменица.

6. Улица 6 (улица добија нови назив
Мајданска);

Опис предложене улице бр. 10. Почиње
од предложене улице бр. 9, између кп
484 и кп 725, пролази дуж целе кп 2341,
делом дуж кп 2348/2 и завршава се код
предложене улице бр 1, између кп 1580/2
и кп 1707/1, КО Каменица.

Опис предложене улице бр. 6. Почиње
од предложене улице бр. 2, између кп
1493 и кп 1992, пролази дуж целе кп
1993 и завршава се између кп 1958/2 и кп
1958/3, КО Каменица.
7. Улица 7 (улица добија нови назив Вука
Караџића);
Опис предложене улице бр. 7. Почиње
од предложене улице бр. 2, између кп
1501 и кп 1500/1, прелази преко следећих
кп: 1500/2, 1500/4, 1512, 1511,1514 и
завршава се у кп 1517, између кп 1518 и
кп 1515, КО Каменица.
8. Улица 8 (улица добија нови назив
Виногради);
Опис предложене улице бр. 8. Почиње
од тромеђе насељених места: Каменица,
Голочело
(општина
Коцељева)
и
Миличиница (Град Ваљево), од кп 2081,
пролази делом дуж кп 2080 и завршава
се између кп 2060/4 и кп 2082/1, КО
Каменица.
9. Улица 9 (улица добија нови назив
Церска);
Опис предложене улице бр. 9. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
1600 и кп 1631/2, пролази делом дуж кп
2340 и дуж целе кп 2353 и завршава се
на тромеђи насељених места Каменица,
Драгиње (општина Коцељева) и Козарица
(општина Владимирци) код кп 94/1 , КО

10. Улица 10 (улица добија нови назив
Николе Тесле);

11. Улица 11 (улица добија нови назив
Шеварице);
Опис предложене улице бр. 11. Почиње
од границе са насељеним местом
Љутице, од кп 310, пролази делом дуж кп
2355 и кп 322 и завршава се између кп
348 и кп 344/4, КО Каменица.
12. Улица 12 (улица добија нови назив
Немањина);
Опис предложене улице бр. 12. Почиње
од предложене улице бр. 9, између кп
180 и кп 192, пролази дуж целе кп 191 и
завршава се између кп 185/4 и кп 454, КО
Каменица.
13. Улица 13 (улица добија нови назив
Јасиковац );
Опис предложене улице бр. 13. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
1263/1 и кп 1267/4, пролази дуж целе кп
1264/3, делом дуж кп 2337 и завршава
се на граници са насељеним местом
Козарица (општина Владимирци), између
кп 1/1 и кп 34, КО Каменица.
14. Улица 14 (улица добија нови назив
Дубраве);
Опис предложене улице бр. 14. Почиње
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од предложене улице бр. 13, између кп
920 и кп 1026, пролази делом дуж целе
кп 2344 и завршава се између кп 953 и кп
989/2, КО Каменица.

1150, КО Каменица.

15. Улица 15 (улица добија нови назив
Карађорђева);

Опис предложене улице бр. 19. Почиње
од предложене улице бр. 10, између кп
562 и кп 581, пролази делом дуж кп 571 и
дуж целе кп 467 и завршава се између кп
468 и кп 466, КО Каменица.

Опис предложене улице бр. 15. Почиње
од предложене улице бр. 9, између кп
852 и кп 866/3, пролази делом дуж кп 902
и завршава се између кп 904 и кп 901/1,
КО Каменица.
16. Улица 16 (улица добија нови назив
Живојина Мишића);
Опис предложене улице бр. 16. Почиње
од предложене улице бр. 9, између кп
757/1 и кп 852, пролази дуж целе кп 840,
прелази преко кп 2339, пролази дуж целе
кп 2338 и завршава се код предложене
улице бр. 13, између кп 12/2 и кп 34, КО
Каменица.
17. Улица 17 (улица добија нови назив
Радничка);
Опис предложене улице бр. 17. Почиње
од предложене улице бр. 6, од кп 1993,
прелази преко кп 2347 и пролази делом
дуж кп 2162 и завршава се између кп
2155 и кп 2153, КО Каменица.
18. Улица 18 (улица добија нови назив
Равна гора);
Опис предложене улице бр. 18. Почиње
од предложене улице бр. 13, од кп 1264/3,
прелази преко следећих кп: 1263/4,
1261/4, 1261/3, 1256, 1255, скреће у десно
и прелази преко кп 1254/1, и следећих кп:
1253, 1239/1, 1240/1, 1222, 1223, 1218,
1219, 1221, 1186/1, 1184, 1181/1, 1172,
1178, 1177, 1144/2 и завршава се у кп

19. Улица 19 (улица добија нови назив
Ловачка);

20. Улица 20 (улица добија нови назив
Церје);
Опис предложене улице бр. 20. Почиње
од предложене улице бр. 9, између кп
132 и кп 161/1, пролази дуж целе кп 167
и завршава се између кп 166 и кп 140, КО
Каменица.
21. Улица 21 (улица добија нови назив
Лоле Рибара);
Опис предложене улице бр. 21. Почиње
од предложене улице бр. 10, између кп
608 и кп 1698/1, пролази делом дуж кп
614, прелази преко кп 1744, кп 1747/1,
кп 1741, кп 1740, пролази дуж целе кп
1726/4, делом дуж кп 1757 и завршава се
код предложене улице бр. 1, између кп
1723/5 и кп 1763/2, КО Каменица.
Засеoк 1 (добија нови назив Николићи)
Опис предложеног засеока бр.1.
Предложени засеок обухвата кп: 1802/3,
КО Каменица.
Засеoк 2 (добија нови назив Маринковићи)
Опис предложеног засеока бр.2.
Предложени засеок обухвата кп: 1355,
КО Каменица.
У насељеном месту Коцељева утврђују
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се следећи називи улица:
1. Улица 1 (улица добија нови назив 6.
личке дивизије );
Опис предложене улице бр. 1. Почиње
од границе са насељеним местом Мали
Бошњак, код кп 148, иде дуж целе кп 2365,
наставља дуж целе кп 2325/1 и завршава
се код постојеће улице 6. Личке дивизије
и представља њен продужетак између кп
645 и кп 194/1, КО Коцељева.
2. Улица 2 (улица добија нови назив
Сунчана );
Опис предложене улице бр. 2. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
173/4 и кп 175/5, иде делом дуж кп 2325/1,
код кп 175/4 скреће удесно и наставља
дуж целе кп 158, кп 178/4 и завршава се
између кп 178/3 и кп 178/2, КО Коцељева.
3. Улица 3 (улица добија нови назив
Тополска );
Опис предложене улице бр. 3. Полази
од предложене улице бр. 1, између кп
173/3 и кп 650/1, иде дуж целе кп 2339,
код кп 654 прелази у кп 655, и завршава
се између кп 661 и кп 648/2, КО Коцељева.
4. Улица 4 (улица добија нови назив
Ливадска );
Опис предложене улице бр. 4. Почиње
од предложене улице бр. 3 између кп
167/1 и кп 173/3, иде дуж целе кп 163/3 и
завршава се између кп 166/2 и кп 163/2,
КО Коцељева.
5. Улица 5 (улица добија нови назив
Панчићева );
Опис предложене улице бр. 5. Почиње
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од постојеће улице 6. Личке дивизије
између кп 182 и кп 200/55, иде дуж целе
кп 184, и завршава се у кп 164/1, КО
Коцељева-Варошица
6. Улица 6 (улица добија нови назив
Индустријска );
Опис предложене улице бр. 6. Почиње
од постојеће улице 6. Личке дивизије
између кп 188/1 и кп 189/1, иде дуж
целе кп 2037, прелази преко кп 2031/1,
наставља се дуж кп 2042 и завршава се
између кп 1584 и кп 1585, КО КоцељеваВарошица
7. Улица 7 (улица добија нови назив
Солунска );
Опис предложене улице бр. 7. Почиње
од постојеће улице Јована Цвијића
између кп 677 и кп 310/1, иде дуж целе кп
675, скреће удесно и завршава се у кп 667
између кп 665 и кп 668/3, КО Коцељева.
8. Улица 8 (улица добија нови назив
Војводе Степе );
Опис предложене улице бр. 8. Почиње
од предложене улице бр. 6 између кп 179
и кп 149, иде дуж целе кп 163 и завршава
се између кп 18 и кп 32, КО КоцељеваВарошица
9. Улица 9 (улица добија нови назив
Чумићево сокаче );
Опис предложене улице бр. 9. Почиње
од постојеће улице Луке Лазаревића
између кп 102/2 и кп 71/5, иде дуж целе
кп 79 и завршава се између кп 81 и кп 78,
КО Коцељева-Варошица
10. Улица 10 (улица добија нови назив
Видовданска);

Страна 32

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

Опис предложене улице бр. 10. Почиње
од постојеће улице Луке Лазаревића
између кп 69 и кп 40, иде целом дужином
кп 70/27, и завршава се између кп 70/17 и
кп 70/18, КО Коцељева-Варошица.
11. Улица 11 (улица добија нови назив
Багремова);
Опис предложене улице бр. 11. Почиње
од постојеће Борачке улице између
кп 1229/2 и кп 399, иде делом дуж кп
1218, наставља се дуж целе кп 1228/8 и
завршава се између кп 1228/9 и кп 1228/1,
КО Коцељева-Варошица
12. Улица 12 (улица добија нови назив
Соколска);
Опис предложене улице бр. 12. Почиње
од постојеће Борачке улице између кп
1230 и кп 1231, иде дуж целе кп 1233/2,
наставља се дуж целе кп 1234/7 и
завршава се између кп 1234/1 и кп 1234/6,
КО Коцељева-Варошица
13. Улица 13 (улица добија нови назив
Омладинска );
Опис предложене улице бр. 13. Почиње
од постојеће Омладинске улице између
кп 2031/8 и кп 1261/3, иде целом дужином
кп 1262/3 (КО Коцељева-Варошица) кп
844/13, кп 844/4, кп 845/30, кп 846/4 и
завршава се између кп 846/16 и кп 846/18,
КО Коцељева.
14. Улица 14 (улица добија нови назив
Зеленгорска);
Опис предложене улице бр. 14. Почиње
од границе са насељеним местом
Суботица, код кп 705/10, иде дуж границе
делом кп 2370, код кп 706/1 скреће улево
и наставља се у кп 710/3 и завршава се
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између кп 705/7 и кп 710/1, КО Коцељева.
15. Улица 15 (улица добија нови назив
Повртарска);
Опис предложене улице бр. 15. Почиње
од постојеће улице Убски пут између кп
754 и кп 1221/2, иде делом дуж кп 741 и
завршава се између кп 746 и кп 1220/4,
КО Коцељева.
16. Улица 16 (улица добија нови назив
Убски пут );
Опис предложене улице бр. 16. Почиње
од границе са насељеним местом Зукве
између кп 313 и кп 305/5, иде делом дуж
кп 2332/4, код кп 509/1 продужава у кп
2383 и завршава се између кп 123/1 и кп
2328, КО Коцељева.
17. Улица 17 (улица добија нови назив
Шумадијска);
Опис предложене улице бр. 17. Почиње
од предложене улице бр.16 између
кп 516/2 и кп 1285/3, иде делом дуж кп
2332/4, скреће улево код кп 1264/2 и
прелази преко кп 1264/1 и завршава се у
кп 1272, КО Коцељева.
18. Улица 18 (улица добија нови назив
Балканска);
Опис предложене улице бр. 18. Почиње
од предложене улице бр. 17 између кп
1256 и кп 1282/1, иде делом дуж кп 2348
и завршава се у кп 1278/1 између кп 1273
и кп 2348, КО Коцељева.
19. Улица 19 (улица добија нови назив
Граничарска);
Опис предложене улице бр. 19. Почиње
од предложене улице бр. 16 између кп
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1306/7 и кп 1306/5, иде делом кп 1306/6,
наставља делом кп 1305, кп 1300, кп
1298, кп 1301/1, кп 1299 и завршава се у
кп 1294/2 између кп 1295 и кп 1301/1, КО
Коцељева.
20. Улица 20 (улица добија нови назив
Златарска);
Опис предложене улице бр. 20. Почиње
од предложене улице бр. 16 између кп
471 и кп 466/3, иде дуж целе кп 473, и
завршава се у кп 460/2 између кп 470/1 и
кп 459/1, КО Коцељева.
21. Улица 21 (улица добија нови назив
Доњокрајска);
Опис предложене улице бр. 21. Почиње
од предложене улице бр. 16 између кп
465/2 и кп 440/4, иде дуж целе кп 464 и
завршава се у кп 449 између кп 448/1 и кп
444/1, КО Коцељева.
22. Улица 22 (улица добија нови назив
Студеничка);
Опис предложене улице бр. 22. Почиње
од предложене улице бр. 16 између кп
439 и кп 292/1, пролази делом дуж кп
2334, скреће улево код кп 279 и прелази
преко кп 278/1, кп 277, кп 275/5, кп 275/3,
кп 275/4 и завршава се у кп 275/3 између
кп 275/1 и 275/5, КО Коцељева.
23. Улица 23 (улица добија нови назив
Златиборска);
Опис предложене улице бр. 23. Почиње
од предложене улице бр. 16 између кп
294/6 и кп 297, иде целом дужином кп
296, скреће удесно и прелази преко кп
295/3, кп 285, кп 280/5, кп 280/6, кп 280/8,
кп 280/1, кп 280/9 и завршава се у кп 280/2
између кп 280/9 и кп 256, КО Коцељева.
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25. Улица 25 (улица добија нови назив
Пресади );
Опис предложене улице бр. 25. Почиње
од предложене улице бр. 24 између кп
2295 и кп 2313/2, пролази делом дуж кп
2360, код кп 1687/2 скреће и наставља се
у кп 2359 и завршава се између кп 1685/2
и кп 1657, КО Коцељева.
26. Улица 26 (улица добија нови назив
Гај);
Опис предложене улице бр. 26. Почиње
од предложене улице бр. 25 између кп
1741 и кп 2288/1, прелази преко кп 2287,
кп 1740/1, кп 1741 и завршава се између
кп 1740/4 и кп 1737/5, КО Коцељева.
27. Улица 27 (улица добија нови назив
Корен мала );
Опис предложене улице бр. 27. Почиње
од предложене улице бр. 24, од кп 2147/1,
иде дуж целе кп 2373 и завршава се код
кп 2265, КО Коцељева.
28. Улица 28 (улица добија нови назив
Сумијевац );
Опис предложене улице бр. 28. Почиње
од предложене улице бр. 27, између
кп 2171/9 и кп 2171/7, иде дуж целе кп
2171/8, наставља се дуж целе кп 2177/3,
кп 2178/2, затим прелази преко кп 2179/1,
кп 2179/3, кп 2180/1, кп 2208/1, кп 2208/2,
кп 2207, кп 2204/2, кп 2204/1, кп 2200/4, кп
2200/5 и завршава се у кп 2202/5 између
кп 2204/1 и кп 2202/1, КО Коцељева.
29. Улица 29 (улица добија нови назив
Буковица );
Опис предложене улице бр. 29. Почиње
од предложене улице бр. 24 између кп
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2067/3 и кп 2104/4, иде дуж кп 2353, код
кп 1784 скреће удесно и наставља се
преко кп 1734, наставља делом дуж кп
2344 и завршава се између кп 1433 и кп
1668, КО Коцељева.

завршава се у кп 930/7 између кп 931/1 и
кп 930/1, КО Коцељева.

30. Улица 30 (улица добија нови назив
Радничка );

Опис предложене улице бр. 34. Почиње
од постојеће улице Жиће Димитријевића,
између кп 1934 и кп 1927/2, иде дуж целе
кп 2340/1, наставља се делом кп 2372, кп
2357 и завршава се између кп 2242/3 и кп
2193, КО Коцељева.

Опис предложене улице бр. 30. Почиње
од предложене улице бр. 24 између кп
1913 и кп 2009, пролази делом кп 1999,
код кп 2009 скреће улево и наставља
се дуж целе кп 2007 и завршава се у кп
2015/3 између кп 2018/1 и кп 2019/2, КО
Коцељева.
31. Улица 31 (улица добија нови назив
Брђанска);
Опис предложене улице бр. 31. Почиње
од предложене улице бр. 24 од кп 2341/1,
прелази преко кп 1910/8, кп 1910/10,
кп 1921/5, кп 1921/1 и завршава се у кп
1921/6 између кп 1921/1 и кп 1995, КО
Коцељева.
32. Улица 32 (улица добија нови назив
Опленачка );
Опис предложене улице бр. 32. Почиње
од постојеће Подгорске улице између кп
1836/3 и кп 2017/3, пролази делом дуж кп
1834, затим се продужава у кп 1924, кп
1930 и завршава се у кп 1999/1, између
кп 1988/2 и кп 2000/1, КО КоцељеваВарошица
33. Улица 32 (улица добија нови назив
Брдска);
Опис предложене улице бр. 33. Почиње
од предложене улице бр. 34 од кп 1926/1,
прелази преко кп 1926/2, кп 1928/2, кп
1928/1, кп 1924,кп 1923, кп 1922/1 и

34. Улица 34 (улица добија нови назив
Прњавор );

35. Улица 35 (улица добија нови назив
Суботички пут);
Опис предложене улице бр. 35. Почиње
од постојеће улице Жиће Димитријевића
од кп 1939/1, прелази преко кп 2364,
наставља се дуж кп 743 и завршава се
код кп 742/1, КО Коцељева.
36. Улица 36 (улица добија нови назив
Паје Јовановића);
Опис предложене улице бр. 36. Почиње
од границе са насељеним местом
Суботица између кп 718/1 и кп 742/1, иде
делом дуж кп 839/1 и завршава се између
у кп 723 и кп 729, КО Коцељева.
37. Улица 37 (улица добија нови назив
Виноградарска);
Опис предложене улице бр. 37. Почиње
од постојеће улице Проте Матеје
Ненадовића, између кп 1721 и кп 1005/1,
иде дуж целе кп 1711, код кп 1003 скреће
удесно, наставља се дуж кп 1063 и
завршава се у кп 1067/2 између кп 1067/4
и кп 1065/2, КО Коцељева.
38. Улица 38 (улица добија нови назив
Проте Матеје Ненадовића);
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Опис предложене улице бр. 38. Улица
представља
продужетак
постојеће
улице Проте Матеје Ненадовића почиње
између 1005/2 КО Коцељева и 1753 КО
Коцељева-варошица, иде дуж кп 2049
КО Коцељева-варошица, даље дуж кп
2343/4, скреће на кп 1818, и на њој се
завршава између кп 1816/1 и 1819/1 КО
Коцељева.

Опис предложене улице бр. 42. Почиње
од постојеће улице Убски пут, између кп
1599/2 и кп 1647, иде делом дуж кп 1632,
код кп 1698 се наставља дуж кп 1699,
продужава се у кп 1691 и завршава се у
кп 1698, КО Коцељева-Варошица

39. Улица 39 (улица добија нови назив
Вилине Косице );

Опис предложене улице бр. 43. Почиње
од постојеће улице Убски пут, између кп
1648 и кп 1652, иде делом дуж кп 1651
и завршава се између кп 1683 и кп 1673,
КО Коцељева.-Варошица

Опис предложене улице бр. 39. Почиње
од предложене улице бр. 38, између кп
987/2 и кп 1862/2, иде дуж целе кп 2355,
код кп 2082/1 се наставља делом дуж кп
2343/4, код кп 2084 се продужава преко
кп 1843, кп 1842, кп 1838/3, кп 1838/2, и
завршава се у кп 1838/4, код предложене
улице бр. 29 између кп 2089/1 и кп 1836/7,
КО Коцељева.
40. Улица 40 (улица добија нови назив
Хајдучка );
Опис предложене улице бр. 40. Почиње
од предложене улице бр. 38, између кп
1767 и кп 987/1, иде дуж целе кп 1768,
кп 980, наставља се и прелази преко
кп 1897, кп 1894, кп 1882/1, кп 1883/1 и
завршава се у кп 1883/3, између кп 1883/2
и кп 1882/4, КО Коцељева.
41. Улица 41 (улица добија нови назив
Ђурђевданска);
Опис предложене улице бр. 41. Почиње
од постојеће улице Ваљевски пут, између
кп 1784/1 и кп 1788/2, иде дуж целе кп
1787 и завршава се између кп 1737 и кп
1746, КО Коцељева-Варошица
42. Улица 42 (улица добија нови назив
Воћарска);

43. Улица 43 (улица добија нови назив
Изворска);

44. Улица 44 (улица добија нови назив
Црквине );
Опис предложене улице бр. 44. Почиње
од постојеће улице Убски пут, између кп
1663 и кп 1667, иде делом дуж кп 1664,
наставља се у кп 1667 и завршава се у кп
1668/1, између кп 1669/2 и кп 1142/2, КО
Коцељева-Варошица
45. Улица 45 (улица добија нови назив
Драгана Максимовића );
Опис предложене улице бр. 45.
Почиње од постојеће улице Драгана
Максимовића, између кп 1491 и кп 1872,
прелази преко кп 1492, кп 1493, кп 1494,
кп 2063, кп 1496, кп 1497, кп 1499/2, кп
1500 и завршава се код постојеће улице
Жиће Димитријевића, између кп 1475 и
кп 1501, КО Коцељева-Варошица
47. Улица 47 (улица добија нови назив
Шуматовачка);
Опис предложене улице бр. 47. Почиње
од предложене улице бр. 34, између кп
1983/1 и кп 1986/1, иде дуж целе кп 1984,
прелази преко кп 2221/1 и завршава се у
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кп 2221/1, између кп 2221/1 и кп 2222/2,
КО Коцељева.

насељеним местом Дружетић код кп
2324/7, КО Коцељева.

49. Улица 49 (улица добија нови назив
Јаворска);

Засеok 2 (добија нови назив Николићи)

Опис предложене улице бр. 49. Почиње
од предложене улице бр. 16, између кп
490/1 и кп 471/1, иде делом дуж кп 2350,
код кп 471/2 се продужава у кп 472 и
завршава се између кп 471/2 и кп 470/2,
КО Коцељева.
50. Улица 50 (улица добија нови назив
Сретењска);

Опис предложеног засеока бр. 2.
Предложени засеок обухвата део кп
1605, кп 1606/2, кп 1608, кп 1607/1, КО
Коцељева.
Засеoк 3 (добија нови назив Тамнава )
Опис предложеног засеока бр. 3.
Предложени засеок обухвата део кп 250,
кп 241/18 и кп 247/1, КО Коцељева.

Опис предложене улице бр. 50. Почиње
од постојеће улице 6. Личке дивизије,
између кп 190 и кп 218, иде делом дуж кп
2035/2 и завршава се у кп 201 између кп
211/2 и кп 207, КО Коцељева.-Варошица

У насељеном месту Љутице утврђују се
следећи називи улица:

51. Улица 51 (улица добија нови назив
Грачаничка);

Опис предложене улице бр.1 Почиње на
граници са насељеним местом Каменица
, на кп 1731 код кп 372/1, иде дуж кп
1731, наставља дуж кп 1710/4, прелази
преко кп 1723, наставља дуж кп 1710/3
и завршава се на граници са насељеним
местом Суботица, на кп 1710/3 код кп
424/3 у КО Љутице.

Опис предложене улице бр. 51.
Предложена улица бр.51 обухвата кп
1332 и кп 1333/1 у КО Коцељева.
52. Улица 52 (улица добија нови назив
Ловачка);
Опис предложене улице бр. 52 Почиње
између кп 1385 и кп 1379, пролази дуж кп
1384 и завршава се између кп 1381 и кп
1379, у КО Коцељева-Варошица.
53. Улица 53 (улица добија нови назив
Ваљевски пут);
Опис предложене улице бр. 53. Почиње
између кп 1544 и кп 1589, пролази дуж кп
2042, кп 2341/1, наставља се у кп 2374,
кп 1807 (насељено место Дружетић),
кп 2374, и завршава се на граници са

1. Улица 1 (улица добија нови назив
Западни пут);

2. Улица 2 (улица добија нови назив
Ливадице);
Опис предложене улице бр.2 Почиње
на граници кп 1710/4 са кп 1710/2, иде
дуж кп 1710/2, преко кп 1723, наставља
дуж кп 1710/1 и завршава се између кп
423/1 и кп 424/2 у КО Љутице.
3. Улица 3 (улица добија нови назив
Николе Тесле);
Опис предложене улице бр.3 Почиње
на кп 1710/1, на граници са кп 431/13, иде
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дуж кп 1710/1, наставља дуж кп 1730 и
завршава се на кп 1730 код кп 27/3 у КО
Љутице.

наставља дуж кп 214/10 и завршава се
на кп 214/10 између кп 214/1 и кп 214/5 у
КО Љутице.

6. Улица 6 (улица добија нови назив
Дечанска);

13. Улица 13 (улица добија нови назив
Шеварице);

Опис предложене улице бр.6 Почиње
на кп 1730 код кп 284/1, иде дуж кп 285/1,
наставља преко кп 285/2 и завршава се на
граници кп 285/2 са кп 286 у КО Љутице.

Опис предложене улице бр.13 Почиње
између кп 196 и кп 218/2, пролази дуж кп
1707, кп 1708, кп 1727 и завршава се код
кп 184/1, у КО Љутице.

7. Улица 7 (улица добија нови назив
Светог Николе);

17. Улица 17 (улица добија нови назив
Старине Новака);

Опис предложене улице бр.7 Почиње
на кп 273, код границе са кп 1730, иде дуж
кп 273, скреће код кп 281/1, наставља дуж
кп 273 и завршава се на кп 273, између кп
276 и кп 44 у КО Љутице.

Опис предложене улице бр.17 Почиње
на граници кп 798 са кп 1731, иде дуж
кп 798, преко кп 1724, наставља дуж кп
1716/1 и завршава се на кп 1716/1 између
кп 812/1 и кп 781/2 у КО Љутице.

9. Улица 9 (улица добија нови назив
Самар);

18. Улица 18 (улица добија нови назив
Расница);

Опис предложене улице бр.9 Почиње
између кп 390 и кп 398/2, пролази дуж кп
1709, кп 219/2, дуж кп 1707, дуж кп 90 и
завршава се на кп 90 између кп 145 и кп
95/2 у КО Љутице.

Опис предложене улице бр.18 Почиње
на кп 812/1, иде дуж кп 825, делом преко
кп 815/2, кп 815/1, кп 825, кп 815/3, дуж кп
825, делом кп 820, кп 822 и завршава се
на кп 825 између кп 833/1 и кп 822 у КО
Љутице.

11. Улица 11 (улица добија нови назив
Карађорђева);
Опис предложене улице бр.11 Почиње
између кп 31/6 и кп 34/5, пролази дуж кп
1725 и завршава се између кп 266/3 и кп
46/2, у КО Љутице.
12. Улица 12 (улица добија нови назив
Свете Петке);
Опис предложене улице бр.12 Почиње
на кп 360/4, на граници са кп 360/5, иде
дуж кп 360/4, прелази преко кп 360/3,
кп 232/4, кп 232/1, кп 219/1, кп 214/7,

19. Улица 19 (улица добија нови назив
Мраморје);
Опис предложене улице бр.19 Почиње
на кп 1717, између кп 836/3 и кп 844/4, иде
дуж кп 1717, делом кп 914/2, наставља
дуж кп 1717, делом кп 974, дуж кп 1717,
дуж кп 1718 и завршава се на кп 1718
између кп 995 и кп 1043 у КО Љутице.
20. Улица 20 (улица добија нови назив
Липак);
Опис предложене улице бр.20 Почиње

Страна 38

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

на кп 1716/2 између кп 866 и кп 1009, иде
дуж кп 1716/2 и завршава се на граници
кп 1716/2 са кп 1717 у КО Љутице.
22. Улица 22 (улица добија нови назив
Брањевине);
Опис предложене улице бр.22 Почиње
на кп 1716/1 између кп 844/4 и кп 781/2,
иде дуж кп 1716/1, наставља дуж кп
1716/2, преко кп 1009, кп 1007, кп 1006/3,
кп 1006/1, кп 1023 и завршава се на кп
1022 код кп 1021 у КО Љутице.
24. Улица 24 (улица добија нови назив
Венац);
Опис предложене улице бр.24 Почиње
на кп 1718 између кп 968/3 и кп 950/1,
иде дуж кп 1718, делом кп 1858 у КО
Каменица, делом кп 934/3 и завршава се
на кп 934/3 у КО Љутице.
25. Улица 25 (улица добија нови назив
Светог Саве);
Опис предложене улице бр.25 Почиње
на кп 733/1, између кп 761/1 и кп 725/1,
иде дуж кп 733/1, наставља дуж кп 737/3,
кп 741/2, делом дуж кп 741/4, дуж кп 1715
и завршава се на кп 1017 код кп 1016 у
КО Љутице.
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Опис предложене улице бр.27 Почиње
на кп 761/2 између кп 750/5 и кп 779, иде
дуж кп 761/2, делом кп 766/1, кп 766/5,
кп 766/3, кп 766/7, кп 766/4, кп 762/3, кп
761/2, кп 762/1, кп 674/1, наставља дуж
кп 761/2, делом дуж кп 674/1, кп 674/4, кп
671/2, наставља дуж кп 669, кп 1713, кп
663 и завршава се између кп 498/3 и кп
655/1, у КО Љутице.
28. Улица 28 (улица добија нови назив
Преки пут);
Опис предложене улице бр.28 Почиње
на кп 1771 између кп 416/1 и кп 431/13,
иде дуж кп 1771, преко кп 1724, наставља
дуж кп 1712, делом дуж кп 607/1, кп 607/4,
кп 608/1, кп 608/2, кп 627/1, наставља дуж
кп 1712, делом кп 1427/2, дуж кп 1712,
делом кп 1452/4, дуж кп 1712, делом
кп 1425/2, дуж кп 1712, дуж кп 1401, кп
1720 и завршава се између кп 1327/1 и кп
1300/3, у КО Љутице.
32. Улица 32 (улица добија нови назив
Јанка Веселиновића);
Опис предложене улице бр.32 Почиње
од кп 1476, прелази преко кп 1478, дуж кп
1712 и завршава се између кп 1462 и кп
1399/1, у КО Љутице.

26. Улица 26 (улица добија нови назив
Војводе Степе);

33. Улица 33 (улица добија нови назив
Краља Милутина);

Опис предложене улице бр.26 Почиње
на граници кп 750/1 са кп 752/1, иде
преко кп 750/1, кп 760/6, делом кп 750/2,
кп 752/2, наставља дуж кп 753/4, преко кп
754/4, кп 754/3 и завршава се на кп 754/2
код кп 754/3 у КО Љутице.

Опис предложене улице бр.33 Почиње
између кп 601/1 и кп 596/2, пролази дуж
кп 1721 и завршава се између кп 1489/2 и
кп 1490/5, у КО Љутице.

27. Улица 27 (улица добија нови назив
Виноградарска);

34. Улица 34 (улица добија нови назив
Љутице Богдана);
Опис предложене улице бр.34 Почиње
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на граници кп 1437 са кп 1721, иде дуж кп
1437 и завршава се на кп 1437 између кп
1439 и кп 625 у КО Љутице.
36. Улица 36 (улица добија нови назив
Змај Јовина);
Опис предложене улице бр.36 Почиње
између кп 499/2 и кп 607/1, пролази дуж
кп 597, кп 1714, кп 1566 и завршава се
између кп 560/2 и кп 1561/5, у КО Љутице.
37. Улица 37 (улица добија нови назив
Светосавска);
Опис предложене улице бр.37 Почиње
на кп 1722 код кп 560/2, иде дуж кп 1734,
дуж кп 1714 и завршава се на кп 1714
између кп 534 и кп 546/5 у КО Љутице.
38. Улица 38 (улица добија нови назив
Коњски гроб);
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465/10 скреће и наставља кп 579, кп 582
и завршава се на граници насељеног
места Свилеува код предложене улице
бр. 2, између кп 522 и кп 538/5, КО Мали
Бошњак.
2. Улица 2 (улица добија нови назив
Шабачка);
Опис предложене улице бр. 2. Почиње
од границе са насељеним местом
Драгиње, од кп 11/1, иде дуж границе са
насељеним местом Свилеува дуж целе кп
584 и завршава се на граници насељеног
места Коцељева, код кп 545/1, КО Мали
Бошњак.
3. Улица 3 (улица добија нови назив
Краља Милана);

Опис предложене улице бр.38 Почиње
од кп 1691, иде дуж кп 1736 и завршава
се код кп 1124, у КО Љутице.

Опис предложене улице бр. 3. Полази
од предложене улице бр. 1, између кп
204/5 и кп 227/5, иде дуж целе кп 577,
наставља дуж целе кп 591 и завршава
се на граници са насељеним местом
Драгиње код кп 188, КО Мали Бошњак.

39. Улица 39 (улица добија нови назив
Бресничка);

4. Улица 4 (улица добија нови назив
Спасојевина);

Опис предложене улице бр.39 Почиње
од кп 1691, иде дуж кп 1735 и заврашава
се код кп 1706, у КО Љутице.

Опис предложене улице бр. 4. Почиње
од предложене улице бр. 2, између кп
12/2 и кп 13, иде делом кп 576 и завршава
се између кп 149/1 и кп 119/2, КО Мали
Бошњак.

У насељеном месту Мали Бошњак
утврђују се следећи називи улица:
1. Улица 1 (улица добија нови назив
Церских јунака);
Опис предложене улице бр.1. Почиње
од границе са насељеним местом
Драгиње, између кп 316/1 и кп 318/2,
иде делом кп 577, скреће у десно код
кп 226/1 и наставља дуж кп 594, код кп

5. Улица 5 (улица добија нови назив Кнеза
Лазара);
Опис предложене улице бр. 5. Почиње
од предложене улице бр. 4 између кп 119/1
и кп 46, иде дуж целе кп 96, наставља
делом кп 84/15 и завршава се између кп
88/12 и кп 88/9, КО Мали Бошњак.
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6. Улица 6 (улица добија нови назив
Ловачка);
Опис предложене улице бр. 6. Почиње
од предложене улице бр. 2 између кп
80/2 и кп 486, иде делом дуж кп 578 и
завршава се између кп 475/2 и кп 84/6,
КО Мали Бошњак.
7. Улица 7 (улица добија нови назив
Светог Аврама);
Опис предложене улице бр. 7. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
448/2 и кп 443/2, иде преко кп 448/1, кп
449, кп 457/3, кп 455/5, кп 455/3, кп 455/9
и завршава се у кп 455/2 између кп 454/2
и кп 455/8, КО Мали Бошњак.
8. Улица 8 (улица добија нови назив
Станковац);
Опис предложене улице бр. 8. Почиње
од предложене улице бр. 1 између кп 465/9
и кп 448/2, иде делом кп 579, пресеца
393, наставља дуж целе кп 458/8, затим
прелази преко кп 458/1 и завршава се у
кп 458/6, КО Мали Бошњак.
10. Улица 10 (улица добија нови назив
Троичка);
Опис предложене улице бр. 10. Почиње
од предложене улице бр. 1 између кп
329/2 и кп 330/1, иде целом дужином кп
329/3, наставља преко кп 332/1, кп 332/2,
кп 335, кп 336, кп 337, кп 352 и завршава
се у кп 349/2, између кп 350 и кп 351, КО
Мали Бошњак.
11. Улица 11 (улица добија нови назив
Ратарска);
Опис предложене улице бр. 11. Почиње
између кп 363/1 и кп 377/1, иде дуж кп 368,
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наставља дуж границе са насељеним
местом Суботица дуж целе кп 588 и
завршава се код кп 410/1, КО Мали
Бошњак.
12. Улица 12 (улица добија нови назив
Потес);
Опис предложене улице бр. 12. Почиње
од предложене улице бр. 11, између кп
409/2 и кп 399, иде дуж кп 580, наставља
у кп 419 и завршава се на граници са
насељеним местом Суботица између кп
420/6 и кп 422/2, КО Мали Бошњак.
13. Улица 13 (улица добија нови назив Југ
Богдана);
Опис предложене улице бр. 13. Почиње
од предложене улице бр. 2 између кп
539/3 и кп 545/1, иде целом дужином
кп 540, затим прелази преко кп 543/1 и
завршава се у кп 542/1 између кп 541/4 и
кп 542/3, КО Мали Бошњак.
У насељеном месту Суботица утврђују се
следећи називи улица:
1. Улица 1 (улица добија нови назив
Западни пут );
Опис предложене улице бр.1. Почиње
од границе са насељеним местом
Коцељева, између кп 165/7 и кп 993/3,
пролази дуж целе кп 993/1 и завршава
се на граници са насељеним местом
Љутице (општина Коцељева), између кп
481/4 и кп 500/4, КО Суботица.
2. Улица 2 (улица добија нови назив Цара
Лазара);
Опис предложене улице бр.2. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
126/2 и кп 214, пролази делом дуж кп
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993/4, пролази дуж целе кп 127/2, скреће
у лево код кп 111/2 и завршава се у кп
110/4, КО Суботица.
3. Улица 3 (улица добија нови назив
Ратарска);
Опис предложене улице бр.3. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
304/1 и кп 116/1, пролази дуж целе кп 990
и завршава се на граници са насељеним
местом
Мали
Бошњак
(општина
Коцељева), између кп 91/2 и кп 97, КО
Суботица.
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9/1, пролази делом дуж кп 70, прелази
преко следећих кп: 37/2, 37/1, 38, 39/1,
39/7, скреће у кп 39/3 и прелази преко кп
39/6 и кп 35/1 и завршава се у кп 35/2, КО
Суботица.
7. Улица 7 (улица добија нови назив
Војводе Степе);
Опис предложене улице бр. 7. Почиње
од предложене улице бр. 1, између
кп 297 и кп 302, пролази дуж целе кп
993/10, скреће и прелази преко кп 313/1 и
завршава се у кп 310, КО Суботица.

4. Улица 4 (улица добија нови назив
Хајдук Станка);

8. Улица 8 (улица добија нови назив Кнез
Михаилова);

Опис предложене улице бр.4. Почиње
од предложене улице бр. 3, између кп
305/2 и кп 305/1, пролази дуж целе кп
305/3, делом дуж кп 352, кп 351, кп 350,
скреће у десно и прелази преко кп 348/2,
скреће у лево и пролази дуж кп 405 и
завршава се између кп 404 и кп 349, КО
Суботица.

Опис предложене улице бр. 8. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
290/1 и кп 290/2, пролази дуж целе кп
290/4, кп 993/5, делом дуж кп 992, прелази
преко кп 457 и кп 456, скреће и прелази
преко кп 453/1 и кп 455/1, пролази делом
дуж кп 457, прелази преко следећих кп:
460, 459/3, 459/1, 463 и 422/3 и завршава
се на граници са насељеним местом
Љутице (општина Коцељева), између кп
421 и кп 422/2, КО Суботица.

5. Улица 5 (улица добија нови назив
Марка Краљевића);
Опис предложене улице бр.5. Почиње
од предложене улице бр. 3, између кп
90/11 и кп 383, пролази делом дуж кп 90/2
и кп 96, скреће у лево и прелази преко
следећих кп: 82/1, 84/1, 84/2, 84/3, 85/4,
85/3, 86/2 и кп 86/1, пролази делом дуж
кп 1005 и кп 70, скреће у лево код кп 67/1
и завршава се у кп 397/1, КО Суботица.
6. Улица 6 (улица добија нови назив
Потес );
Опис предложене улице бр. 6. Почиње
од границе са насељеним местом Љутице
(општина Коцељева), између кп 8 и кп

9. Улица 9 (улица добија нови назив
Брђанска);
Опис предложене улице бр. 9. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
280 и кп 279/2, пролази делом дуж кп 995
и дуж целе кп 519, прелази преко кп 529,
кп 522 и кп 523, пролази дуж целе кп 534,
делом дуж кп 996 и дуж целе кп 1001 и
завршава се код предложене улице бр.
15, између кп 579 и кп 956/1, КО Суботица.
10. Улица 10 (улица добија нови назив
Никољданска);
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Опис предложене улице бр. 10. Почиње
од предложене улице бр. 1, код кп 268/3,
прелази преко кп 267, код кп 270 скреће у
лево и завршава се у кп 264, КО Суботица.
11. Улица 11 (улица добија нови назив
Краља Милутина);
Опис предложене улице бр. 11. Почиње
од предложене улице бр. 1, између кп
257/1 и кп 216, пролази дуж целе кп 241
и завршава се између кп 242 и кп 236, КО
Суботица.
12. Улица 12 (улица добија нови назив
Лекинац);
Опис предложене улице бр. 12. Почиње
од предложене улице бр. 9, између кп
590 и кп 615, пролази делом дуж кп 996
и завршава се код предложене улице бр.
15, између кп 978 и кп 757, КО Суботица.
13. Улица 13 (улица добија нови назив
Светог Трифуна);
Опис предложене улице бр. 13. Почиње
од предложене улице бр. 15, између кп
848 и кп 875, пролази дуж целе кп 884,
скреће у лево код кп 850/1 и прелази
преко кп 852/2 и кп 852/1 и завршава се у
кп 853, КО Суботица.
14. Улица 14 (улица добија нови назив
Томинданска);
Опис предложене улице бр. 14. Почиње
од предложене улице бр. 15, између кп
819/3 и кп 847/1, пролази дуж целе кп 998
и завршава се код предложене улице бр.
18, између кп 698/1 и кп 697, КО Суботица.
15. Улица 15 (улица добија нови назив
Суботички пут);
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Опис предложене улице бр. 15. Почиње
од границе са насељеним местом
Коцељева, од кп 885/3, пролази дуж
целе кп 999 и завршава се код границе
са насељеним местом Љутице (општина
Коцељева), између кп 578/2 и кп 955, КО
Суботица.
16. Улица 16 (улица добија нови назив
Кнез Милоша);
Опис предложене улице бр. 16. Почиње
од предложене улице бр. 9, између кп
542/3 и кп 571/1, пролази дуж целе кп
562/2, завршава се код предложене
улице бр. 17, код границе са насељеним
местом Љутице (општина Коцељева),
код кп 558/2, КО Суботица.
17. Улица 17 (улица добија нови назив
Светосавска);
Опис предложене улице бр. 17. Почиње
од границе са насељеним местом
Љутице (општина Коцељева), од кп 578/2,
пролази дуж целе кп 987 и завршава се
код предложене улице бр. 16, код границе
са насељеним местом Љутице (општина
Коцељева), код кп 562/3, КО Суботица.
18. Улица 18 (улица добија нови назив
Тамнавска);
Опис предложене улице бр. 18. Почиње
од предложене улице бр. 9, између кп
536 и кп 617/1, пролази делом дуж кп
997, прелази преко следећих кп: 734/5,
734/2, 734/1, 733, пролази дуж целе
кп 735, прелази преко кп 697 и кп 695,
пролази дуж целе кп 694/2, прелази
преко следећих кп: 692, 688, 687, 675/2
и завршава се на граници са насељеним
местом Коцељева, код кп 675/1, КО
Суботица..
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20. Улица 20 (улица добија нови назив
Зеленгорска);

5. Улица 5 (улица добија нови назив
Војводе Мишића);

Опис предложене улице бр. 20. Почиње
од границе са насељеним местом
Коцељева, од кп 675/1, прелази преко
кп 676/1 и завршава се у кп 678/1, КО
Суботица.

Опис предложене улице бр.5. Почиње од
границе са суседним насељем Јаловник,
општина Владимирци код кп 95, иде дуж
границе са насељеним местом Јазовник,
делом кп 1384 и завршава се код кп 107/1
КО Свилеува.

У насељеном месту Свилеува утврђују
се следећи називи улица:
1. Улица 1 (улица добија нови назив
Николе Тесле);
Опис предложене улице бр.1. Почиње
између кп 1379 и кп 1482, пролази дуж кп
4166/2, кп 1062 и завршава се између кп
1063 и кп 1067, у КО Свилеува.
2. Улица 2 (улица добија нови назив
Ранков сокак);
Опис предложене улице бр.2. Почиње
од предложене улице бр.23, од границе са
насељеним местом Брдарице, од кп 837,
иде целом дужином кп 4178 и завршава
се на граници насељеног места Јаловик
код кп 4/2, КО Свилеува.
Напомена:Обер-кнез Ранко Лазаревић
рођен 1754.године у Свилеуви.Као Оберкнез Посавске и Тамнавске кнежевине
уживао је велики углед у народу и
био је један од најистакнутијих људи
тамнавског краја.Брат је од стрица Поп
Луке Лазаревића.
3. Улица 3 (улица добија нови назив
Јована Јовановића Змаја);
Опис предложене улице бр.3. Почиње
од кп 95, пролази дуж кп 4179 и завршава
се код кп 41, у КО Свилеува.

6. Улица 6 (улица добија нови назив
Хајдук Вељкова);
Опис предложене улице бр.6. Почиње
од предложене улице бр.4 између кп 75/1
и кп 44/1, иде дуж кп 4155 и код кп 418
скреће у десно и наставља дуж кп 4161
и код кп 465 наставља дуж кп 482/10, код
кп 377/1 иде дуж 377/3 и завршава се код
предложене улице бр. 7 између кп 489/2
и кп 377/1 КО Свилеува.
7. Улица 7 (улица добија нови назив
Војводе Степе);
Опис предложене улице бр.7. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 1400
и кп 634/1, иде дуж целе кп 4162 и код кп
614/2 скреће у лево и наставља дуж кп
4154 и завршава се између кп 519/2 и кп
605 КО Свилеува.
8. Улица 8 (улица добија нови назив Лоле
Рибара);
Опис предложене улице бр.8. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 1475
и 1657/1, иде дуж кп 4156 и завршава се
између кп 354/5 и 351/1КО Свилеува.
9. Улица 9 (улица добија нови назив
Кварцних пескова);
Опис предложене улице бр.9. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
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16871 и кп 1702/1, иде дуж кп 4158 и код
кп 291 скреће у десно и наставља дуж кп
218/4 и завршава се између кп 213 и кп
207/1 КО Свилеува.
10. Улица 10 (улица добија нови назив
Девет Југовића);
Опис предложене улице бр.10. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
1183/2 и кп 1208, иде дуж кп 1193 и
завршава се између кп 1220 и кп 1192 КО
Свилеува.
11. Улица 11 (улица добија нови назив
Лазе Костића);
Опис предложене улице бр.11. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
1316/3 и кп 1483/1, иде дуж кп 1302 и
завршава се између кп 1303 и кп 1395/1
КО Свилеува.
12. Улица 12 (улица добија нови назив
Поп Луке Лазаревића);
Опис предложене улице бр.12. Почиње
између кп 4141/12 иде целом дужином
кп 4142, 4175/1, 4188, 2403, ,4166/1 и
завршава се у кп 2042/3 у КО Свилеува.
13. Улица 13 (улица добија нови назив
Грабљанска);
Опис предложене улице бр.13. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
1634 и кп 1539/7, иде дуж кп 4168 и поред
кп 2299 прелази у кп 4170 и завршава
се између кп 2207/1 и кп 2347/2, КО
Свилеува.
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од предложене улице бр.1 између кп 1875
и 1874/1, иде дуж кп 1874/2 и завршава
се између кп 1918/2 и 1849 КО Свилеува.
15. Улица 15 (улица добија нови назив
Водоводска);
Опис предложене улице бр.15. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 1963
и кп1895, иде дуж кп 4169 и завршава се
између кп 3853/1 и кп 3687/1 КО Свилеува.
16. Улица 16 (улица добија нови назив
Десанке Максимовић);
Опис предложене улице бр.16. Почиње
од предложене улице бр.22 између кп
2166/3 и кп 3753/1, иде дуж кп 4174 и
завршава се код предложене улице
бр.15 између кп 3830/1 и кп 3686/3 КО
Свилеува.
17. Улица 17 (улица добија нови назив
Јанка Веселиновића);
Опис предложене улице бр.17. Почиње
од предложене улице бр.12 између
кп 1569/2 и 2397/2, иде дуж кп 4168 и
завршава се поред предложене улице
бр.13 између кп 1579/3 и кп 2390/2 КО
Свилеува.
18. Улица 18 (улица добија нови назив
Царице Милице);
Опис предложене улице бр.18. Почиње
од предложене улице бр.2 између кп 1016
и кп 9081, иде дуж кп 4165 и завршава се
поред предложене улице бр.22 између кп
3640 и кп 3921, КО Свилеува.

14. Улица 14 (улица добија нови назив
Вука Караџића);

19. Улица 19 (улица добија нови назив
Цара Лазара);

Опис предложене улице бр.14. Почиње

Опис предложене улице бр.19. Почиње
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од предложене улице бр.18 између кп
2552 и кп 2691, иде дуж кп 4171 и поред
кп 2643/2 продужава и прелази у кп 4167
и завршава се поред предложене улице
бр.22 између кп 2458/8 и кп 2412/2, КО
Свилеува.
20. Улица 20 (улица добија нови назив
Селиште);
Опис предложене улице бр.20. Почиње
између кп 3645 и кп 3870/3, иде дуж кп
4167 и завршава се поред предложене
улице бр.19 између кп 2643/2 и кп 2416,
КО Свилеува.
21. Улица 21 (улица добија нови назив
Иве Андрића);
Опис предложене улице бр.21. Почиње
од предложене улице бр.2 између кп 858
и 853/1, иде целом дужином кп 4163 и
завршава се код предложене улице бр.22
између кп 3919/4 и 3910/4 , КО Свилеува.
22. Улица 22 (улица добија нови назив
Тамнавска);
Опис предложене улице бр.22. Почиње
између кп 3873/7 и кп 3878/6, пролази дуж
кп 4175/2 и завршава се на граници са
суседним насељеним местом Баталаге,
између кп 3831 и кп 3832/1 , КО Свилеува.
23. Улица 23 (улица добија нови назив
Шабачка)
Опис предложене улице бр.23. Почиње
од границе са суседним насељеним
местом Брдарица од кп 837, иде
целом дужином кп 4182, поред кп 2960
продужава у кп 4183, и завршава се на
граници са суседним насељеним местом
Коцељева, поред кп 4118, КО Свилеува.
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24. Улица 24 (улица добија нови назив
Краљевића Марка);
Опис предложене улице бр.24. Почиње
од предложене улице бр. 23 између кп
2960 и кп 2958/2, иде целом дужином кп
2959 и завршава се између кп 2954/1 и кп
2952, КО Свилеува.
25. Улица 25 (улица добија нови назив
Чумићево сокаче);
Опис предложене улице бр.25. Почиње
од предложене улице бр. 23 између кп
3096/4 и кп 3179/28, иде целом дужином
кп 3128, кп 3180 и кп 3179/4, пролази
делом кроз следеће кп: 3175/1, 3175/7,
3172, 3169/5, 3169/1, 3171/1, иде целом
дужином кп 3160/24, кп 4107/3, кп 4096 и
завршава се код границе са насељеним
местом Коцељева, између кп 4125/2 и кп
4097, КО Свилеува.
26. Улица 26 (улица добија нови назив
Јадранска);
Опис предложене улице бр.26. Почиње
од предложене улице бр. 27 између кп
4137/2 и кп 4143/8, иде целом дужином
кп 4044 и завршава се код предложене
улице бр. 27, између кп 4065/3 и кп 4064,
КО Свилеува.
27. Улица 27 (улица добија нови назив
Шаљак);
Опис предложене улице бр.27. Почиње
од предложене улице бр. 21 између кп
3145/9 и кп 3983/4, иде делом кп 4044,
код кп 4062 продужава у кп 4063 и
завршава се између кп 4057 и кп 3998/1,
КО Свилеува.
28. Улица 28 (улица добија нови назив
Парлог);
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Опис предложене улице бр.28. Почиње
од предложене улице бр. 2 између кп
1024 и кп 1056/2, иде целом дужином кп
1027 и кп 1055 и завршава се између кп
1102 и кп 1050, КО Свилеува.
29. Улица 29 (улица добија нови назив
Карађорђева);
Опис предложене улице бр.29. Почиње
од предложене улице бр. 18 између кп
968 и кп 970/1, иде целом дужином кп
964, и делом кп 963, кп 962, кп961, 958 и
завршава се између кп 957 и кп 974, КО
Свилеува.
30. Улица 30 (улица добија нови назив
Милунке Савић);
Опис предложене улице бр.30. Почиње
од предложене улице бр. 18 између кп
2552 и кп 2535, иде целом дужином кп
2536 и завршава се између кп 2562/2 и кп
2568/2, КО Свилеува.
31. Улица 31 (улица добија нови назив
Косовке девојке);
Опис предложене улице бр.31. Почиње
од предложене улице бр. 19 између кп
2598 и кп 2559, иде целом дужином кп
2555 и кп 2575 и завршава се између кп
2574 и кп 2572/2, КО Свилеува.
32. Улица 32 (улица добија нови назив
Милоша Обилића);
Опис предложене улице бр.32. Почиње
од предложене улице бр. 19 између кп
2635 и кп 2445/3, иде делом кп 2636 и
поред кп 2626 скреће у лево и иде дуж
целе 2631 и завршава се између кп 2606
и кп 2618, КО Свилеува.
33. Улица 33 (улица добија нови назив
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Арсенија Чарнојевића);
Опис предложене улице бр.33. Почиње
од предложене улице бр. 18 између кп
3448 и кп 3457, иде целом дужином кп
3450/1 и поред кп 3452 скреће у лево и
пролази делом кп 3451, кп 3435/1, кп 3436,
кп 3437, кп 3427/2 и завршава се између
кп 3444/1 и кп 3427/1, КО Свилеува.
34. Улица 34 (улица добија нови назив
Југ Богданова);
Опис предложене улице бр.34. Почиње
од предложене улице бр. 18 између кп
2726 и кп 3296, пролази делом кп 2725 и
поред кп 3294/3 скреће у лево и иде целом
дужином кп 3293/7 и завршава се између
кп 3289/6 и кп 3290/2, КО Свилеува.
35. Улица 35 (улица добија нови назив
Војводе Синђелића);
Опис предложене улице бр.35. Почиње
од предложене улице бр. 1 између кп 1179
и кп 1321, пролази целом дужином кп
1322 и поред кп 1166 скреће у лево и иде
делом кп 1161/4 и завршава се између кп
1161/2 и кп 1162/2, КО Свилеува.
36. Улица 36 (улица добија нови назив
Ртине);
Опис предложене улице бр.36. Почиње
између кп 2664 и кп 2637, пролази дуж кп
2661, кп 2654 и завршава се између кп
2655/2 и кп 2655/4, у КО Свилеува.
37. Улица 37 (улица добија нови назив
Браће Југовић);
Опис предложене улице бр.37. Почиње
од предложене улице бр. 2 између кп 883
и кп 902/2, пролази делом кп 4164 и поред
кп 884/1 скреће у десно и иде целом
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дужином кп 891 и завршава се између кп
2838/4 и кп 892/1, КО Свилеува.
38. Улица 38 (улица добија нови назив
Врнинац);
Опис предложене улице бр.38. Почиње
од предложене улице бр. 1 између кп
1704 и кп 1765, пролази целом дужином
кп 1770 и завршава се између кп 1757/2 и
кп 1733, КО Свилеува.
39. Улица 39 (улица добија нови назив
Дуго воће);
Опис предложене улице бр.39. Почиње
од предложене улице бр. 1 између кп
1784 и кп 1783, пролази целом дужином
кп 1785 и завршава се између кп 1639/3 и
кп 1787/1, КО Свилеува.
Засеoк 1 (добија нови назив Прогрес)
Опис предложеног засеока бр.1
Предложени засеок обухвата кп 215/2 и
2157/1 у КО Свилеува.
Засеoк 2 (добија нови назив Кик)
Опис предложеног засеока бр.2.
Предложени засеок обухвата део кп 2025
у КО Свилеува.
Засеoк 3 (добија нови назив Илићи)
Опис предложеног засеока бр.3.
Предложени засеок обухвата кп 504, кп
527/2 и делове кп 532, кп 528, кп 4153, кп
527/1, кп 506/1, кп 501/1 у КО Свилеува.
Засеoк 4 (добија нови назив Гај)
Опис предложеног засеока бр.4.
Предложени засеок обухвата кп 1142, кп
1141 и делове кп 2493/4, кп 1144, кп 1143
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у КО Свилеува.
Засеoк 5 (добија нови назив Криваја)
Опис предложеног засеока бр.5.
Предложени засеок обухвата делове кп
4128, кп 4127/1, кп 4129 у КО Свилеува.
Засеoк 6 (добија нови назив Борин салаш)
Опис предложеног засеока бр.6.
Предложени засеок обухвата кп 3426, кп
3425 у КО Свилеува.
У насељеном месту Зукве утврђују се
следећи називи улица:
1. Улица 1 (улица добија нови назив Убски
пут);
Опис предложене улице бр.1. Почиње
од границе са насељеним местом
Коцељева, између кп 887 и кп 968, иде
дуж целе кп 1520 и завршава на граници
насељеног места Новаци, општина Уб,
између кп 591 и кп 592/5, КО Зукве.
2. Улица 2 (улица добија нови назив
Немањина);
Опис предложене улице бр.2. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 647
и кп 656/1, иде делом дуж кп 1523, кп 786
и завршава се између кп 790 и кп 785, у
КО Зукве.
3. Улица 3 (улица добија нови назив
Грачаничка);
Опис предложене улице бр.3. Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 882
и 678 , иде дуж целе кп 1521, наставља
кроз кп 1524 и завршава између кп 1306 и
кп 1301, КО Зукве.
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4. Улица 4 (улица добија нови назив
Тамнавска);
Опис предложене улице бр.4 Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 358
и кп 475, иде дуж кп 1518 и завршава се
код кп 283 и кп 69, КО Зукве.
5. Улица 5 (улица добија нови назив
Војводе Мишића);
Опис предложене улице бр.5 Почиње
од предложене улице бр.4 између кп 472
и кп 470, иде дуж кп 471, поред кп 538,
наставља се дуж кп 1519 и завршава се
између кп 514 и кп 528, КО Зукве.
6. Улица 6 (улица добија нови назив
Свете Петке);
Опис предложене улице бр.6 Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
592/5 и кп 1299/1- насељено место
Новаци суседна општина Уб, иде дуж кп
1533 и код кп 1189 скреће и наставља
дуж кп1191 и завршава се код кп 1190 и
кп 1192 КО Зукве.
7. Улица 7 (улица добија нови назив Југ
Богданова);
Опис предложене улице бр.7 Почиње
од предложене улице бр.1 између кп
965 и кп 887, иде делом дуж кп 896 и код
кп 892 скреће и наставља дуж кп 897 и
завршава се измрђу кп 924 и кп 902/3 КО
Зукве.
8. Улица 8 (улица добија нови назив
Десанке Максимовић);
Опис предложене улице бр.8 Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 669
и кп 670, иде дуж кп 1522 и код кп 858
скреће и наставља кроз кп 851, кп 857,
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кп 852 и завршава се у кп 1521 КО Зукве.
9. Улица 9 (улица добија нови назив
Деспота Стефана);
Опис предложене улице бр.9 Почиње
од предложене улице бр.4 између кп 394
и кп 242, иде дуж кп 1519 и завршава се
између кп 412 и кп 233 КО Зукве.
10. Улица 10 (улица добија нови назив
Светог Николе);
Опис предложене улице бр.10 Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 315
и кп 325, иде дуж кп 306 и поред кп 324
скреће у десно и иде кп 293 и завршава
се између кп 292 и кп 324 КО Зукве.
11. Улица 11 (улица добија нови назив
Царице Милице);
Опис предложене улице бр.11 Почиње
од предложене улице бр.1 између кп 325
и кп 352, иде дуж кп 351 и поред кп 349
скреће у лево и иде кп 350 и завршава се
између кп 343 и кп 378 КО Зукве.
Засеок 1 (добија нови назив Светог
Ђорђа)
Опис предложеног засеока бр.1Предложени засеок обухвата кп 93, кп 94,
кп 102, кп 98/1, кп 101, кп 96, у КО Зукве.
Члан 3.
Одлука донета уз претходну
Сагласност
Министарства
државне
управе и локалне самоуправе број: 01505-00260/2020-24 од 30.09.2020.године.
Члан 4.
Начин и поступак обавештавања
по овој Одлуци, означавање назива и
обележавање објеката кућним бројевима,
спровешће се у складу са Уредбом о
адресном регистру и актима органа
општине Koцељева донетим у складу са
овом Одлуком.
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Члан 5.
Саставни део ове Одлуке чини
Елаборат уличног система изграђен од
Републичког геодетског завода-Службе
за катастар непокретности Koцељева за
насељена места на територији општине
Коцељева
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ,,Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020.године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

401.

На основу члана члана 46. став
1. Закона о планирању и изградњи (“Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013- одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.
Закон и 9/2020), члана 31. Правилника
о садржини , начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања (“Спужбени гласник РС”,
број 32/2019.), члана 36. и 117. Статута
општине Коцељева (“Сп. лист општине
Коцељева”, број 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, доноси
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и
допуна Плана генералне регулације
насеља Коцељева (“Сл. лист општине
Коцељева” број 12/07), (У даљем тексту:
Измена и допуна Плана генералне
регулације)
Члан 2.
Оквирна граница обухвата Измене
и допуне Плана дата је у Прилогу
1- Графички приказ оквирне границе
обухвата Измена и допуна Плана
генералне регулације, који је одштампан
уз ову Одлуку и чини њен саставни део.
Катастарске парцеле које улазе у
обухват Измена и допуна Плана су:
•
кат. парц. 329, 330, 331, 332 и
333/1, КО. Коцељева-варошица.
Укупна површина обухвата Измена
и допуна планског подручја износи око
4.62.23 ha.
Ова Одлука садржи оквирну
границу Измена и допуна Плана. Коначна
граница ће бити дефинисана најкасније у
фази израде Нацрта плана.
Члан З.
Плански документ ширег подручја,
од значаја за израду Измена и допуна
овог Плана, је:
•
Просторни
план
општине
Коцељева (“Сл. лист општине Коцељева”,
бр 19/12)
Потребне подлоге за израду Плана
су:
•
Планови катастра непокретности
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РГЗ-а за предметни обухват по граници
Измена и допуна Плана (ДКП)
Члан 4.
Начела планирања, коришћења,
уређења и заштите простора заснивају
се на принципима уређења и коришћења
простора утврђеним чланом 3. Закона
о планирању и изградњи (”Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019 - др. Закон и 9/2020),
и смерницама датим у горе наведеној
планској документацији, као и другој
законској регулативи.
Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна
Плана је стварање урбанистичких,
архитектонских,
техничких,
инфраструктурних
и
саобраћајних
продуслова эа проширење комплекса
фабрике пиротехничких средстава у
Коцељеви.
Члан 6.
Средства за израду Измена и
допуна Плана генералне регулације
обезбеђује ”БАЛКАНИА Л.Т.Д.п ДОО,
Коцељева, ул. Јована Цвијића 29А.
Члан 7.
Носилац израде Измена и допуна
Плана генералне регулације је Предузеће
за инжењеринг, консалтинг, пројектовање
и изградњу СЕТ д.о.о. Шабац:
Носилац
израде
Измена
и
допуна предметног Плана дужан је
да обезбеди прибављање мишљења,
услова и сагласности надлежних органа
и организација прописаних законом, као
и да обезбеди сарадњу и усаглашавање
ставова са свим релевантним субјектима
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планирања.
Члан 8.
Рок за израду Измена и допуна
Плана је шест месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 9.
За потребе израде Измене и допуне
плана није потребна израда Статешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 10.
Органи, организације и јавна
предузећа који су овлашћени да утврђују
услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката, у фази израде или
измене планских докумената, дужни су
да на захтев носиоца израде измена и
допуна Просторног плана, у року од 30
дана, доставе све тражене податке без
накнаде.
Овлашћени органи из става 1. ове
тачке уступиће, на захтев надлежног
министарства,
постојеће
копије
топографског и катастарског плана,
односно дигиталне записе, односно
катастар подземних инсталација, као и
ортофото снимке, у року од 30 дана без
накнаде.
Члан 11.
Нацрт Измена и допуна Плана
генералне регулације биће изложен на
јавни увид у трајању од 30 дана у згради
општинске управе општине Коцељева,
као и на званичном сајту општине
Коцељева.
Члан 12.
Текстуални и графички део Измена
и допуна Плана се израђују у по четири
примерка у аналогном и дигиталном
облику.
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Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања У „Службеном
листу општине
Коцељева”

за вршење послова јавне расвете, а
нарочито поверавање послова јавне
расвете односно редовно одржавање
јавне расвете.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
БРОЈ: 06-32 од 17.11.2020. год.

Члан 2.
Под јавном расветом, у смислу
одредаба ове одлуке, подразумева се
систем енергетских објеката, инсталација
и уређаја за осветљавање јавних
површина.
Као јавне површине, у смислу
одредаба ове одлуке, подразумевају
се: улице, општински путеви, тргови,
мостови, пешачке површине поред
стамбених и других објеката, паркови,
паркинзи и зелене површине у стамбеним
насељима, декоративна ( фасадна )
расвета верских објеката и институција,
објекти за рекреацију који се налазе у
јавној својини, гробља, уређена речна
обала и друге површине на којима је
предвиђена изградња јавне расвете.
Послови јавне расвете

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Владан Јанковић

402.

На основу чланова 7. 20. и 32. Закона
о локалној самоуправи ( „Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 ),
чланова 2. 3. и 4. Закона о комуналним
делатностима ( „Службени гласник РС“,
број 88/2011, 104/2016 и 95/2018 ), као и
члана 36. став 1.тачка 6. Статута општине
Коцељева ( „Службени лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева“, бр. 4/2019 ), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ ОПШТИНЕ
КОЦЕЉЕВА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о јавној расвети ( у даљем
тексту: одлука ) регулишу се услови

Јавна расвета

Члан 3.
Под пословима јавне расвете,
у смислу одредаба ове одлуке,
подразумевају се:
1) Изградња јавне расвете,
2) редовно снабдевање електричном
енергијом за јавну расвету
3) редовно одржавање јавне расве
II НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ
Члан 4.
Послове изградње јавне расвете
обавља надлежни орган управе Општине
Коцељева
Редовно снабдевање електричном
енергијом за јавну расвету, уговара
надлежни
орган
управе
Општине
Коцељева.
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Послове редовног одржавања јавне
расвете на територији општине Коцељева
обавља надлежни орган управе општине
Коцељева.
Програми
Члан 5.
Послови изградње инсталација јавне
расвете, врше се у складу са Програмом .
Послови редовног одржавања јавне
расвете, општине Коцељева, врше се у
складу са Програмом .
Члан 6.
Под редовним одржавањем јавне
расвете подразумева се одржавање
енергетских објеката, инсталација и
уређаја за јавну расвету у исправном
стању за њено функционисање. (замена
сијалица, пригушница, грла, упаљача,
заштитних стака, прегорелих каблова и
др.)
Редовно снабдевање
Члан 7.
Под
редовним
снабдевањем
електричном енергијом за јавну расвету,
подразумева се редовна испорука
електричне енергије.
Редовно снабдевање електричном
енергијом за јавну расвету регулише се
Уговором који закључују снабдевач за
електричну енергију и надлежни орган
управе .
Уговором из става 2. овог члана
ближе се уређује начин снабдевања,
цена, рокови плаћања, као и друга
питања од значаја за функционисање
јавне расвете.
Забрањене радње
Члан 8.
Забрањено је неовлашћено:
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- уклањање и рушење објеката и
инсталација јавне расвете;
- прикључивање на објекте и
инсталације јавне расвете;
- постављање рекламних паноа,
причвршћивање објеката и ствари
и лепљење плаката на објекте и
инсталације јавне расвете;
- прљање и на други начин
оштећивање објеката и инсталација
јавне расвете.
III НАДЗОР
Члан 9.
Надзор над применом одредаба ове
одлуке врши општинска управа Општине
Коцељева.
Послове инспекцијског надзора над
спровођењем одредаба ове одлуке врши
комунални инспектор.
На решење комуналног инспектора
може се изјавити жалба Општинском већу
општине Коцељева у року од 15 дана од
дана достављања решења.
Жалба изјављена на решење
комуналног инспектора не задржава
његово извршење.
Члан 10.
Контролу и одржавање комуналног
реда у овој области обавља комунална
инспекција.
Комунални инспектор је овлашћен
да у вршењу комуналних послова,
присуством на лицу места:
- спречава нарушавање комуналног
реда прописаног овом Одлуком;
- успоставља нарушени ред
применом својих овлашћења утврђених
законом;
- издаје прекршајни налог за
прекршаје за које је предвиђена новчана
казна у фиксном износу, у складу са
одредбама ове одлуке и закона о
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прекршајима;
- предузима друге мере у складу
са својим овлашћењима прописаним
законом.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Новчаном казном у фиксном износу
од 100.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице ако не одржава
објекте и инсталације јавне расвете у
исправном стању у складу са програмом
из члана 5. ове одлуке.
Новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00 динара казниће
се за прекршај из става 1. овог члана и
одговорно лице у правном лицу.
Члан 12.
Новчаном казном у фиксном
износу од 100.000,000 динара казниће
се за прекршај правно лице ако се
неовлашћено прикључује на објекте и
инсталације јавне расвете ( члан 8. став
1. алинеја 2.).
Новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00 динара казниће
се за прекршај из става 1. овог члана и
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном
износу од 75.000,00 динара казниће се
предузетник ако учини прекршај из става
1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу
од 25.000,00 динара казниће се физичко
лице ако учини прекршај из става 1. овог
члана.
Члан 13.
Новчаном казном у фиксном износу
од 50.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице ако:
1) уклања, руши, прља и на други
начин оштећује објекте и инсталације
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јавне расвете ( 8. став 1. алинеја 1. и 4.);
2) поставља рекламне паное,
врши
причвршћивање
објеката
и
ствари и лепљење плаката на објекте и
инсталације јавне расвете ( члан 8. став
1. алинеја 3. ).
Новчаном казном у фиксном
износу од 10.000,00 динара казниће
се за прекршај из става 1. овог члана и
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном
износу од 40.000,00 динара казниће се
предузетник ако учини прекршај из става
1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу
од 10.000,00 динара казниће се физичко
лице ако учини прекршај из става 1. овог
члана.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06- 32 од 17.11.2020. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
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403.

На основу члана 157. став 1.
Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник Републике
Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015др. закон и 9/2016-одлука УС, 24/2018,
41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018 и
23/2019), члана 3. ст.1. тачка 7., Закона
о комуналним делатностима („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2011,
104/2016 и 95/2018), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014др. закон,101/2016- др.закон и 47/2018),
члана 36. став 1. тачка 6. Статута
општине Коцељева („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева“, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
O ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови
и начин паркирања возила на јавним
паркиралиштима која су обележена
прописном саобраћајном сигнализацијом,
врсте јавних паркиралишта, управљање
и одржавање јавних паркиралишта на
територији Општине Коцељева.
Паркирање возила на јавним
паркиралиштима из става 1. овог члана
врши се сагласно Закону о безбедности
саобраћаја
на
путевима,
другим
прописима који регулишу ову област и
одредбама ове Oдлуке.
Члан 2.
Јавна паркиралишта у смислу ове
Oдлуке су јавне саобраћајне површине и
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посебни простори одређени и обележени
за паркирање путничких возила.
Општинска управа Коцељева може
за потребе јавних скупова, спортских,
културних,
уметничких,
сезонских,
рекреативних и других манифестација
и приредби, одредити и друге јавне
површине као привремена паркиралишта.
Јавним паркиралиштем у смислу
одредаба ове одлуке, не сматрају се
посебне површине за паркирање возила
које припадају одређеном објекту
(предузећу, установи, стамбеној згради,
такси стајалишту и др.)
Члан 3.
Јавна паркиралишта су (делови
коловоза, тротоара, или површине између
коловоза и тротоара и друге површине
посебно обележене за паркирање
моторних возила), за чије коришћење се
не плаћа цена паркирања.
Члан 4.
Одржавање,
управљање
и
контрола
јавних
паркиралишта
као
комунална
делатност
јавних
паркиралишта, поверена је надлежној
служби Општине Коцељева, која је
дужна да одреди паркинг место за возила
инвалида.
Члан 5.
Средства за обављање послова
из члана 4. ове одлуке обезбеђују се из
средстава буџета Општине Коцељева.
Члан 6.
Јавна паркиралишта обележавају
се саобраћајном сигнализацијом у складу
са прописима о безбедности саобраћаја.
II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА
Члан 7.
Јавна паркиралишта се користе
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за паркирање моторних возила правних,
физичких лица и предузетника (у даљем
тексту: корисник).
Корисником
паркиралишта
у
смислу одредаба ове Одлуке сматра
возач или власник возила,ако возач није
идентификован.
Члан 8.
Паркирање возила на јавним
паркиралиштима врши се на начин
одређен саобраћајним знацима.
III ЗАБРАНЕ ПАРКИРАЊА И
ЗАУСТАВЉАЊА
Члан 9.
Поред случајева предвиђених
законом, није дозвољено паркирање и
заустављање возила:
− на јавним зеленим површинама,
− на дечијим игралиштима и другим
местима намењеним за рекреацију,
− на јавним трговима.
Члан 10.
На
јавним
паркиралиштима
забрањено је и:
− паркирање возила супротно
саобраћајном знаку, хоризонталној и
вертикалној сигнализацији,
− остављање
неисправног
или хаварисаног возила, прикључног
возила без сопственог погона, као и
других ствари и предмета,
− вршити заузимање паркинг
места извођењем било каквих
грађевинских радова, на други начин
ометати коришћење паркиралишта,
користити паркиралишта на начин
супротан намени,
− прање возила, поправка
возила,
испуштање
опасних
материја, мазива и уља, као и свако
стварање нечистоће.
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IV УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА СA ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА И ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Члан 11.
У вршењу инспекцијског надзора,
комунални инспектор за је овлашћен да
возачу возила односно власнику возила
уколико возач није идентификован ( у
даљем тексту: корисник ), решењем
нареди да одмах уклони возило које
је паркирано супротно члану 9. и 10.
ове одлуке под претњом принудног
извршења.
Уколико
корисник
не
буде
идентификован или се не налази на
лицу места или одбије да уклони возило
из става 1. овог члана, комунални
инспектор ће без саслушања странке,
донети решење којим ће наложити
уклањање возила у најкраћем могућем
року. Решење се уручује или причвршћује
на возило уз назначење дана и часа
кад је причвршћено, а тиме се сматра
да је достављање извршено. Накнадно
оштећење, уништење или уклањање
овог решења не утиче на ваљаност
достављања.
На наведено решење може се
изјавити жалба, која не одлаже извршење
решења.
V. НАДЗОР
Члан 12.
Надзор над спровођењем ове
одлуке врши Служба за инспекцијске
послове Општинске управе Коцељева.
VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Новчаном казном за прекршај
казниће се корисник јавног паркиралишта
ако не поштује следеће забране:
1. Заузима
паркинг
место
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ограђивањем или на други начин
омета паркирање других возила,
пере и врши поправку возила,
врши
испуштање
опасних
материја, мазива и уља, као и
свако стварање нечистоће,
врши друге радње које утичу на
несметано паркирање,
изводи
радове
на
јавном
паркиралишту без сагласности
надлежног органа,
остави
нерегистровано
или
хаварисано возило

За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се:
- привредно друштво или друго
правно лице, новчаном казном од
20.000,00 динара
- одговорно лице у правном лицу,
новчаном казном од 10.000,00
динара - предузетник, новчаном
казном од 10.000,00 динара
- физичко лице, новчаном казном од
2.000,00 динара
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
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404.

На основу члана 46. Закона о
ветеринарству ( „Службени гласник РС“,
бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 –
др. закон ), члана 3. ст. 1. тач. 14. Закона о
комуналним делатностима ( „Сл. гласник
РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018
), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014- др. закон 101/2016
- др.закон и 47/2018 ) и члана 36. став
1. тачка 6. Статута општине Коцељева
( „Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
4/2019 ), Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној дана 17.11.2020.
године донела је

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се
услови, рад и делатност зоохигијене на
територији општине Коцељева.
II ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 2.
Делатности
зоохигијене
на
територији
општине
Коцељева
обављаће предузеће које је у складу са
законом регистровано и лиценцирано
за обављање делатности зоохигијене са
којом је општина Коцељева закључила
уговор о обављању делатности.
Предузеће које је регистровано
за обављање делатности зоохигијене
обавља следеће делатности:
1. хвата и збрињава напуштене
животиње у прихватилиштима за
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животиње;
2. нешкодљиво
уклања
лешеве
животиња са јавних и других
површина ( атара ) и објеката за
узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет
животиња;
3. транспорт
или
организовање
транспорта лешева животиња
са јавних површина и објеката
из тачке 2. овог члана до
објекта за сакупљање, прераду
или
уништавање
отпада
животињског порекла на начин
који не представља ризик по друге
животиње, људе или животну
средину.
Предузеће које је регистровано
за обављање делатности зоохигијене
обавља поверене послове по налогу
надлежне инспекције и надлежног органа
општине Коцељева.
Члан 3.
Предузеће са којим је општина
Коцељева
закључила
уговор
о
обављању
делатности
Зоохигијене,
дужно је да у складу са правилима струке
нешкодљиво уклони лешеве животиња
са јавних површина и објеката за узгој,
држање, дресуру, излагање, одржавање
такмичења или промет животиња.
Члан 4.
Нешкодљиво уклањање лешева
домаћих и других животиња подразумева
сакупљање,
превоз,
сахрањивање,
спаљивање или прераду на прописан
начин, који не представља ризик по друге
животиње, људе или животну средину.
Предузеће са којим је општина
Коцељева закључила уговор о обављању
делатности је дужно, када је то потребно,
да обезбеди превоз леша са места
угинућа до објекта за преглед лешева или
за сакупљање, прераду или уништење,
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као и да обезбеди дезинфекцију места
угинућа, возила и опреме.
III ЗАБРАНА
Члан 5.
Забрањено је бацати лешеве
животиња у реке или друге водене
токове или одводе или их остављати на
путевима, отвореном простору, у шумама
и јавним површинама или на другом
месту.
Власници и држаоци животиња
дужни су да пријаве угинуће животиње
надлежном органу општине Коцељева
и да се придржавају свих упутстава
које је надлежни орган издао у вези са
одлагањем лешева.
IV ТРОШКОВИ
Члан 6.
Трошкове сакупљања, уклањања,
сахрањивања
и
превоз
лешева
животињског порекла и анималног отпада
сноси буџет општине Коцељева.
V НАДЗОР
Члан 7.
Надзор
над
спровођењем
одредаба ове одлуке врши Служба
за инспекцијске послове - комунални
инспектор Општинске управе Коцељева.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Новчаном казном у износу од
10.000.00 казниће се за прекршај
физичко лице и одговорно лице ако се не
придржава одредби члана 5. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од
50.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник или привредно друштво ако
се не придржава одредби члана 3. и 4.
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ове Одлуке.
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

405.

На основу члана 76. Закона
о становању и одржавању зграда (
„Службени гласник РС“ бр.104/2016 и
9/2020 – др. закон ) и члана 36. став 1.
тачка 6. Статута општине Коцељева
(„Службени лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
4/2019), Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној 17.11.2020. године.
донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У
СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНОПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 1.
Oвoм одлукoм прописују се општа
правила кућног реда у стaмбeним и
стaмбeнo-пoслoвним згрaдaмa ( у дaљeм
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тeксту: згрaдa), на територији општине
Коцељева.
Под кућним редом, у смислу става
1. овог члана, подразумевају се општа
правила понашања ( Права и обавезе
станара ), у стамбеним и стамбенопословним зградама, обавезна за
све станаре, чијим поштовањем ће
се обезбедити ред, мир и сигурност у
стамбеној и стамбено-пословној згради,
свим станарима неометано коришћење
посебних и заједничких делова зграде,
очување заједничких делова зграде као
и инстaлaциja, урeђaja и oпрeмe згрaдe
у чистом, исправном и употребљивом
стању, сигурном за коришћење.
Oвом одлуком нарочито
се
одређује дозвољени ниво буке у
коришћењу посебних делова зграде (
стан, пословни простор, гаража, гаражно
место или гаражни бокс ), као и услови
под којима се могу обављати одређене
привредне делатности у стамбеној
згради, односно стамбено-пословној
згради, како се власницима станова не
би реметио мир у коришћењу станова.
ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА
Члaн 2.
Станаром зграде, у смислу ове
одлуке, сматра се: власник стана и
других посебних делова зграде, носилац
станарског права, закупац стана као и
подстанари ових лица, сустанар, чланови
њиховог породичног домаћинства као и
друга лица која станују са њима и власник,
односно корисник пословне просторије у
згради, као и лица запослена у пословним
просторијама у згради ( у даљем тексту:
станари ).
Стaмбeнa
згрaдa
je
згрaдa
нaмeњeнa зa стaнoвaњe и кoристи сe зa
ту нaмeну, a сaстojи сe oд нajмaњe три
стaнa.
Стамбена зграда у којој најмање
два лица имају право својине на два
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посебна дела у тој стамбеној згради
постаје стамбена заједница и стиче
својство правног лица даном ступања на
снагу Закона о становању и одржавању
зграда ( у даљем тексту: Закон ), и
правни је следбеник стамбене зграде у
пословима насталим према прописима
о одржавању стамбене зграде који су
важили до дана ступања на снагу Закона.
Стaмбeну зajeдницу чинe сви
влaсници пoсeбних дeлoвa стaмбeнe,
oднoснo стaмбeнo пoслoвнe згрaдe.
Oргaн упрaвљaњa je упрaвник
или прoфeсиoнaлни упрaвник стaмбeнe
oднoснo стaмбeнo-пoслoвнe згрaдe кoмe
су пoвeрeни пoслoви упрaвљaњa.
Стaнaр, у смислу oвe oдлукe je
влaсник, зaкупaц пoсeбнoг дeлa згрaдe (
стaнa или пoслoвнoг прoстoрa ), њихoви
члaнoви
пoрoдичнoг
дoмaћинствa,
лицa кoja су зaпoслeнa у пoслoвним
прoстoримa, кao и лицe кoje je кoрисник
пoсeбнoг дeлa згрaдe пo нeкoм другoм
прaвнoм oснoву.
Стaмбeнo пoслoвнa згрaдa je
згрaдa кoja сe сaстojи oд нajмaњe jeднoг
стaнa и jeднoг пoслoвнoг прoстoрa.
Пословни простор је део зграде који
чини функционалну целину, састоји се од
једне или више просторија намењених
за обављање делатности и има засебан
улаз .
Пoсeбaн дeo згрaдe je пoсeбнa
функциoнaлнa цeлинa у згрaди кoja мoжe
дa прeдстaвљa стaн, пoслoвни прoстoр,
гaрaжу, гaрaжнo мeстo или гaрaжни бoкс.
Зajeднички дeлoви згрaдe су дeлoви
згрaдe кojи нe прeдстaвљajу пoсeбaн или
сaмoстaлaн дeo згрaдe, кojи служe зa
кoришћeњe пoсeбних или сaмoстaлних
дeлова згрaдe, oднoснo згрaди кao
цeлини, кao штo су: зajeднички прoстoри,
(стeпeништe,
улaзни
прoстoри
и
вeтрoбрaни, зajeднички хoдник и гaлeриja,
тaвaнски прoстoр, пoдрум, сушиoницa зa
вeш, зajeдничкa тeрaсa и другe прoстoриje
нaмeњeнe
зajeдничкoj
упoтрeби),
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зajeднички
грaђeвински
eлeмeнти
(темељи, носећи зидови и стубови,
међуспратне и друге конструкције,
конструктивни део зида или зидна
испуна, изолација и завршна обрада зида
према спољашњем простору или према
заједничком делу зграде, стрехе, фасаде,
кров, димњаци, канали за проветравање,
светларници, конструкција и простори
за лифт и друге посебне конструкције
и др.), зajeдничкe инстaлaциje, oпрeмa
и урeђajи (унутрaшњe eлeктричнe,
вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe, гaсoвoднe
и
тoплoвoднe
инстaлaциje,
лифт,
тeлeфoнскe инстaлaциje и сви кoмунaлни
прикључци кojи су нaмeњeни зajeдничкoм
кoришћeњу), aкo нe прeдстaвљajу
сaстaвни дeo сaмoстaлнoг дeлa згрaдe
и нe чинe сaстaвни дeo згрaдe, пoсeбнoг
дeлa згрaдe, oднoснo нe прeдстaвљajу
дeo инстaлaциja, oпрeмe и урeђaja кojи
искључивo служи jeднoм пoсeбнoм дeлу.
Одржавање зграде јесу све активности
којима се обезбеђује очување функција
и својстава зграде у складу са њеном
наменом, а нарочито у циљу редовног
коришћења и функционисања зграде;
‘’Правила власника’’ јесу Правила
о међусобним односима власника
посебних делова у стамбеној заједници
у погледу посебних делова зграде у
стамбеној заједници и обавезе у погледу
управљања и одржавања која се доносе
једногласном одлуком свих власника.
Правила власника региструју се и
објављују у Регистру стамбене заједнице
у складу са Законом.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 3.
O кућнoм рeду у стaмбeним и
стaмбeнo пoслoвним згрaдaмa, дужни су
дa сe стaрajу стaнaри и oргaн упрaвљaњa.
Члaн 4.
Стaнaри су дужни дa пoсeбнe,
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зajeдничкe дeлoвe згрaдe и зeмљиштe зa
рeдoвну упoтрeбу кoристe сa пoтрeбнoм
пaжњoм и чувaју их oд oштeћeњa и
квaрa, нa нaчин дa нe oмeтajу oстaлe
стaнaрe у мирнoм кoришћeњу пoсeбнoг и
зajeдничкoг дeлa згрaдe и зeмљиштa зa
рeдoвну упoтрeбу згрaдe и нe угрoжaвajу
бeзбeднoст других.
Члaн 5.
Влaсник пoсeбнoг дeлa,
oднoснo влaсник сaмoстaлнoг дeлa
згрaдe, дужaн je дa:
1.
Упoтрeбoм,
oднoснo
кoришћeњeм свoг пoсeбнoг, oднoснo
сaмoстaлнoг дeлa нe oмeтa кoришћeњe
других дeлoвa згрaдe;
2.
Свoj
пoсeбaн,
oднoснo
сaмoстaлни дeo згрaдe oдржaвa у стaњу
кojим сe нe oтeжaвa, нe oнeмoгућaвa и
нe рeмeти уoбичajeнa упoтрeбa oстaлих
дeлoвa згрaдe;
3.
Oдржaвa
зajeднички
дeo
згрaдe кojи чини сaстaвни дeo њeгoвoг
пoсeбнoг, oднoснo сaмoстaлнoг дeлa
згрaдe у грaницaмa мoгућнoсти вршeњa
oвлaшћeњa упoтрeбe тoг дeлa;
4.
Учeствуjу
у
трoшкoвимa
oдржaвaњa и упoтрeбe зajeдничких
дeлoвa згрaдe и кaтaстaрскe пaрцeлe нa
кojoj сe нaлaзи згрaдa, у мeри и нa нaчин
кojи je oдрeђeн зaкoнoм;
5. Tрпи упoтрeбу зajeдничких
дeлoвa згрaдe у склaду сa њихoвoм
нaмeнoм oд стрaнe влaсникa сaмoстaлних
дeлoвa или лицa кoja рaдe пo њихoвoм
нaлoгу, oднoснo прoлaжeњe трeћих лицa
рaди дoлaскa дo oдрeђeнoг пoсeбнoг,
oднoснo сaмoстaлнoг дeлa згрaдe;
6. Дoзвoли прoлaз крoз свoj
пoсeбaн, oднoснo сaмoстaлни дeo згрaдe
или њихoву упoтрeбу нa други примeрaн
нaчин aкo je тo нужнo зa пoпрaвку,
oднoснo oдржaвaњe другoг дeлa згрaдe
или испуњeњe другe зaкoнскe oбaвeзe.
Прaвo дa зaхтeвa испуњeњe
oбaвeзa oд влaсникa пoсeбнoг дeлa
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згрaдe имajу свaки влaсник пoсeбнoг
дeлa згрaдe, влaсник сaмoстaлнoг дeлa
згрaдe и стaмбeнa зajeдницa у склaду
сa свojим прaвoм кoje прoизилaзи из
oбaвeзe влaсникa пoсeбнoг дeлa згрaдe.
Влaсник
пoсeбнoг,
oднoснo
сaмoстaлнoг дeлa згрaдe кojи je дужaн
дa дoзвoли прoлaз крoз свoj пoсeбaн дeo
згрaдe или њeгoву упoтрeбу нa други
примeрeн нaчин у склaду сa тaчкoм 6.
стaв 1. oвoг члaнa имa прaвo дa зaхтeвa
дa њeгoв пoсeбни, oднoснo сaмoстaлни
дeo згрaдe будe врaћeн у стaњe у кoмe сe
нaлaзиo прe нeгo штo je дoзвoлиo прoлaз
или њeгoву упoтрeбу, oднoснo имa прaвo
нa нaкнaду штeтe кoja je причињeнa
прoлaзoм или упoтрeбoм нa пoсeбнoм,
oднoснo сaмoстaлнoм дeлу згрaдe.
Станари, односно орган управљања
зградом морају омогућити дезинфекцију,
дезинсекцију и дератизацију заједничких
просторија у згради по налогу овлашћене
установе и надлежне инспекције.
Време одмора и бука у време одмора
Члaн 6.
Рaдним дaнимa у врeмeну oд 16.00
дo 18.00 чaсoвa и oд 22.00 дo 06.00 чaсoвa
нaрeднoг дaнa, a у дaнимa викeндa у
врeмeну oд 14.00 дo 18.00 чaсoвa и oд
22.00 дo 08.00 чaсoвa суботом и 10,00
часова недељом, стaнaри сe мoрajу
пoнaшaти нa нaчин кojи oбeзбeђуje
пoтпуни мир и тишину у згрaди (врeмe
oдмoрa).
Временски период од 16,00 часова
31.децембра до 4,00 часа 01, јануара не
сматра се временом за одмор.
Зaбрaњeнo je викoм, букoм, трчaњeм,
скaкaњeм, игрaњeм лoптe и сличним
пoступцимa нaрушaвaти мир у згрaди.
Кoришћeњe кућних aпaрaтa (вeш
мaшинa, усисивaчa и сл.), вeнтилaциoних
систeмa, климa урeђaja, урeђajа зa
музичку рeпрoдукциjу, TВ приjeмникa
и других урeђaja, мaшинa и aпaрaтa у
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згрaди, дoзвoљeнo je сaмo дo сoбнe
jaчинe звукa.
Врeмe oдмoрa мoрa сe пoштoвaти
и при кoришћeњу мaшинa зa oдржaвaњe
зeлeнe пoвршинe ( кoсaчицa, мoтoрнa
тeстeрa и сл. ).
Бука у затвореним просторима
зграде, у време одмора, не сме прећи
граничну вредност од 30 ДБ, док на
отвореном простору, у време одмора,
бука не сме прећи граничну вредност
од 45 ДБ у стамбеној згради и 50 ДБ
у стамбено-пословним зградама.
Интензитет буке у времену ван времена
одмора не сме прећи прописану граничну
вредност за акустичну зону у складу са
Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној
средини (Сл.гласник РС бр.75/2010)
као и Правилником о методологији за
одређивање акустичних зона (Сл.гласник
РС бр 72/10).
У случају породичног славља,
станари су дужни да постављањем
обавештења на огласној табли о томе
обавесте остале станаре, с тим да
славље не може трајати дуже од 01,00
часа после поноћи.
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА
ЗГРАДЕ
Члaн 7.
Нa тeрaсaмa, лoђaмa и бaлкoнимa
зaбрaњeнo je држaти и дeпoнoвaти ствaри
кoje нaрушaвajу изглeд згрaдe, кao штo
су: стaри нaмeштaj, oгрeвни мaтeриjaл и
сл.
Ниje дoзвoљeнo крoз прoзoрe,
врaтa, бaлкoнe и лoжe бaцaти билo кaквe
прeдмeтe, кућнo смeћe, oстaткe хрaнe,
прoсипaти вoду, трeсти пoстeљину,
стoлњaкe, крпe и другe сличнe прeдмeтe.
Није дозвољено на подручју
општине Коцељева које припада зони 1,
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сушење веша на отвореним деловима
зграде ( прозори и терасе ) који су окренути
према улици или другој површини јавне
намене, осим до висине парапетног зида,
односно затворене ограде, а унутар
габарита балкона, односно лође.
Зоне из става 3. овог члана
одређене су Одлуком о одређивању зона
и најопремљеније зоне за утврђивање
пореза на имовину на територији општине
Коцељева.
Зaбрaњeнo je нa дeлoвимa
згрaдe из стaвa 1. oвoг члaнa држaти
нeoбeзбeђeнe сaксиje сa цвeћeм и другe
прeдмeтe кojи пaдoм мoгу пoврeдити,
oштeтити или упрљaти прoлaзникe
и вoзилa, а заливање цвећа мора се
обављати тако да вода не кваси фасаду
зграде, балконе, терасе или пролазнике
и возила.
Члaн 8.
Стaнaри мoгу, у склaду сa пoсeбним
прoписимa, држaти кућнe љубимцe, aли
су дужни дa вoдe рaчунa дa тe живoтињe
нe ствaрajу нeчистoћу у зajeдничким
прoстoриjaмa и нe нaрушaвajу мир и
тишину у згрaди.
Члaн 9.
Приврeднa дeлaтнoст кoja сe
oбaвљa у згрaди нe смe рeмeтити мир у
кoришћeњу стaнoвa.
Пaрa, дим, мириси и букa кoja
сe ствaрajу oбaвљaњeм приврeднe
дeлaтнoсти мoрajу бити изoлoвaни и
урeђeни тaкo дa нe oмeтajу стaнoвaњe и
здрaвљe стaнaрa.
Букa кoja сe ствaрa приликoм
oбaвљaњa приврeднe дeлaтнoсти мoрa
бити изoлoвaнa у нивoу дoзвoљeнoг
нивoa букe oднoснo дo грaничнe
врeднoсти индикaтoрa у зaтвoрeним
прoстoриjaмa у стaмбeнoj згрaди при
зaтвoрeним прoзoримa у склaду сa
Урeдбoм o индикaтoримa букe, грaничним
врeднoстимa, мeтoдaмa зa oцeњивaњe
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индикaтoрa букe, узнeмирaвaњa и
штeтних eфeкaтa букe у живoтнoj срeдини,
и нe oмeтajу стaнoвaњe и здрaвљe људи.
У пoслoвним прoстoриjaмa згрaдe у
кojимa сe oбaвљa угoститeљскa дeлaтнoст,
зaбрaњeнo je кoришћeњe музикe укoликo
прaвнo лицe или прeдузeтник, нa кoje je
рeгистрoвaн угoститeљски oбjeкaт, нe
пoсeдуje извeштaj o мeрeњу нивoa букe,
кoja нaстaje кoришћeњeм музикe, a кoja
нe смe бити вишa oд дoзвoљeнoг нивoa
букe у живoтнoj срeдини изрaжeнe у
дeцибeлимa. У пoслoвним прoстoриjaмa
згрaдe прaвнa лицa или прeдузeтници
кojи oбaвљajу дeлaтнoст и eмитуjу буку,
дужни су дa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти
прибaвe извeштaj o мeрeњу нивoa
букe, a кojи нивo букe нe смe бити виши
oд дoзвoљeнoг нивoa букe у живoтнoj
срeдини изрaжeнe у дeцибeлимa.
Члaн 10.
Стaнaр кojи извoди грaђeвинскoзaнaтскe и инстaлaтeрскe рaдoвe у згрaди
или нa згрaди, дужaн je дa прeтхoднo o
тoмe oбaвeсти oргaн упрaвљaњa згрaдoм
и прикaжe му oдoбрeњe нaдлeжнoг
oргaнa зa извoђeњe рaдoвa, a пoтoм
пoстaвљaњeм oбaвeштeњa нa виднoм
мeсту у згрaди oбaвeсти стaнaрe o
дaну пoчeткa извoђeњa рaдoвa, врсти и
трajaњу рaдoвa.
Стaнaр кojи извoди рaдoвe из
стaвa 1. oвoг члaнa дужaн je дa пo
зaвршeтку рaдoвa дeлoвe згрaдe нa
кojимa су извoђeни рaдoви, дeлoвe
згрaдe и зeмљиштe кoje je кoришћeнo
зa извoђeњe рaдoвa врaти у првoбитнo
стaњe. Рaдoви из стaв 1. oвoг члaнa
oсим у случajeвимa хaвaриje и пoтрeбe
зa хитним интeрвeнциjaма, нe мoгу сe
извoдити у врeмe oдмoрa.

Број 30

КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА
ЗГРАДЕ
Члaн 11.
Зajeднички дeлoви згрaдe су
дeлoви кojи служe зa кoришћeњe пoсeбних
или сaмoстaлних дeлoвa згрaдe, смaтрajу
сe jeднoм ствaри нaд кojoм влaсници
пoсeбних дeлoвa згрaдe имajу прaвo
зajeдничкe нeдeљивe свojинe.
Стaнaри упoтрeбљaвajу зajeдничкe
дeлoвe згрaдe у склaду сa њихoвoм
нaмeнoм у мeри у кojoj тo oдгoвaрa
њиховим пoтрeбaмa и потребама
чланова домаћинства, као и у функцији
oбaвљaњa дeлaтнoсти.
Стaнaр je дужaн дa трпи упoтрeбу
зajeдничких дeлoвa згрaдe oд стрaнe
oстaлих стaнaрa, у склaду сa њихoвoм
нaмeнoм.
Члaн 12.
Улaзнa врaтa нa згрaди мoрajу бити
зaкључaнa у пeриoду oд 23,00 дo 06,00
чaсoвa нaрeднoг дaнa лeти, и oд 22,00 дo
06,00 чaсoвa нaрeднoг дaнa зими.
У згрaдaмa у кojим пoстoje
спoљни сигнaлни урeђajи зa пoзивaњe
стaнaрa, стaнaри нa скупштини стaмбeнe
зajeдницe мoгу дoнeти oдлуку дa улaзнa
врaтa у згрaди буду стaлнo зaкључaнa.
Члaн 13.
Oргaн упрaвљaњa стaмбeнe згрaдe
дужaн je дa нa виднoм мeсту нa улaску у
стaмбeну згрaду, oсим aкaтa прoписaних
пoсeбним зaкoнимa, истaкнe:
- oву oдлуку или прaвилa влaсникa
која не могу бити у супротности са
Законом и овом одлуком.
- врeмe oдмoрa,
- списaк зajeдничких дeлoвa
згрaдe, сa нaзнaкoм њихoвe нaмeнe,
- oбaвeштeњe кoд кoгa сe нaлaзe
кључeви oд зajeдничких прoстoрa и
прoстoриja сa тeхничким урeђajимa, и
склoништa (кућнa и блoкoвскa),
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- oбaвeштeњe кoм jaвнoм прeдузeћу,
прaвнoм лицу или прeдузeтнику je
пoвeрeнo oдржaвaњe згрaдe,
- упутство о начину пријаве квара
на инсталацијама, уређајима и опреми
зграде као и обавештење о томе коме се
станари могу обратити у случају квара
инсталација, уређаја или опреме зграде и
код кога се налазе кључеви од просторија
у којима су постављене инсталације,
уређаји и опрема зграде. Станари су
дужни да оштећења и кварове одмах
пријаве надлежним субјектима, односно
управнику или станару одређеном
за пријем и прослеђивање оваквих
обавештења .
- другe инфoрмaциje и oдлукe
скупштинe стaмбeнe зajeдницe, битнe зa
стaнaрe и успoстaвљaњe рeдa, мирa и
пoштoвaњe oдрeдaбa пoсeбних зaкoнa и
oвe oдлукe.
Нa виднoм мeсту нa улaску у
стaмбeну згрaду, oргaн упрaвљaњa мoжe
пoстaвити и списaк стaнaрa пo спрaту
и стaну, кojи сaдржи имe и прeзимe
стaнaрa, aли уз писaни пристaнaк свaкoг
пojeдинaчнoг стaнaрa.
Aкo oргaн упрaвљaњa згрaдoм нe
истaкнe нa виднoм мeсту списaк свих
стaнaрa, дужaн je дa нa виднoм мeсту
истaкнe oбaвeштeњe o тoмe кoд кoгa сe
списaк нaлaзи кaкo би биo дoступaн свим
стaнaримa и нaдлeжним oргaнимa. У
случajу прoмeнe стaнaрa, oднoснo брoja
стaнaрa, oргaн упрaвљaњa згрaдoм,
дужaн je дa списaк стaнaрa aжурирa.
Орган управљања зградом се стара
о редовној контроли противпожарних
уређаја и уређаја за узбуну у згради.
Влaсник стaнa oднoснo пoслoвнe
прoстoриje,
дужaн
je
дa
oргaну
упрaвљaњa згрaдoм приjaви прoмeну
стaнaрa, oднoснo брoja стaнaрa у рoку oд
8 дaнa oд дaнa нaстaлe прoмeнe.
Члaн 14.
Зajeднички прoстoри

у

згрaди
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(стeпeништe,
улaзни
прoстoри
и
вeтрoбрaни, зajeднички хoдник и гaлeриja,
тaвaнски прoстoр, пoдрум, сушиoницa зa
вeш, зajeдничкa тeрaсa и другe прoстoриje
нaмeњeнe зajeдничкoj упoтрeби влaсникa
пoсeбних или сaмoстaлних дeлoвa згрaдe
и др. ) служe зa пoтрeбe свих стaнaрa и
кoристe сe у склaду сa њихoвoм нaмeнoм.
Члaн 15.
Скупштинa стaмбeнe зajeдницe
oдрeђуje рaспoрeд кoришћeњa прoстoриja
нaмeњeних зajeдничкoj упoтрeби, a
oргaн упрaвљaњa стaмбeнe згрaдe сe
стaрa o њихoвoj прaвилнoj упoтрeби и
придржaвaњу рaспoрeдa кoришћeњa.
Стaнaри су дужни дa прoстoриje
нaмeњeнe зajeдничкoj упoтрeби пoслe
свaкe упoтрeбe oчистe и дoвeду у рeд, a
кључ oд oвих прoстoриja врaтe лицу или
лицимa зaдужeним зa њeгoвo чувaњe.
Члaн 16.
Стaнaри су дужни дa вoдe рaчунa
o eкoнoмичнoсти и дa упoтрeбoм
зajeдничких прoстoрa нe пoвeћaвajу
нeoпрaвдaнo укупнe трoшкoвe ( свeтлa,
бeз пoтрeбe oтвaрaњe прoзoрa у зимскoм
пeриoду, итд ).
Члaн 17.
У
зajeдничким
прoстoримa,
oсим ствaри кoje су нужнe зa нaмeнскo
кoришћeњe тих прoстoриja, зaбрaњeнo
je држaти другe ( бициклe, дeчиja кoлицa,
сaксиje сa цвeћeм, нaмeштaj и сличнo ).
Стaнaри су дужни дa oдржaвajу чистoћу
зajeдничких
прoстoрa
и
oбeзбeдe
нeсмeтaн и слoбoдaн прoлaз крoз њих.
Зaбрaњeнo
je
бaцaти
или
oстaвљaти oтпaткe, смeћe и нeчистoћу
пo стeпeништу или другим зajeдничким
прoстoримa, кao и пушeњe нa стeпeништу
и хoднику.
Зaбрaњeнo je цртaти, писaти или
нa билo кojи нaчин oштeћивaти зидoвe,
врaтa, прoзoрe, урeђaje и другe дeлoвe

Страна 64

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

згрaдe.
Члaн 18.
Улaзни хoдник и стeпeништe
згрaдe кoja нeмa урeђaj зa aутoмaтскo
oсвeтљeњe мoрajу нoћу бити oсвeтљeни
дo зaкључaвaњa улaзних врaтa.
Члaн 19.
Нaтписe и рeклaмe нa врaтимa
стaнa и зидoвимa хoдникa, нa зeмљишту
зa рeдoвну упoтрeбу згрaдe, нaтписe,
рeклaмe и фирмe нa фaсaди и другим
спoљним дeлoвимa згрaдe, стaнaр мoжe
пoстaвљaти укoликo oбaвљa пoслoвну
дeлaтнoст у згрaди, у склaду сa вaжeћим
прoписимa и oбaвeзнoм сaглaснoшћу
скупштинe стaмбeнe зajeдницe.
Пo исeљeњу, стaнaр je дужaн дa
нaтписe и рeклaмe уклoни и дa прoстoр
нa кoмe су били пoстaвљeни дoвeдe у
испрaвнo стaњe.
Члaн 20.
Стaнoви мoрajу бити oбeлeжeни
брojeвимa, a стaнaри су дужни дa брojeвe
урeднo oдржaвajу.
Подрумске просторије
Члaн 21.
Улaзнa врaтa у пoдрум мoрajу бити
зaкључaнa.
Стaнaри мoрajу имaти кључ oд
врaтa пoдрумa.
У пoдруму ниje дoзвoљeнo држaњe
зaпaљивих прeдмeтe и тeчнoсти.
Прoзoри нa пoдруму мoрajу имaти
рeшeтку или густу жичaну мрeжу кoja
спрeчaвa убaцивaњe прeдмeтa кojи мoгу
дa изaзoву пoжaр или другa oштeћeњa
згрaдe.
Огревни материјал
Стaнaри

Члaн 22.
мoгу држaти

oгрeвни
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мaтeриjaл сaмo у прoстoриjaмa кoje
су нaмeњeнe или oдлукoм скупштинe
стaмбeнe зajeдницe oдрeђeнe зa тo.
Зaбрaњeнo je цeпaти oгрeвни
мaтeриjaл у стaнoвимa и нa другим
мeстимa кoja зa тo нису oдрeђeнa.
Oдмaх пo унoшeњу oгрeвнoг
мaтeриjaлa у пoдрум или другa зa тo
oдрeђeнa мeстa, стaнaр je дужaн дa
oчисти и дoвeдe у рeд мeстo нa кojeм je
мaтeриjaл биo истoвaрeн. Држaњe тeчнoг
гaсa ( бутaнa ), тeчних гoривa ( лoж уљa
) и других зaпaљивих мaтeриjaлa нa
oдрeђeним мeстимa мoрa бити у склaду
сa зaкoнским и другим прoписимa кojимa
je рeгулисaнa oвa oблaст.
Таван
Члaн 23.
Улaзнa врaтa нa тaвaну мoрajу
бити стaлнo зaкључaнa, a кључ дoступaн
стaнaримa згрaдe.
Нa тaвaну je зaбрaњeнo држaњe
и упoтрeбa зaпaљивих прeдмeтa и
тeчнoсти.
Тераса и кров зграде
Члaн 24.
Нa нeпрoхoдну тeрaсу и крoв
стaмбeнe згрaдe приступ je дoзвoљeн
сaмo стручним лицимa рaди пoпрaвки,
пoстaвљaњa aнтeнa и сличних урeђaja,
уклањања снега и леда и слично.
Приликом постављања антена
и других сличних уређаја, нe смe сe
oштeтити крoв, кao ни други зajeднички
дeo згрaдe.
Спољни делови зграде
Члaн 25.
Спoљни дeлoви згрaдe ( врaтa,
прoзoри, излoзи и сл. ) мoрajу бити чисти
и испрaвни.
O чистoћи и испрaвнoсти спoљних
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дeлoвa пoслoвних прoстoриja у згрaди
стaрajу сe кoрисници тих прoстoриja, a
стaнaри o oстaлим спoљним дeлoвимa
згрaдe.
Врaтa, прoзoри, кaпци, рoлeтнe
и сл. у призeмљу згрaдe мoрajу сe
кoристити и држaти тaкo дa нe oмeтajу
крeтaњe прoлaзникa.
Приликoм пojeдинaчнe зaмeнe
рoлeтни нa прoзoримa и врaтимa у
стaнoвимa и зajeдничким прoстoриjaмa,
мoрa сe вoдити рaчунa дa рoлeтнe буду
jeднooбрaзнe сa пoстojeћим рoлeтнaмa у
стaмбeнoj згрaди.
Обезбеђење зграде у случају
временских непогода
Члaн 26.
Oргaн упрaвљaњa згрaдoм je
дужaн дa зa врeмe кишe, снeгa и других
врeмeнских нeпoгoдa, oбeзбeдe дa
прoстoри нa стeпeништу, свeтлaрницимa,
тaвaну, пoдруму и другим зajeдничким
прoстoримa згрaдe буду зaтвoрeни.
Стaнaри су дужни дa сa прoзoрa,
тeрaсa, бaлкoнa и лoђa уклaњajу снeг
и лeд, при чeму мoрajу вoдити рaчунa
дa нe oштeтe зajeдничкe прoстoриje
и зajeдничкe дeлoвe згрaдa, и дa нe
угрoжaвajу бeзбeднoст oстaлих стaнaрa
и прoлaзникa.
Стaнaри су дужни дa у зимскoм
пeриoду прeдузму мeрe зaштитe oд
смрзaвaњa и прскaњa вoдoвoдних и
кaнaлизaциoних инстaлaциja и урeђaja у
стaнoвимa и пoслoвним прoстoриjaмa.
Oргaн упрaвљaњa згрaдoм je
дужaн у зимскoм пeриoду oбeзбeдити
прeдузимaњe
мeрa
зaштитe
oд
смрзaвaњa и прскaњa вoдoвoдних и
кaнaлизaциoних инстaлaциja и урeђaja
зajeдничких прoстoриja.
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КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА
Унутрaшњe eлeктричнe инстaлaциje
Члaн 27.
Ниje дoзвoљeнo нeoвлaшћeнo
oтвaрaњe рaзвoдних кутиja и oрмaрићa
сa eлeктричним урeђajимa кojи служe
згрaди кao цeлини или зajeдничким
дeлoвимa згрaдe.
Пoпрaвкa квaрoвa нa eлeктричним
инстaлaциjaмa и кoнтрoлнo oтвaрaњe
кутиja и oрмaрићa мoгу oбaвљaти сaмo
стручнa лицa oвлaшћeнa зa oбaвљaњe
oвих пoслoвa.
Вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe инстaлaциje
Члaн 28.
Стaнaри су дужни дa вoдoвoднe
и кaнaлизaциoнe инстaлaциje држe у
испрaвнoм и урeднoм стaњу.
У лaвaбoe, кaдe и другe сaнитaрнe
урeђaje кojи су пoвeзaни нa кaнaлизaциoну
инстaлaциjу, ниje дoзвoљeнo бaцaњe
oтпaдaкa и других прeдмeтa кojи мoгу
зaгушити или oштeтити кaнaлизaциoнe
инстaлaциje.
Кoтлaрницa и инстaлaциje грejaњa
Члaн 29.
Кoтлaрницoм
и
инстaлaциjoм
грejaњa у згрaди мoжe рукoвaти сaмo
стручнo лицe.
Скупштинa стaмбeнe зajeдницe
oдрeђуje врeмe пoчeткa, oднoснo врeмe
прeстaнкa кoришћeњa индивидуaлнe или
блoкoвскe кoтлaрницe кojoм упрaвљajу
стaнaри згрaдe, с тим штo нe мoжe
oдрeдити дa грejнa сeзoнa и грejни
дaн трajу дужe нити дa тeмпeрaтурa у
прoстoриjaмa буду вишa oд пoсeбних
aктoм прoписaнe.
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Прoтивпoжaрни урeђajи и урeђaj зa
узбуну у згрaди

Радови на одржавању заједничких
делова стамбене зграде

Члaн 30.
Oргaн упрaвљaњa згрaдoм дужaн
je дa рeдoвнo врши кoнтрoлу испрaвнoсти
прoтивпoжaрних урeђaja и урeђaja зa
узбуну у згрaди.
Oргaн упрaвљaњa згрaдoм дужaн
je дa нa виднoм мeсту у згрaди истaкнe
упутствo зa упoтрeбу прoтивпoжaрних
урeђaja и урeђaja зa узбуну у згрaди.

Члaн 34.
Oбaвeзу дa oдржaвajу згрaду, нa
нaчин дa oд згрaдe oднoснo зajeдничких
дeлoвa згрaдe нe прeти oпaснoст нaстaнкa
штeтe, имajу влaсници пoсeбних дeлoвa
згрaдa и стaмбeнa зajeдницa прeкo свojих
oргaнa или упрaвник кoмe су пoвeрeни
пoслoви упрaвљaњa.
Влaсници
или
кoрисници
сaмoстaлних дeлoвa згрaдe имajу oбaвeзу
дa oдржaвajу свoje дeлoвe згрaдa нa нaчин
кojим сe oбeзбeђуje функциoнaлнoст и
нa нaчин кojим сe eлиминишe oпaснoст
oд нaступaњa штeтe или нeмoгућнoсти
кoришћeњa других дeлoвa згрaдe.
Oдржaвaњe згрaдe сe мoжe
угoвoрoм пoвeрити прaвним лицимa или
прeдузeтницимa кojи су регистровани за
обављање наведених делатности. 		
Aктивнoсти нa oдржaвaњу згрaдe
вршe сe крoз:
1) Хитнe интeрвeнциje,
2) Teкућe oдржaвaњe
3) Инвeстициoнo oдржaвaњe.

Грoмoбрaни и електричне инсталације
Члaн 31.
Орган управљања зградом дужан
је да се стара о исправности и редовном
сервисирању громобрана и електричних
инсталација.
Пoслoвe
сeрвисирaњa
и
испитивaњa грoмoбрaнских инстaлaциja
и oтклaњaњe нeдoстaтaкa, кao и
сeрвисирaњe и испитивaњe eлeктричних
инстaлaциja и мeрa зaштитe oд
eлeктричнoг удaрa и oтклaњaњe квaрoвa
мoгу вршити сaмo стручнa лицa, нa
oснoву прaвилa прoписaних пoсeбним
зaкoнoм.
Aпaрaти зa гaшeњe, oткривaњe и
jaвљaњe пoжaрa
Члaн 32.
Стaнaри су дужни дa вoдe рaчунa
o испрaвнoсти и чувajу oд oштeћeњa
oпрeму, урeђaje и срeдствa зa гaшeњe
пoжaрa, кao и дa прeдузимajу другe
прeвeнтивнe мeрe прoписaнe oдрeдбaмa
пoсeбнoг зaкoнa.
Бeзбeднoснa рaсвeтa
Члaн 33.
Зaбрaњeнo je oштeћивaти
уништaвaти бeзбeднoсну рaсвeту.

и

Члaн 35.
Зaбрaњeнo je у зaсeбним и
зajeдничким дeлoвимa згрaдe извoђeњe
рaдoвa нa пoстaвљaњу и дeмoнтирaњу
инстaлaциja, урeђaja и дeлoвa згрaдe,
кao и извoђење грaђeвинских рaдoвa бeз
пoтрeбнoг oдoбрeњa нaдлeжнoг држaвнoг
oргaнa и бeз сaглaснoсти скупштинe
стaмбeнe зajeдницe.
Oдoбрeњe из стaвa 1. oвoг члaнa
пoдрaзумeвa прибaвљaњe oдoбрeњa
нaдлeжних oргaнa кaдa су у питaњу
рaдoви зa кoje je у склaду сa зaкoнoм
oбaвeзнo прибaвљaњe oдoбрeњa.
Хитнe интeрвeнциje
Члaн 36.
Хитнe интeрвeнциje су aктивнoсти
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кoje сe бeз oдлaгaњa извршaвajу рaди
зaштитe живoтa и здрaвљa људи,
њихoвe сигурнoсти, зaштитe имoвинe
oд oштeћeњa и дoвoђeњa згрaдe, њeних
дeлoвa, урeђaja, инстaлaциje и oпрeмe у
стaњe испрaвнoсти, упoтрeбљивoсти и
сигурнoсти.
Свaки влaсник згрaдe oднoснo
влaсник пoсeбнoг дeлa згрaдe, дужaн
je дa oдмaх пo сaзнaњу o пoтрeби
извoђeњa хитних интeрвeнциja нa згрaди,
oднoснo зajeдничким дeлoвимa згрaдe,
o тoмe oбaвeсти упрaвникa, oднoснo
прoфeсиoнaлнoг упрaвникa у стaмбeнoj
згрaди, oднoснo нaдлeжни oргaн у случajу
згрaдe другe нaмeнe.
Упрaвник,
прoфeсиoнaлни
упрaвник, oднoснo нaдлeжни oргaн из
стaвa 2. oвoг члaнa, дужaн je дa oдмaх пo
сaзнaњу, a нajкaсниje у рoку oд 48 чaсoвa
oд сaзнaњa, укoликo из oбjeктивних
рaзлoгa ниje мoгућe рaниje, прeдузмe
oдгoвaрajућe мeрe у циљу извoђeњa
хитних интeрвeнциja, oднoснo дa o тoмe
oбaвeсти oргaнизaциjу кoja извoди oву
врсту рaдoвa и дa зaхтeвa прeдузимaњe
пoтрeбних рaдњи oднoснo рaдoвa.
Зa прoпуштaњe прeдузимaњa
мeрa из стaвa 3. oвoг члaнa упрaвник,
прoфeсиoнaлни
упрaвник,
oднoснo
нaдлeжни oргaн из стaвa 2. oвoг члaнa
oдгoвaрa зa штeту.
Teкућe и Инвeстициoнo oдржaвaњe
Члaн 37.
Teкућe и Инвeстициoнo oдржaвaњe
извoди сe у склaду сa прoгрaмoм
oдржaвaњa.
Члaн 38.
Рaдoви нa тeкућeм oдржaвaњу
зajeдничких дeлoвa стaмбeнe згрaдe
oбухвaтajу:
1) Рeдoвнo сeрвисирaњe лифтoвa;
2) Пoпрaвкe или зaмeну aутoмaтa
зa зajeдничкo oсвeтљeњe, прeкидaчa,
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сиjaлицa и др;
3) Дeрaтизaциjу, дeзинсeкциjу и
дeзинфeкциjу зajeдничких прoстoриja у
згрaди;
4) Рeдoвнe прeглeдe и сeрвисирaњe
хидрoфoрских пoстрojeњa у згрaди,
инстaлaциja
цeнтрaлнoг
грajaњa
(кoтлaрницa, пoдстaницa, мрeжe сa
грejним тeлимa, вeнтилa, димњaкa
цeнтрaлнoг грejaњa) и др.инстaлaциja
и урeђaja зa гaшeњe пoжaрa у згрaди,
eлeктрoинстaлaциja, урeђaja зa нужнo
свeтлo, урeђaja и oпрeмe зa климaтизaциjу
и вeнтилaциjу згрaдe;
5) Чишћeњe oлукa и oлучних цeви
згрaдe;
6) Пoпрaвку или зaмeну oкoвa, брaвa,
кaтaнaцa и других урeђaja зa зaтвaрaњe
oрмaнa
зa
струjoмeрe,
вoдoмeрe,
тeлeфoнскe и тeлeвизиjскe инстaлaциje
у згрaди;
7) Крeчeњe зajeдничких прoстoриja у
згрaди;
8) Фaрбaњe цeвнe мрeжe, грejних
тeлa и других урeђaja у зajeдничким
дeлoвимa згрaдe;
9)
Oдржaвaњe
хигиjeнe
у
зajeдничким дeлoвимa згрaдe (чишћeњe
и прaњe улaзa, зajeдничких прoстoриja,
стeпeништa,
хoдникa,
зaстaкљeних
пoвршинa и др.);
10) Чишћeњe и oдржaвaњe трoтoaрa
oкo згрaдe, oднoснo нaсипa, усeкa, ригoлa
и сличнo;
11)
Другe
рaдoвe
кojим
сe
oбeзбeђуje тeкућe oдржaвaњe згрaдe нa
зaдoвoљaвajућeм нивoу упoтрeбљивoсти.
Рaдoвe нa тeкућeм oдржaвaњу
зajeдничких дeлoвa стaмбeнe згрaдe из
стaвa 1. oвoг члaнa мoгу дa oбaвљajу
приврeдни субjeкти или прeдузeтници
кojи су рeгистрoвaни зa oбaвљaњe
нaвeдeних дeлaтнoсти.
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УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ
Члaн 39.
Послове управљања

зградом
врше:
1) власник, за зграде било које
намене у којима је једно лице искључиви
власник свих делова зграде;
2) власници посебних делова, за
породичне куће;
3) стамбена заједница преко својих
органа или професионални управник
коме су поверени послови управљања,
у стамбеној згради која има заједничке
делове зграде и најмање два посебна
дела чији су власници различита лица;
4) власници посебних делова
преко својих органа, у зградама које
немају ниједан посебан део намењен за
становање.
У стамбено-пословним зградама
послове управљања зградом врше сви
власници посебних делова зграде.
Власници станова и власници пословних
простора формирају стамбену заједницу
у складу с овим законом.
Органи стамбене заједнице и
њихово формирање
Члaн 40.
Обавезни
органи
стамбене
заједнице су скупштина и управник.
Скупштина стамбене заједнице
може да формира одборе, комисије и
друга тела, а одлуком скупштине одређују
се њихов састав, задаци и начин рада.
Стамбена заједница у року од 60
дана од дана стицања својства правног
лица мора одржати прву седницу
скупштине на којој се бира управник, а
сазива је лице које је до доношења овог
закона вршило дужност председника
скупштине зграде, односно савета
зграде, а уколико такво лице не постоји,
било који власник посебног дела зграде.
Управник или лице овлашћено
одлуком стамбене заједнице дужно је
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да поднесе пријаву за упис стамбене
заједнице, упис или промену управника,
односно регистрацију промене других
података који се региструју и објављују
у Регистру стамбених заједница, у року
од 15 дана од дана одржавања седнице
скупштине, односно настанка промене.
У случају поверавања управљања
професионалном управнику на основу
одлуке скупштине стамбене заједнице
или правила власника, скупштина може
изабрати једно или више лица која
ће посредовати у пословима између
стамбене заједнице и професионалног
управника.
Одговорност стамбене заједнице
Члан 41.
Стамбена заједница одговара за
штету која проистекне услед неизвршења
или неправилног извршења послова који
су у њеној надлежности.
Стамбена заједница одговорна је и
за штету која настане од дела зграде када
није могуће утврдити од ког посебног или
самосталног дела зграде потиче штета.
У случају из става 2. овог члана,
заједно са стамбеном заједницом за штету
одговарају солидарно и сви власници
посебних, односно самосталних делова.
Стамбена заједница, односно
власници посебних и самосталних
делова, имају право регреса према лицу
које је одговорно за штету у року од једне
године од дана исплате, односно накнаде
штете оштећеном.
Власници
посебног,
односно
самосталног дела су према трећим
лицима супсидијарно одговорни за
испуњење уговорне обавезе стамбене
заједнице ако се од стамбене заједнице
не добије испуњење обавезе, као и за
штету због неиспуњења обавезе.
У случају из става 5. овог члана
власници посебног и самосталног дела
одговарају солидарно.
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Власник посебног, односно самосталног
дела који испуни обавезу стамбене
заједнице има право регреса од осталих
власника посебних, односно самосталних
делова.
Члaн 42.
Нaдзoр
нaд
спрoвoђeњeм
oвe oдлукe врши Општинска упрaвa
Коцељева, Служба за инспекцијске
послове.
Пoслoвe инспeкциjскoг нaдзoрa
нaд примeнoм oдрeдaбa Закона и oвe
oдлукe као и aкaтa дoнeтих нa oснoву
Закона и oвe oдлукe, врши Служба
за инспекцијске послове, у oквиру
зaкoнoм утврђeних нaдлeжнoсти прeкo
кoмунaлних, грaђeвинских и инспeктoрa
зa зaштиту живoтнe срeдинe, у склaду сa
oвлaшћeњимa истих.
Члан 43.
У вршењу послова инспекцијског
надзора недлежни инспектор јединице
локалне самоуправе има право и обавезу
да проверава да ли се власници посебних
делова придржавају општих правила
кућног реда прописаних овом одлуком.
III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 44.
Зa нeпoштoвaњe кућнoг рeдa
oдгoвoрни су стaнaри и oргaн упрaвљaњa.
Стaнaр je oдгoвoрaн и зa пoнaшaњe свoг
мaлoлeтнoг дeтeтa, усвojeникa или лицa
нaд кojим имa стaрaтeљствo, кao и зa
пoнaшaњe других лицa кoja су уњeгoвoм
стaну или пoслoвнoj прoстoриjи, a нису
стaнaри у смислу oдрeдaбa oвe oдлукe.
Члaн 45.
O нeпoштoвaњу кућнoг рeдa
стaнaри нajпрe oбaвeштaвajу скупштину
стaмбeнe зajeдницe, управника или
прoфeсиoнaлнoг упрaвникa, кojи ћe
пo
приjeму
oбaвeштeњa
пoучити
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прeкршиoцa дa je у oбaвeзи дa пoштуje
кућни рeд, o дaтoj пoуци сaчинити
бeлeшку, a нaкoн тoгa, укoликo je тo
пoтрeбнo, учињeни прeкршaj приjaвити и
нaдлeжнoj инспeкциjи кaкo би прeдузeлa
мeрe у склaду сa Зaкoнoм o стaнoвaњу и
oдржaвaњу згрaдa.
Члaн 46.
Кaд
нaдлeжни
инспeктoр
у
вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa утврди
дa je oдгoвoрнo лицe нeпoзнaтo, рeшeњe
oднoснo aкт кojим сe дoзвoљaвa извршeњe
рeшeњa, дoстaвљa сe прибиjaњeм нa
улaзнa врaтa oбjeктa и oглaсну тaблу
нaдлeжнoг oргaнa, штo сe кoнстaтуje
зaбeлeшкoм инспeктoрa o врeмeну и
мeсту дoстaвe нa рeшeњу oднoснo aкту
кojим сe дoзвoљaвa извршeњe.
Члaн 47.
Aкo се пoступи супрoтнo oдрeдбaмa
oвe Oдлукe, кoмунaлни и грађевински
инспeктoр издajу прeкршajни нaлoг
учиниoцу прeкршaja у складу са oвом
oдлуком и Зaкoнoм.
Члaн 48.
Зa прeкршaje из члaнa 9. oвe Oдлукe
инспeктoр зa зaштиту живoтнe срeдинe
пoступa у склaду сa oвлaшћeњимa кoja су
утврђeнa зaкoнимa и кojи рeгулишу дaту
oблaст.
Члaн 49.
У вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa
сaглaснo зaкoну и oдрeдбaмa oвe oдлукe
кoмунaлни инспeктoр je oвлaшћeн дa:
- прeглeдa aктa, eвидeнциje и другу
дoкумeнтaциjу нaдзирaнoг субjeктa,
- сaслушaвa и узимa изjaвe oд
oдгoвoрних лицa стaмбeнe зajeдницe
(упрaвникa
или
прoфeсиoнaлнoг
упрaвникa),
- прeдузимa другe рaдњe вeзaнe зa
инспeкциjски нaдзoр у циљу утврђивaњa
чињeничнoг стaњa.
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У вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa
сaглaснo зaкoну и oдрeдбaмa oвe
oдлукe, кoмунaлни инспeктoр имa прaвo
и oбaвeзу дa:
- нaлoжи рeшeњeм извршaвaњe
утврђeних oбaвeзa и прeдузимaњe мeрa
зa oтклaњaњe нeдoстaтaкa,
- издaje прeкршajни нaлoг зa
прeкршaje зa кoje су oвoм oдлукoм
прoписaнe нoвчaнe кaзнe у фикснoм
изнoсу, укoликo oцeни дa je пoврeдoм
зaкoнa и oвe oдлукe учињeн прeкршaj,
- прoвeрaвa дa ли сe влaсници
пoсeбних дeлoвa згрaдe придржaвajу
oпштих прaвилa кућнoг рeдa,
- утврђуje дa ли сe примeњуjу мeрe
зaбрaнe утврђeнe oвoм oдлукoм, oбaвeсти
другe нaдлeжнe oргaнe дa прeдузму мeрe
из свoje нaдлeжнoсти укoликo утврди дa
пoстoje рaзлoзи зa прeдузимaњe мeрa зa
кoje ниje нaдлeжaн.
Члaн 50.
У вршeњу пoслoвa инспeкциjскoг
нaдзoрa сaглaснo зaкoнoм и oдрeдбaмa
oвe oдлукe, кoмунaлни инспeктoр дужaн
je дa:
- нaлoжи рeшeњeм влaсницимa
пoсeбних дeлoвa згрaдe дa сe придржaвajу
oпштих прaвилa кућнoг рeдa,
- издa прeкршajни нaлoг зa прeкршaj
зa кoje су oвoм oдлукoм прoписaнe
нoвчaнe кaзнe у фикснoм изнoсу, укoликo
oцeни дa je пoврeдoм зaкoнa и oвe oдлукe
учињeн прeкршaj,
- нaлoжи рeшeњeм извршaвaњe
утврђeних oбaвeзa и прeдузимaњe и
мeрa зa oтклaњaњe нeдoстaтaкa,
- oбaвeсти други нaдлeжни oргaн дa
прeдузмe мeрe из свoje нaдлeжнoсти.
Члан 51.
Новчаном казном од 5.000,00150.000,00 динара казниће се за
прекршај станари ако се и поред решења
инспектора не придржавају општих
правила кућног реда одн. ако:
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1. не поступају у складу са чланом 5.
ове одлуке,
2. не поступају у складу са чланом 6.
став 1, 2 и 3 ове одлуке,
3. не поступају у складу са чланом 7.
ове одлуке,
4. не поступају у складу са чланом 8
. ове одлуке,
5. не поступају у складу са чланом 9.
став 1. ове одлуке,
6. не поступају у складу са чланом
10.ове одлуке,
7. не поступају у складу са чланом
13. став 6. ове одлуке,
8. не поступају у складу са чланом
15.став 2. ове одлуке,
9. не поступају у складу са чланом
17,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,ове
одлуке,
10. не поступају у складу са чланом
27. став 2,3 и 4 ове одлуке,
11. не поступају у складу са чланом
28. став 2 и 3 ове одлуке,
12. не поступају у складу са чланом
29.став 1 ове одлуке,
13. не поступају у складу са чланом
30. ове одлуке.
14. не поступају у складу са чланом
31 став 1 ове одлуке,
15. не поступају у складу са чланом
32. став 3 и 4 ове одлуке,
16. не поступају у складу са чланом
34. ове одлуке,
17. не поступају у складу са чланом
35 ове одлуке,
18. не поступају у складу са чланом
36. став 1 и 2 ове одлуке,
19. не поступају у складу са чланом
37. став 1 ове одлуке,
20. не поступају у складу са чланом
38. став 2 ове одлуке,
Прекршај физичког лица као власника
посебног дела
Члан 52.
Новчаном казном од 5.000,00 -
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150.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице као власник посебног дела,
односно власник зграде ако:
1) се након истека рока прописаног
решењем инспектора не придржава
обавеза прописаних чланом 5 ове
одлуке, а у вези са правима и обавезама
комуналног и грађевинског инспектора
прописаних овом Одлуком и Законом.
2) ако Власник посебног дела изда
свој посебни део у закуп трећем лицу,
и уговори да треће лице учествује у
трошковима одржавања и управљања
зградом а у року од 30 дана од дана
издавања посебног дела у закуп , а не
обавести о томе управника зграде.
3) након истека рока прописаног
решењем инспектора којим је наложено
хитно извођење радова и других мера
по хитним интервенцијама, односно у
циљу спречавања настанка штетних
последица по живот или здравље људи,
животну средину, привреду или имовину
веће вредности;
4) као изабрани управник не
предузме потребне радње, укључујући и
подношење тужбе, у циљу регреса
за трошкове одржавања, односно
поправке, против лица које је одговорно
за оштећење заједничких делова зграде
у року од два месеца од сазнања за штету
и одговорно лице.
5) се и поред решења инспектора
не придржава општих правила кућног
реда одн. ако не поступи у складу са
члановима ове одлуке наведених у
предходном члану.
6) и поред решења инспектора не
омогући несметано обављање радова
у мери која је неопходна за отклањање
непосредне опасности по живот и
здравље људи и материјалних добара .
7) и поред решења инспектора не
дозволи пролаз кроз свој посебан део
зграде или његову употребу на други
примерен начин ако је то неопходно за
поправку, односно одржавање другог
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дела зграде или испуњење друге законске
обавезе.
8) настави са коришћењем зграде,
односно дела зграде након донетог
решења грађевинског инспектора о
забрани коришћења исте.
9) у наложеном року не врати део
зграде у претходно стање.
За прекршаје из става 1 овог члана
казниће се правно лице као власник
посебног дела новчаном казном од
50.000,00- 2.000.000,00 динара.
Новчаном казном у фиксном
износу од 5.000,00 динара казниће се
физичко лице ако:
1) не обезбеди приступ самосталном
делу зграде лицима која у складу са
посебним прописима редовно одржавају
и контролишу функционалност мреже,
односно трансформаторске станице,
инсталација и опреме, као и склоништа
која се налазе у згради.
2) као изабрани управник не поднесе
пријаву за упис стамбене заједнице и
управника у року од 15 дана од прве
седнице скупштине, односно промену
управника и регистрацију промене других
података који се региструју и објављују
у регистру стамбених заједница у року
од 15 дана од дана одржавања седнице
скупштине, односно настанка промене.
3) као изабрани управник не
извршава прописане обавезе.
4) као професионални управник не
извршава прописане обавезе.
5) не учествује у трошковима
одржавања заједничких делова зграде и
земљишта за редовну употребу зграде и
управљања зградом.
Прекршај стамбене заједнице
Члан 53.
Новчаном казном од 50.000,00
- 2.000.000,00 динара казниће се за
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прекршај стамбена заједница ако:
1) се након истека рока прописаног
решењем инспектора, не изврши упис у
регистар стамбених заједница, односно
не региструје управника стамбене
заједнице односно настанка промене.
2) након истека рока прописаног
решењем инспектора не спроведе
извођење радова и предузимање других
мера чијим неизвршењем би могле да
настану штетне последице по живот
или здравље људи, животну средину,
привреду или имовину веће вредности;
3) након истека рока прописаног
решењем грађевинског инспектора којим
је стамбеној заједници, односно другом
одговорном лицу забрањено коришћење
зграде, односно дела зграде јер иста није
корисћена и у складу са својом наменом
, не прибави одговарајуће решење
надлежног органа за коришћење зграде,
односно дела зграде у складу са њеном
наменом;
4) након истека рока из решења
грађевинског инспектора који је у
вршењу инспекцијског надзора решењем
забранио стамбеној заједници, односно
другом одговорном лицу, коришћење
зграде или дела зграде и наредио хитно
извођење радова и предузимање других
мера чијим неизвршењем би могле да
настану штетне последице по живот
или здравље људи, животну средину,
привреду или имовину веће вредности, стамбена заједница одн. Одговорно лице
не предузме хитно извођење радова и
друге мере по хитним интервенцијама,
односно у циљу спречавања настанка
штетних последица по живот или здравље
људи, животну средину, привреду или
имовину веће вредности;
5) након истека рока из решења
инспектора не донесе програм одржавања
у складу са Законом.
6) казниће се за прекршај зграда
као правно лице, ако орган управљања
зградом:
1.не поступи у складу са чланом 13.
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став 1 – 5 ове одлуке,
2.не поступи у складу са чланом 27.
ове одлуке,
3.не поступи у складу са чланом 28.
став 1 и 4 ове одлуке,
4.не поступи у складу са чланом 32.
став 1 и 2 ове одлуке,
5.не поступи у складу са чланом 33.
став 1 ове одлуке,
6.не поступи у складу са чланом 36.
став 1 ове одлуке,
7.не поступи у складу са чланом 38.
став 3 и 4 ове одлуке,
За наведени прекршај казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5.000,00 динара – 150.000,00
динара.
IV ПРИМЕНА ПРОПИСА
Члaн 54.
Питaњa o кућнoм рeду кoja нису
урeђeнa oвoм oдлукoм примeњуjу
сe oдрeдбe Зaкoнa o стaнoвaњу и
oдржaвaњу згрaдa ( “Службeни глaсник
РС”, бр. 104/2016 и 9/2020 – др. закон ).
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 55.
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe одлукe,
прeстaje дa вaжи Oдлукa o кућнoм рeду
у стамбеним зградама(‘’Службени лист
општина Богатић,Владимирци,Коцељева
и Шабац“,број 18/2005).
Члaн 56.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Службeнoм
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
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406.

На основу члана 27. став 11. и
члана 49. став 3. Закона о јавној својини
( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018 ) и члана 36.
Статута општинe Коцељева („Службени
лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број 4/2019
), Скупштина општине Коцељева, на
седници одржаној 17.11.2020. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ,
УПРАВЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ
СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са законом
и подзаконским актима, ближе се уређују
начин, услови и поступак прибављања,
располагања и управљања стварима које
су у јавној својини општинe Коцељева (
у даљем тексту: Општина ), односно на
којима Општина има посебна својинска
овлашћења, начин, услови и поступак
прибављања, располагања и управљања
другим имовинским правима у вези
са којима Општина има одговарајућа
права, као и коришћење, одржавање и
управљање стварима у јавној својини
које користе органи Општине.
Члан 2.
Прибављање непокретности у
јавну својину Општине подразумева
прибављање непокретности полазећи
од тржишне вредности непокретности,
разменом,
изградњом,
бестеретним
правним послом ( наслеђе, поклон
или једнострана изјава воље ),
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експропријацијом, као и стицање у
пореском, стечајном и другим поступцима.
Под располагањем стварима у
јавној својини Општине, у смислу ове
одлуке, подразумева се:
1) давање ствари на коришћење;
2) давање ствари у закуп;
3) пренос права јавне својине
Општине на другог носиоца јавне
својине ( са накнадом или без накнаде ),
укључујући и размену;
4) отуђење ствари;
5)
заснивање
хипотеке
на
непокретностима;
6) улагање ствари у капитал;
7) залагање покретних ствари.
Под управљањем стварима у
јавној својини Општине подразумева
се њихово одржавање, обнављање
и унапређивање, као и извршавање
законских и других обавеза у вези са тим
стварима, ако за одређени случај права
коришћења није нешто друго прописано.
Коришћење ствари у јавној
својини Општине обухвата коришћење
непокретних и покретних ствари у јавној
својини намењених извршавању права и
дужности Општине, које су прибављене
за потребе органа и организација
Општине или су им дате на коришћење,
као и коришћење непокретности које
непосредно не служе извршавању
надлежности тих органа и организација
већ за остваривање прихода путем
давања у закуп, односно на коришћење.
Члан 3.
Ствари у јавној својини које користе
органи Општине могу бити покретне и
непокретне ствари, као и друга имовинска
права, која служе остваривању њихових
права и дужности.
Непокретне ствари су: службене
зграде и пословне просторије, стамбене
зграде, станови ( укључујући и станове
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у јавној својини Општине на којима је
неко лице уписано са правом коришћења
– станови из откупа ), гараже и гаражна
места, непокретности за репрезентативне
потребе, добра у општој употреби и
објекти инфраструктуре који у складу са
законом и другим прописима којима се
уређује јавна својина и изградња, могу
бити у јавној својини општине.
Покретне ствари су: превозна
средства ( моторна возила, ваздухоплови,
шинска возила ), опрема и потрошни
материјали ( рачунарски системи,
биротехничка опрема, канцеларијски
намештај и други предмети потребни за
рад органа јединицa локалне самоуправе
), предмети историјскодокументарне,
културне и уметничке вредности, и друге
покретне ствари у складу са законом.
У покретне ствари се убрајају новац
и хартије од вредности чије коришћење је
уређено посебним законом.
Покретне ствари јесу акције и
удели у јавним предузећима и друштвима
капитала чији је оснивач Општина.
Друга имовинска права су право
на патент, право на лиценцу, модел,
узорак и жиг, право коришћења техничке
документације и друга имовинска права
утврђена законом.
Члан 4.
Поступак,
начин
и
услови
прибављања
и
располагања
грађевинским
земљиштем,
односно
поступак закупа грађевинског земљишта
регулисан је посебном одлуком.
II. НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 5.
Скупштина Општине одлучује
о
прибављању
и
располагању
непокретностима
у
јавној
својини
Општине.

Број 30

Председник Општине одлучује о
прибављању и располагању покретних
ствари у јавној својини Општине.
Председник Општине одлучује о
давању непокретности у закуп.
Против аката донетих у поступку
прибављања и располагања стварима у
јавној својини Општине није дозвољена
жалба нити вођење управног спора.
Акти донети у поступку прибављања
и располагања стварима у јавној својини
Општине објављују се у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
III. ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ
НЕПОКРЕТНИМ СТВАРИМА
Члан 6.
Непокретне ствари у јавној својини
Општине прибављају се и отуђују у
складу са законом којим се уређује
јавна својина ( у даљем тексту: Закон
), подзаконским прописима којима се
уређују услови и поступци прибављања и
отуђења непокретности и давања у закуп
непокретности у јавној својини и овом
одлуком.
Прибављање непокретних ствари
експропријацијом врши се у складу
са посебним законом којим је уређен
поступак експропријације.
Прибављање непокретних ствари
бестеретним правним послом (поклон,
наслеђивање, једнострана изјава воље)
врши се у складу са посебним законима
којима је уређен поступак наслеђивања и
поступак промета непокретности.
Члан 7.
Непокретности се путем јавног
надметања,
прикупљања
писаних
понуда или путем непосредне погодбе,
прибављају у јавну својину Општине или
отуђују из јавне својине на основу одлуке
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Скупштине Општине.
Предлог за покретање поступка
прибављања,
односно
отуђења
непокретности
у
јавној
својини
Општине, подноси председник Општине
самостално или на иницијативу надлежне
организационе
јединице
Општинске
1
управе , јавног предузећа, друштва
капитала, установе и друге организације
чији је оснивач Општина.
Организациона
јединица
Општинске
управе
надлежна
за
2
имовинско-правне послове припрема за
органе Општине све акте о прибављању,
односно располагању непокретностима у
јавној својини Општине.
1. Прибављање и отуђење непокретности
путем јавног надметања, односно
прикупљања писаних понуда
Члан 8.
Непокретне ствари прибављају
се у јавну својину и отуђују из јавне
својине полазећи од тржишне вредности
непокретности коју је проценио порески,
односно други надлежни орган или
лиценцирани проценитељ, у поступку
јавног надметања, односно прикупљањем
писaних понуда, ако законом или овом
одлуком није другачије одређено.
Одлука
Скупштине
Општине
о
прибављању,
односно
отуђењу
непокретности обавезно садржи: назив
органа за чије потребе се непокретност
прибавља у јавну својину Општине ( назив
купца ); карактеристике непокретности
која се прибавља у јавну својину
Општине; ближе услове за прибављање
непокретности у јавну својину Општине
( предаја у посед, рок плаћања и сл.
); врста поступка ( јавно надметање,
односно прикупљање писаних понуда );
1
2
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висина средстава обезбеђених у буџету (
у случају прибављања ), односно почетна
цена ( у случају продаје ); лицитациони
корак ( у случају јавног надметања ) и др.
Одлуком из става 2. овог члана
образује се и именује комисија за
спровођење поступка јавног надметања,
односно прикупљања писаних понуда ( у
даљем тексту: Комисија ), одређују њени
задаци, састав и број чланова.
Скупштина Општине може одлуком
из става 2. овог члана да овласти
Општинско веће да именује чланове
Комисије посебним решењем.
Након доношења одлуке из става
2. овог члана, Скупштина Општине
објављује оглас за јавно надметање,
односно прикупљање писаних понуда,
у дневном листу који се дистрибуира на
територији Општине ( за прибављање
непокретности ), односно на територији
Републике ( за отуђење непокретности ).
Нацрт решења о образовању
Комисије и текст огласа за јавно
надметање или прикупљање писаних
понуда израђује организациона јединица
Општинске
управе
надлежна
за
имовинско-правне послове.
Члан 9.
Оглас
за
јавно
надметање,
односно прикупљење писаних понуда
за прибављање непокретности у јавну
својину Општине, садржи:
- назив органа за чије потребе се
непокретност прибавља у јавну својину (
назив купца );
- карактеристике непокретности
која се прибавља у јавну својину Општине;
- ближе услове за прибављање
непокретности у јавну својину Општине (
предаја у посед, рок плаћања и сл. );
- обавезу подносиоца пријаве за
учествовање у поступку јавног надметања
( у даљем тексту: пријава ), односно понуде
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за учествовање у поступку прикупљања
писаних понуда ( у даљем тексту: понуда
), да уз пријаву, односно понуду, достави
оригинал листа непокретности, издатог
од стране надлежног катастра;
- обавезу власника непокретности
која се нуди да достави изјаву, оверену
пред надлежним јавним бележником,
да на истој непокретности не постоје
права трећих лица, да није оптерећена
теретима, да није под спором, нити под
забраном располагања, да није предмет
теретног или бестеретног правног посла,
нити уговора о доживотном издржавању,
да не постоје друге сметње за пренос
права својине, као и изјаву да, уколико
се утврди да на непокретности која се
нуди постоји било какав терет, продавац
се обавезује да га отклони о свом трошку,
односно да купцу пружи заштиту од
евикције и сноси сву одговорност за
евентуалне правне недостатке;
- обавезу подносиоца пријаве,
односно понуде, да уз пријаву, односно
понуду, достави доказ да су измирени сви
трошкови коришћења непокретности која
се нуди (порез на имовину, комунални
трошкови и трошак електричне енергије
и сл.);
- критеријум за избор најповољнијег
понуђача;
- обавезан садржај пријаве,
односно понуде и исправе које је потребно
доставити уз пријаву, односно понуду:
подаци о подносиоцу пријаве (за физичка
лица: име и презиме, адреса, број личне
карте и јединствени матични број грађана;
за предузетнике: извод из регистра
надлежног органа, име и презиме, адреса,
број личне карте, јединствени матични
број грађана, назив радње, матични
број и порески идентификациони број;
за правна лица: назив и седиште, извод
из регистра надлежног органа и потврда
о пореском идентификационом броју,
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као и пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве);
- адресу за достављање пријаве,
односно понуде;
- рок за подношење пријаве,
односно понуде;
- место и време одржавања јавног
надметања, односно отварања понуда;
- обавештење да подносиоци
неблаговремене и непотпуне пријаве,
односно понуде неће моћи да учествују
у поступку јавног надметања, односно
прикупљања писаних понуда, односно да
ће исте бити одбачене и
- друге елементе битне за предмет
прибављања непокретности.
Члан 10.
Оглас за јавно надметање односно
прикупљање писаних понуда за отуђење
непокретности из јавне својине Општине
садржи:
- назив органа и корисника
непокретности која се отуђује из јавне
својине (продавац);
- ближе податке о начину отуђења
непокретности из јавне својине Општине
(јавно надметање или прикупљање
писaних понуда);
- опис непокретности која се
отуђује из јавне својине Општине;
- почетну цену по којој се
непокретност отуђује;
- рокове плаћања;
критеријуме
за
избор
најповољнијег понуђача;
- висину и начин полагања
депозита;
- рок за повраћај депозита
учесницима који нису успели на
јавном надметању, односно у поступку
прикупљања писаних понуда;
- обавезан садржај пријаве,
односно понуде и исправе које је потребно
доставити уз пријаву, односно понуду:
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подаци о подносиоцу пријаве (за физичка
лица: име и презиме, адреса, број личне
карте и јединствени матични број грађана;
за предузетника: извод из регистра
надлежног органа, име и презиме, адреса,
број личне карте, јединствени матични
број грађана, назив радње, матични број
и порески идентификациони број; а за
правна лица: назив и седиште, извод из
регистра надлежног органа и потврда
о пореском идентификационом броју,
као и пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве);
- адресу за достављање пријаве,
односно понуде;
- место и време преузимања
документације ( нацрт уговора ) и
образаца ( изјава о губитку права на
враћање депозита која чини саставни
део продајне документације, пријава
за учешће
на јавном надметању,
изјава о висини понуђене цене, изјава
учесника огласа да прихвата услове из
јавног огласа, записник о примопредаји
конкурсне документације и др. );
- рок за подношење пријаве, односно
понуде;
- место и време одржавања јавног
надметања, односно отварања писаних
понуда;
- обавештење да подносиоци
неблаговремене или непотпуне пријаве,
односно понуде неће моћи да учествују
у поступку јавног надметања, односно
прикупљања понуда, односно да ће такве
пријаве бити одбачене и
- друге елементе битне за предмет
отуђења.
У поступку прикупљања писаних
понуда, у пријави се обавезно наводи
износ који се нуди за предметну
непокретност.
Oглас се објављује у дневном листу
који се дистрибуира на целој територији
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Републике Србије,на интернет страници
Општине и на Огласној табли Општинскке
управе.
Члан 11.
Поступак
јавног
надметања,
односно прикупљања писаних понуда
ради прибављања, односно отуђења
непокретности у јавној својини Општине,
спроводи Комисија.
Стручно-административне послове
за потребе Комисије врши организациона
јединица Општинске управе надлежна за
имовинско-правне послове.
О току поступка јавног надметања,
односно отварања приспелих понуда
Комисија води записник.
Након спроведеног поступка из
става 1. овог члана, Комисија утврђује
предлог за избор најповољнијег понуђача.
		
Члан 12.
Решење о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка
јавног надметања или прикупљања
писаних понуда за прибављање, односно
отуђење непокретности из јавне својине
Општине доноси Скупштина Општине, на
предлог Општинског већа.
Решењем из става 1. овог члана
истовремено
се
даје
овлашћење
председнику Општине да у име и за
рачун Општине закључи уговор са
најповољнијим понуђачем.
Решење из става 1. овог члана
је коначно и против истог се не може
изјавити жалба.
Председник општине је дужан
да по окончаном поступку достави
писани извештај Скупштини Општине са
комлетном документацијом.
У случају да постоји два или више
понуђача, па најповољнији понуђач
одустане од закључивања уговора,
поступак се мора поновити од почетка.
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Члан 13.
Уговор
о
прибављању
непокретности у јавну својину Општине,
односно о отуђењу непокретности из
јавне својине, у име Општине закључује
председник Општине, по претходно
прибављеном мишљењу Општинског
правобранилаштва.
Организациона
јединица
Општинске
управе
надлежна
за
имовинско-правне послове у обавези је
да примерак закљученог уговора достави
организационој јединици Општинске
управе надлежној за послове финансија
и Општинском правобранилаштву, а
оригинал закљученог уговора заједно
са решењем органу надлежном за
вођење евиденције непокретности у
јавној својини, у року од три дана од дана
извршене солемнизације тог уговора од
стране јавног бележника.
У случају да се уговор о прибављању или располагању не закључи у
року од 30 дана од дана објављивања
у службеном гласилу решења о избору
најповољнијег понуђача, Председник
општине је дужан да обавести доносиоца
одлуке и Општинско правобранилаштво
ради покретања поступка стављања ван
снаге решења о избору најповољнијег
понуђача.
Члан 14.
Општинско
правобранилаштво
дужно је да достави решење о упису
или брисању одговарајућих права
на
непокретности
организационој
јединици Општинске управе надлежној
за
имовинско-правне
послове
и
организационој јединици надлежној за
послове финансија, у року од три дана од
добијања овог решења.
Општинско
правобранилаштво
дужно је да дá мишљење из члана 13.
став 1. ове одлуке, у року од осам дана
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од дана пријема захтева.
Општинско
правобранилаштво
дужно је да покрене поступак за
стављање ван снаге решења о избору
најповољнијег понуђача, у случају из
члана 13. став 3. ове одлуке, у року од пет
дана од пријема обавештења од стране
Председника општине.
2.Прибављање и отуђење непокретности непосредном погодбом
Члан 15.
Изузетно од поступка прибављања
непокретности у јавну својину путем
јавног надметања и прикупљања писаних
понуда, непокретности се могу прибавити
и путем размене непосредном погодбом,
али само под следећим условима:
1) ако је таква размена у интересу
Општине, односно ако се на тај
начин обезбеђују већи приходи за
Општину;
2) ако се непокретности размењују
под тржишним условима и
3) ако се у случају кад је тржишна
вредност непокретности у јавној
својини Општине већа од тржишне
вредности непокретности која се
прибавља у јавну својину на име
размене, уговори доплата разлике
у новцу у року од 20 дана од дана
закључења уговора.
Предлог акта, односно акт о
прибављању непокретности мора да
садржи образложење из којег се може
утврдити постојање околности из става 1.
тачка 1) овог члана, уз обавезно објашњење
разлога због којих се прибављање није
могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писаних понуда.
Члан 16.
Непокретне ствари се могу
прибавити или отуђити из јавне својине
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непосредном погодбом, али не испод
од стране надлежног органа процењене
тржишне вредности непокретности ( код
отуђења ), односно не изнад те вредности
( код прибављања ), ако у конкретном
случају то представља једино могуће
решење.
Предлог акта о оваквом облику
располагања, односно прибављања
мора да садржи образложење из којег се
може утврдити постојање ових околности
уз обавезно објашњење разлога због
којих се прибављање/отуђење није
могло реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писaних понуда.
Непокретности у јавној својини
Општине прибављају се и отуђују по
поступку који је уређен уредбом којом
се ближе уређују услови прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављању
и уступању искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писаних
понуда ( у даљем тексту: Уредба ).
3.
Отуђење непокретности испод
тржишне цене, односно без накнаде
Члан 17.
Непокретности се могу отуђити из
јавне својине Општине и испод тржишне
цене, односно без накнаде, ако постоји
интерес за таквим располагањем, као што
је отклањање последица елементарних
непогода или у другим случајевима
прописаним законом или подзаконским
актима.
Непокретности се отуђују из јавне
својине испод тржишне цене, односно
без накнаде, на начин и под условима
утврђеним Законом и Уредбом.
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4.
Поступак
и
надлежност
код
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и испод тржишне
цене, односно без накнаде
Члан 18.
Одлуку да се непокретност прибави
или отуђи из јавне својине Општине
непосредном погодбом или испод
тржишне цене, односно без накнаде, под
условима прописаним овом одлуком,
доноси Скупштина Општине.
Одлука из става 1. овог члана
мора да садржи образложење разлога
који оправдавају сваки од наведених
начина прибављања и располагања
непокретностима у јавној својини.
Предлог одлуке о прибављању
непокретности у јавну својину Општине,
односно отуђењу непокретности из јавне
својине Општине путем непосредне
погодбе, испод тржишне цене или без
накнаде, утврђује Општинско веће.
Након доношења одлуке из става 1.
овог члана, Скупштина Општине образује
комисију за спровођење поступка.
Након
спроведеног
поступка
комисија из става 4. овог члана саставља
записник који заједно са одговарајућим
предлогом доставља Општинском већу.
Решење о прибављању, односно
отуђењу непокретности из става 1. овог
члана, на предлог Општинског већа,
доноси Скупштина Општине.
Решење из става 6. овог члана
је коначно и против истог није могуће
изјавити жалбу.
Уговор
о
прибављању
непокретности у јавну својину Општине
односно о отуђењу непокретности из
јавне својине Општине путем непосредне
погодбе, испод тржишне цене, односно
без накнаде, у име и за рачун Општине
закључује председник Општине, након
прибављеног мишљења Општинског
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правобранилаштва.
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Члан 21.
O давању у закуп непокретности
у јавној својини Општине одлучује
председник Општине.
Одлука из става 1. овог члана
треба да садржи све обавезне елементе
будућег огласа о спровођењу поступка
јавног надметања или прикупљања
писаних понуда, који су утврђени овом
одлуком и важећим подзаконским актима.

закуп садржи:
- назив органа и корисника
непокретности која се даје у закуп ( назив
закуподавца );
- ближе податке о начину давања
у закуп непокретности ( јавно надметање
или прикупљање писаних понуда );
- опис непокретности која се даје у
закуп;
- услове под којима се непокретност
даје у закуп (рок трајања закупа,
делатности које се могу обављати, и др.);
- обавезе закупца у вези са
коришћењем непокретности за одређену
сврху и намену;
- напомену да закупац не сме
предметну непокретност издати у
подзакуп;
- време и место одржавања
јавног надметања, односно разматрања
приспелих понуда;
- начин, место и време за
достављање пријава за учешће у
поступку јавног надметања, односно
достављања писаних понуда за учешће у
поступку прикупљања писаних понуда;
- место и време увида у
документацију у вези са непокретности
која се даје у закуп;
- почетну, односно најнижу висину
закупнине по којој се непокретност може
дати у закуп;
- висину и начин полагања
депозита;
- рок за повраћај депозита
учесницима који нису успели на
јавном надметању, односно у поступку
прикупљања писаних понуда;
критеријуме
за
избор
најповољнијег понуђача и
- друге елементе битне за предмет
давања у закуп.

Члан 22.
Оглас о давању непокретности у

Пријава, односно понуда која се
доставља обавезно садржи: доказ о уплати

Члан 19.
Одредбе
ове
одлуке
које
се односе на обавезе Општинског
правобранилаштва код прибављања и
располагања непокретности путем јавног
надметања и прикупљања писаних
понуда, сходно се примењују и на овај
поступак.
1.
Давање у закуп непокретности у
јавној својини Општине
Члан 20.
Непокретности у јавној својини
дају се у закуп, полазећи од тржишне
вредности закупнине, у поступку јавног
надметања и прикупљањем писаних
понуда.
Скупштина Општине прописује
висину
закупнине
за
коришћење
стамбених зграда, станова, пословних
просторија и гаража у јавној својини.
Изузетно од става 1. овог члана,
непокретности се могу дати у закуп и
непосредном погодбом, у случајевима
предвиђеним Законом и Уредбом, стим
да одлука о оваквом располагању мора
бити посебно образложена.
Непокретности у јавној својини
Општине не могу се давати у подзакуп.
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депозита, износ закупнине која се нуди,
као и: за физичка лица - име и презиме,
адресу, број личне карте, јединствени
матични број грађана; за предузетнике
- име и презиме предузетника, извод из
регистра надлежног органа и порески
идентификациони број, адресу, број
личне карте, јединствени матични број
грађана, назив радње, матични број;
за правна лица - назив и седиште,
копију решења о упису правног лица у
регистар код надлежног органа и порески
идентификациони број, као и пуномоћје
за лице које заступа подносиоца пријаве,
односно понуде.
Подносиоци неблаговремене или
непотпуне пријаве, односно понуде,
не могу учествовати у поступку јавног
надметања или прикупљања писаних
понуда, а непотпуне или неблаговремене
пријаве, односно понуде се одбацују.
Члан 23.
Непокретности се могу дати у закуп
на одређено или неодређено време.
Члан 24.
Поступак
давања
у
закуп
непокретности спроводи комисија коју
образује председник Општине решењем,
на период од 4 године.
Комисија из става 1. овог члана
има председника и 4 члана.
Стручно-административне послове за потребе ове комисије врши
организациона
јединица
Општинске
управе надлежна за имовинско-правне
послове.
О току поступка јавног надметања,
односно отварања приспелих понуда,
комисија води записник, који заједно
са предлогом за избор најповољнијег
понуђача
доставља
организационој
јединици Општинске управе надлежној
за имовинско-правне послове.
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Избор најповољнијег понуђача
врши се применом критеријума највише
понуђене закупнине.
Уколико у поступку два или више
понуђача понуде исти износ закупнине,
избор најповољнијег понуђача врши се
жребом.
Члан 25.
Организациона јединица из члана
24. став 3. ове одлуке, утврђује предлог
решења о давању у закуп непокретности,
по претходно прибављеном мишљењу
Општинског правобранилаштва.
Решење о давању у закуп
непокретности
доноси
председник
Општине.
На решење из става 2. овог члана,
сваки учесник у поступку може поднети
приговор Општинском већу.
Одлука Општинског већа је
коначна.
Уговор о закупу непокретности са
изабраним најповољнијим понуђачем
закључује председник Општине.
Уговором из става 5. овог члана
регулишу се међусобна права и обавезе
уговорних страна.
Члан 26.
Непокретности у јавној својини
Oпштине могу се изузетно дати у закуп
и ван поступка јавног надметања,
односно прикупљања писаних понуда, у
случајевима:
- када закуп траже амбасаде
страних држава у Републици Србији, као
и трговинска и војна представништва и
друге организације при дипломатскоконзуларним
представништима
у
Републици
Србији,
међународне
организације за помоћ и сарадњу са
земљама Европске уније, међународне
хуманитарне организације у циљу
обезбеђења услова за смештај и рад
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у Републици Србији, као и домаће
хуманитарне организације, политичке
странке, организације и удружења
грађана из области здравства, културе,
науке, просвете, спорта, социјалне
и дечије заштите, заштите животне
средине, под условом да тај простор не
користе за остваривање прихода, као и у
другим случајевима, у складу са Уредбом;
- када закупац престане да обавља
своју делатност, услед тешке болести,
одласка у пензију или смрти, а доделу
у закуп тражи брачни друг, дете или
родитељ закупца (чланови породичног
домаћинства), под условом да настави
са обављањем исте делатности;
- када закупац-правно лице тражи
одређивање за закупца друго правно
лице чији је оснивач или када закупацправно лице тражи одређивање за
закупца друго правно лице, а оба правна
лица имају истог оснивача, односно када
је код закупца-правног лица дошло до
одређених статусних промена;
- када закупац-физичко лице тражи
одређивање за закупца правно лице чији
је оснивач или када оснивач правног
лица, због брисања истог из регистра
надлежног органа, тражи да буде одређен
за закупца, као физичко лице;
- када закупац који је уредно
измиривао обавезу плаћања закупнине,
тражи продужење уговора о закупу,
закљученог на одређено време, најраније
три месеца, а најкасније месец дана пре
истека уговора о закупу;
- када се непокретност даје у
закуп за потребе одржавања спортских,
културних, сајамских, научних и других
сличних потреба, а рок закупа је краћи од
30 дана;
- када се непокретност не изда
у закуп ни после спроведених четири
и више поступка јавног оглашавања,
али не испод 60% од тржишне висине
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закупнине за ту непокретност, односно
висине закупнине прописане општим
актом надлежног органа;
- када давање у закуп тражи
физичко лице којем је та непокретност
одузета национализацијом, односно
његови наследници, под условом да је
покренут поступак за враћање одузете
имовине пред надлежним органом;
- када један од закупаца исте
непокретности
тражи
престанак
закуподавног односа, а други закупац
тражи закључење уговора о закупу, као
једини закупац;
- када закупац-правно лице затражи
одређивање за закупца непокретности
друго правно лице, под условом да оно
измири целокупан дуг закупца настао
услед неплаћања закупнине и трошкова
коришћења закупљене непокретности, а
уколико тај дуг није могуће намирити на
други начин;
- када је то потребно ради боље
организације и ефикасности рада
носиоца права јавне својине, односно
корисника ствари у јавној својини, као и
посебних служби и организација чији су
они оснивачи;
- када закључење уговора о закупу
гараже тражи власник стана или закупац
стана, где је гаража саставни део стана
и са станом чини једну целину, односно
има вертикалну комуникацију са станом.3
Одлуку о давању у закуп
непокретности из става 1. овог члана
доноси
председник
Општине,
на
образложен предлог комисије из члана
24. ове одлуке.
Члан 27.
На поступак давања у закуп
непокретности у јавној својини испод
тржишне цене или непосредном погодбом
3
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сходно се примењују одредбе ове одлуке
које се односе на отуђење и прибављање
напокретности испод тржишне цене или
путем непосредне погодбе, као и одредбе
Закона и Уредбе којима је тај поступак
ближе уређен.

начин прописан Законом и подзаконским
актом.
Носиоци
права
коришћења
и корисници непокретности у јавној
својини Општине имају права и обавезе
прописане законом и овом одлуком.

2.
Посебни облици
непокретностима

Члан 30.
Одлуку о давању непокретности на
коришћење доноси Председник Општине.
Председник Општине, закључује
уговор о давању непокретности у јавној
својини општине на коришћење.
Организациона
јединица
Општинске
управе
надлежна
за
имовинско-правне послове у обавези је
да примерак закљученог уговора достави
организационој јединици Општинске
управе надлежној за послове финансија
и Општинском правобранилаштву, у року
од три дана од закључења тог уговора.

располагања

а) Пренос права јавне својине на
непокретности на другог носиоца јавне
својине, односно друго физичко или
правно лице
Члан 28.
Општина може пренети право јавне
својине на другог носиоца јавне својине,
са накнадом или без накнаде, као и
извршити размену права јавне својине са
другим носиоцем права јавне својине, под
условима и на начин прописан Законом и
подзаконским актом.
Размена права својине могућа је и
са другим физичким или правним лицем,
с тим да се мора вршити према тржишним
условима и уз обавезу доплате цене
уколико постоји разлика у цени/површини
непокретности које су предмет размене.
Поступак располагања из става
1. овог члана спроводи се на начин
прописан овом одлуком за прибављање
непокретних ствари у јавну својину
Општине, односно отуђење непокретних
ствари из јавне својине Општине путем
јавног надметања, прикупљања писаних
понуда или непосредном погодбом.
б) Давање ствари у јавној својини на
коришћење
Члан 29.
Непокретности у јавној својини могу
се давати на коришћење корисницима чији
је оснивач Општина, под условима и на

Члан 31.
На захтев државних органа
и организација, односно органа и
организација Општине, правних лица и
других организација, простор у службеним
зградама ( канцеларијски простор )
односно службени простор ( сале ),
може се дати на привремено, односно
повремено коришћење, са накнадом
или без накнаде, за рад, одржавање
састанака, промоција и манифестација
од општег друштвеног значаја за локалну
заједницу, подносиоцу захтева.
Одлуку о давању на коришћење
непокретности из става 1. овог члана
доноси Председник општине, или лице
које овласти.
Штету
насталу
на
опреми
или службеном простору за време
привременог
односно
повременог
коришћења, сноси лице коме је простор
дат на коришћење.
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Члан 32.
О распореду коришћења службених зграда и просторија за потребе
органа Општине одлучује председник
Општине.
в) Одузимање права коришћења на
непокретности
Члан 33.
Право
коришћења
на
непокретности
у
јавној
својини
Општине, може се одузети од носиоца
права коришћења под условима
прописаним Законом.
Одлуку о одузимању права
коришћења доноси Скупштина Општине
на предлог председника Општине.
г) Заснивање хипотеке на
непокретностима у јавној својини
Члан 34.
На непокретностима у јавној
својини Општине може се засновати
хипотека.
Одлуку о заснивању
хипотеке на непокретностима у јавној
својини Општине доноси Скупштина
Општине.
Организациона
јединица
Општинске
управе
надлежна
за
имовинско-правне послове, по добијању
образложене
иницијативе,
израђује
нацрт одлуке о заснивању хипотеке
на непокретностима у јавној својини
Општине и доставља га Општинском
већу.
Општинско веће утврђује предлог
одлуке и доставља га Скупштини
Општине на усвајање.
Заложну изјаву у име Општине
потписује председник Општине.
д) Одлучивање о праву прече
куповине непокретности
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Члан 35.
Физичко или правно лице које
намерава да отуђи непокретност
или део непокретности на којој
Општина има право прече куповине
према важећим прописима, може
да поднесе понуду организационој
јединици Општинске управе надлежној за
имовинско-правне послове. Понуда мора
да садржи податке о непокретности
наведене из катастара непокретности
и цену по којој се непокретност нуди.
Организациона
јединица
Општинске
управе
надлежна
за
имовинско-правне
послове
понуду
доставља Општинском већу, на
разматрање.
Општинско веће уколико понуду
прихвати, утврђује предлог одлуке и
доставља га Скупштини Општине на
усвајање.
Председник општине, на основу
одлуке Скупштине општине о прибављању
непокретности или дела непокретности
из става 1. овог члана, закључује уговор
о прибављању непокретности или дела
непокретности у јавну својину Општине.
Члан 36.
Код отуђења непокретности или
дела непокретности на којој Општина има
право сусвојине са другим физичким или
правним лицем, Општина је у обавези
да поштује право пречег и понуди
непокретност или део непокретности
сувласнику, по тржишним условима,
путем непосредне погодбе, под условом
да је непокретност дељива.
У случају да сувласник одбије
куповину непокретности или дела
непокретности, приступа се продаји
путем јавног надметања или прикупљања
писаних понуда у свему према поступку
утврђеном Законом и овом одлуком.
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ђ) Располагање становима у јавној
својини
Члан 37.
На
поступак
располагања
становима у јавној својини на којима
је неко лице уписано са правом
коришћења (станови из откупа)
примењују се одредбе посебног закона
којим је регулисано питање стамбене
подршке и становања.
VI. ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ
ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА
1. Прибављање и отуђење покретних
ствари
Члан 38.
Поступак прибављања покретних
ствари у јавну својину Општине спроводи
се у складу са законом којим се уређују
јавне набавке.
Акт о прибављању покретних
ствари у јавну својину Општине доноси
председник
Општине
на
предлог
организационе
јединице
Општинске
управе надлежне за имовинско-правне
послове.
Организациона
јединица
из
става 2. овог члана спроводи поступак
прибављања покретних ствари у јавну
својину Општине, у складу са законом,
Уредбом и овом одлуком.
Члан 39.
Отуђење
покретних
ствари
из јавне својине врши се у поступку
јавног оглашавања, односно поступку
прикупљања писаних понуда, на начин
којим се обезбеђује интерес Општине.
Изузетно од става 1. овог члана,
покретне ствари могу се отуђити из јавне
својине Општине непосредном погодбом.
У поступку отуђења непосредном
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погодбом, купопродајна цена не може бити
мања од најниже, односно почетне цене
утврђене у поступку јавног оглашавања,
односно прикупљања писаних понуда.
Изузетно од става 3. овог члана,
отуђење покретних ствари из јавне
својине Општине може се вршити и
испод тржишне цене, односно без
накнаде, ако постоји интерес за таквим
располагањем, као што је отклањање
последица елементарних непогода и у
другим случајевима утврђеним законом.
Покретне ствари које немају
никакву тржишну вредност или се ради
о стварима изузетно мале тржишне
вредности могу се поклонити другом
носиоцу права јавне својине.
Пре доношења одлуке о поклону
неопходно је да Организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове
финансија изврши анализу трошкова
поседовања те покретне ствари, и ако су
трошкови поседовања већи од користи
коју та покретна ствар има стичу се
услови за отуђење без накнаде (поклон).
Члан 40.
Акт о покретању поступка отуђења
покретних ствари из јавне својине
Општине, у поступку јавног оглашавања,
односно прикупљања писаних понуда
доноси председник Општине.
Председник Општине истовремено
са доношењем акта из става 1. овог
члана, образује и именује комисију за
отуђење покретних ствари из јавне
својине Општине. Истим актом одређују
се и задаци комисије.
Стручно-административне
послове за потребе комисије из става
2. овог члана врши организациона
јединица Општинске управе надлежна за
имовинско-правне послове.
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Члан 41.
Акт о отуђењу покретне имовине
доноси председник Општине, на предлог
комисије из члана 40. став 2. ове одлуке.
Уговор о отуђењу покретне имовине
у име и за рачун Општине закључује
председник Општине.
Председник Општине може за
закључивање уговора за отуђење
покретне имовине мале вредности дати
овлашћење другом лицу.
1.

Закуп покретних ствари

Члан 42.
На закуп покретних ствари у јавној
својини Општине сходно се примењују
одредбе ове одлуке које се односе на
закуп непокретних ствари.
2.
Пренос права јавне својине на
покретним стварима на другог носиоца
јавне својине, укључујући и размену
Члан 43.
Право јавне својине на покретним
стварима у јавној својини Општине, може
се пренети на другог носиоца јавне својине,
са накнадом или без накнаде, укључујући
и размену, у складу са законом.
О
преносу права јавне својине Општине из
става 1. овог члана одлучује председник
Општине, на предлог организационе
јединице Општинске управе надлежне за
имовинско-правне послове.
Текст уговора о преносу права јавне
својине Општине на покретним стварима
на другог носиоца права јавне својине,
припрема организациона јединица из
става 2. овог члана.
Код закључивања уговора и
преноса надлежности за закључивање
уговора сходно се примењују одредбе
члана 41. ст. 2. и 3. ове одлуке.
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3.
Давање покретних ствари на
коришћење
Члан 44.
Покретне ствари у јавној својини,
могу се дати на коришћење јавним
предузећима и установама чији је
оснивач Општина, у сврху обављања
њихове делатности, ако нису неопходне
за обављање послова органа Општине.
Акт о давању покретних ствари у
јавној својини Општине на коришћење,
доноси председник Општине, на предлог
организационе
јединице
Општинске
управе надлежне за имовинско-правне
послове.
Предлог акта из става 2. овог члана
и текст уговора о давању на коришћење
припрема организациона јединица из
става 2. овог члана.
Код закључивања уговора и
преноса надлежности за закључивање
уговора сходно се примењују одредбе
члана члана 41. ст. 2. и 3. ове одлуке.
4.
Улагање покретних ствари у
капитал јавних предузећа и друштава
капитала и давање у залогу
Члан 45.
Покретне ствари у јавној својини
Општине могу се улагати у капитал
јавних предузећа и друштава капитала и
залагати у складу са законом.
Акт о улагању покретних ствари
у капитал и залагању покретних ствари
у јавној својини Општине доноси
председник Општине.
Предлог акта из става 2. овог члана
и текст уговора о улагању покретних
ствари у капитал, односно залагању
покретних ствари у јавној својини
Општине
припрема
организациона
јединица Општинске управе надлежна за
имовинско-правне послове.
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Код закључивања уговора и
преноса надлежности за закључивање
уговора сходно се примењују одредбе
члана 41. ст. 2. и 3. ове одлуке.
V. УЛАГАЊЕ СРЕДСТАВА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
Члан 46.
Општина може уложити у капитал
јавног предузећа и друштва капитала које
обавља делатност од општег интереса:
1) новац и хартије од вредности;
2) право својине на стварима
у јавној својини, изузев природних
богатстава и добара у општој употреби,
мрежа које могу бити искључиво у јавној
својини и других непокретности које могу
бити искључиво у јавној својини;
3) друга имовинска права која се
по општим прописима могу уложити у
капитал.
Вредност ствари и права из
става 1. овог члана процењује се према
закону којим се уређује правни положај
привредних друштава.
По основу улагања Општина као
носилац јавне својине стиче акције,
односно уделе, док су унети удели својина
тог јавног предузећа, односно друштва
капитала.
Члан 47.
Општина може уложити у капитал
друштва капитала које не обавља
делатност од општег интереса:
1) новац и хартије од вредности;
2) право својине на стварима
у јавној својини, изузев природних
богатстава, добара од општег интереса
(укључујући и мреже) и добара у општој
употреби;
3) друга имовинска права која се
по општим прописима могу уложити у
капитал.
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Вредност ствари и права из
става 1. овог члана утврђује се према
закону којим се уређује правни положај
привредних друштава.
По основу улагања Општина као
носилац јавне својине стиче акције,
односно уделе, док су унети удели својина
тог друштва капитала.
Члан 48.
Образложен предлог за улагање
у капитал јавног предузећа или друштва
капитала заступник тог правног лица
подноси председнику Општине.
Председник
општине
предлог
из става 1. овог члана прослеђује
Општинском већу на разматрање,
а Општинско веће ако сматра да је
предлог основан, утврђује предлог акта
о улагању у капитал јавног предузећа,
односно друштва капитала и доставља
га Скупштини Општине на усвајање.
Мишљење на предлог акта
Општинског већа, пре упућивања
Скупштини општине на усвајање, даје
Општинско правобранилаштво, у року 8
дана од дана достављања.
Стручно-административне
послове, укључујући и израду свих
предлога аката у овом поступку, врши
организациона
јединица
Општинске
управе надлежна за имовинско-правне
послове.
VI. ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ
ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА
У ВЕЗИ СА КОЈИМА ОПШТИНА ИМА
ОДГОВАРАЈУЋА ПРАВА
Члан 49.
О прибављању и располагању
другим имовинским правима у вези са
којима Општина има одговарајућа права,
односно уступању искоришћавања других
имовинских права, одлучује председник
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Општине, сходном применом одредби
ове одлуке које се односе на располагање
и прибављање, односно коришћење и
давање у закуп непокретних ствари у
јавној својини.
VII. КОРИШЋЕЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ
Члан 50.
Органи Oпштине дужни су да
ствари у својини Oпштине користе на
начин којим се обезбеђује ефикасно
вршење њихових права и дужности, као
и рационално коришћење и очување тих
ствари.
Носиоци права коришћења и
корисници дужни су да воде евиденцију
о стварима у јавној својине које користе.
Члан 51.
Функционер који руководи органом
Општине, односно друго овлашћено
лице, стара се о законитости и одговоран
је за законито коришћење ствари у јавној
својини које користи тај орган.
Запослени у органима одговорни
су за савесно и наменско коришћење
ствари у јавној својини које користе у
обављању послова.
VIII. УПРАВЉАЊЕ СТВАРИМА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 52.
Носиоци права коришћења (
установе, месне заједнице, јавне агенције
и друге организације ) и корисници ствари
у јавној својини ( органи и организације
локалне самоуправе, јавна предузећа и
друштва капитала ) управљају стварима
у јавној својини Oпштине које користе.
Процес управљања стварима у
јавној својини обухвата поступке одабира
средстава и начина финансирања, као и
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одређивање надлежности и организовање
процеса управљања стварима у јавној
својини, њихово одржавање, обнављање,
унапређивање, као и извршавање
законских и других обавеза у складу
са законом, подзаконским актима,
овом одлуком и другим општим актима
Oпштине.
Члан 53.
Начелник Општинске управе, као
и директори јавних предузећа и установа
чији је оснивач Oпштина, старају се о
законитости и одговорни су за законито
управљање стварима у јавној својини
које користе.
IX. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О
СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ
Члан 54.
Организациона
јединица
Општинске управе надлежна за послове
финансија води евиденцију о стању,
вредности и кретању средстава у јавној
својини Општине које користе органи
и организације Општине, у складу са
законом.
Јединствену евиденцију непокретности у јавној својини Општине, у
складу са подзаконским актом који
уређује евиденцију непокретности у
јавној својини, води организациона
јединица Општинске управе надлежна за
имовинско правне послове.
Корисници и носиоци права
коришћења на непокретностима у јавној
својини Општине, дужни су да податке о
непокретностима достављају искључиво
у електронском облику на Обрасцу
НЕП-ЈС, преко web апликације Регистар
јединствене евиденције непокретности у
јавној својини, организационој јединици
из става 2. овог члана.

Број 30

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

Организациона јединица из става
2. овог члана је дужна да збирне податке
о непокретностима води и доставља у
електронском облику на Обрасцу ЗОСЈС Републичкој дирекцији за имовину.
X. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА
Члан 55.
Надзор над применом одредаба
ове
одлуке
врши
организациона
јединица Општинске управе надлежна за
имовинско правне послове.
Органи и други корисници средстава
у јавној својини Општине код којих се
врши надзор дужни су да организационој
јединици из става 1. овог члана омогуће
увид у евиденцију и документацију о
прибављању, коришћењу, управљању и
располагању стварима у јавној својини
Општине и дају потребна објашњења и
пруже помоћ у вршењу надзора.
XII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Поступак отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта биће регулисан
посебном одлуком.
Члан 57.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број 06 - 32
од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
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407.

На основу члана 6. ст. 5. до 10. и
члана 7а Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011,
57/2012-УС, 47/2013, 68/2014, 95/18, 99/18
и 86/19) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута
општине Коцељева („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр. 4/19), Скупштина општине
Коцељева на седници одржаној дана
17.11.2020. године, доноси:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ
ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне
цене квадратног метра одговарајућих
непокретности
за утврђивање пореза
на имовину за 2021. годину на територији
општине Коцељева.
Члан 2.
На територији општине Коцељева
одређене су две зоне за утврђивање
пореза на имовину, у зависности
од
комуналне
опремљености
и
опремљености
јавним
објектима,
саобраћајној повезаности са централним
деловима општине Коцељева, односно
са радним зонама и другим садржајима у
насељу, и то: зона 1 и зона 2, с тим да се
зона 1 утврђује за најопремљенију зону.
Коефицијенти
на
територији
оппштине Коцељева износе:

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Коцељева.
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На територији општине Коцељева одређене су две зоне за утврђивање пореза на имовину,
у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине Коцељева, односно са радним зонама и другим
1) за прву зону 1,
садржајима у насељу, и то: зона 1 и зона 2, с тим да се зона 1 утврђује за најопремљенију зону.

2) за другу на
зону
0,4. оппштине Коцељева износе:
Коефицијенти
територији
1) за прву зону 1,
2) за другу зону 0,4.

УТВРЂУЈУ СЕ просечне цене
УТВРЂУЈУ
СЕ просечне
цене непокретности по зонама на територији
непокретности
по зонама
на територији
општине
то:
општинеКоцељева
Коцељева иито:
Врста непокретности

Цена по квадратном метру непокретности у
динарима

I ЗОНА
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште

II ЗОНА

475

475

147

61

36

36

44.494

44.494

Друго земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места

Члан 3.
За непокретност друго земљиште
у првој и другој зони на подручју општине
Коцељева није било најмање три
промета у периоду од 01.01.2020. године
до 30.09.2020. године, а ни у граничним
зонама није било најмање три промета
наведене непокретности за дати период.
Ако није утврђена просечна цена
другог земљишта (из члана 2. Одлуке) у
зони, зато што у зони и граничним зонама
није било најмање три промета уз накнаду
другог земљишта, а утврђена је просечна
цена пољопривредног земљишта у
тој зони, вредност другог земљишта
(осим експлоатационих поља) која чини

основицу пореза на имовину за пореску
годину утврђује се применом просечне
цене пољопривредног земљишта у тој
зони умањене за 40%.
Члан 4.
За непокретност кућа за становање
у првој и другој зони на подручју општине
Коцељева није било најмање три
промета у периоду од 01.01.2020. године
до 30.09.2020. године, а ни у граничним
зонама није било најмање три промета
наведене непокретности за дати период .
У складу са чланом 6. став
10. Закона о порезима на имовину,
за обвезнике који не воде пословне
књиге, ако ни у граничним зонама из
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става 7. овог члана није било промета
одговарајућих непокретности у периоду
из става 5. овог члана, основица пореза
на имовину за те непокретности у зони
у којој није било промета једнака је
основици пореза на имовину те, односно
одговарајуће непокретности у тој зони
обвезника који не води пословне књиге
за текућу годину.
Члан 5.
За
непокретност
пословне
зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за
обављање делатности у првој и другој
зони на подручју општине Коцељева није
било најмање три промета у периоду
од 01.01.2020. године до 30.09.2020.
године, а ни у граничним зонама није
било најмање три промета наведене
непокретности за дати период .
У складу са чланом 6. став 10.
Закона о порезима на имовину, за
обвезнике који не воде пословне књиге,
ако ни у граничним зонама из става 7. овог
члана није било промета одговарајућих
непокретности у периоду из става 5.
овог члана, основица пореза на имовину
за те непокретности у зони у којој није
било промета једнака је основици пореза
на имовину те, односно одговарајуће
непокретности у тој зони обвезника који
не води пословне књиге за текућу годину.
Члан 6.
За непокретност гараже и гаражна
места у првој и другој зони на подручју
општине Коцељева није било најмање
три промета у периоду од 01.01.2020.
године до 30.09.2020. године, а ни у
граничним зонама није било најмање три
промета наведене непокретности за дати
период .
У складу са чланом 6. став 10.
Закона о порезима на имовину, за
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обвезнике који не воде пословне књиге,
ако ни у граничним зонама из става 7. овог
члана није било промета одговарајућих
непокретности у периоду из става 5.
овог члана, основица пореза на имовину
за те непокретности у зони у којој није
било промета једнака је основици пореза
на имовину те, односно одговарајуће
непокретности у тој зони обвезника који
не води пословне књиге за текућу годину.
Члан 7.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, и на интернет
страни званичне презентације општине
Коцељева.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о утврђивању
просечних цена квадратног метра
одговарајућих
непокретности
за
утврђивање пореза на имовину за 2020.
годину на територији општине Коцељева
(„Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр.
25/19) .
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, а примењује
се од 01. јануара 2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06 - 32
дана: 17.11.2020. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18 и
86/19), члана 11. и 38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013,
68/2014, 95/18, 99/18 и 86/19) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута општине Коцељева („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 4/19), Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној дана 17.11.2020. године, доноси:

На основу члана 8. Закона о
финансирању
локалне
самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/14, 95/15,
83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18 и
86/19), члана 11. и 38б Закона о порезима
на имовину („Службени гласник РС“,
бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-УС, 47/2013, 68/2014,
95/18, 99/18 и 86/19) и члана 36. став
1. тачка 3. Статута општине Коцељева
(„Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној дана 17.11.2020.
године, доноси:

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ
У ОПШТИНИ КОЦЕЉЕВА

408.

Члан 1.
Овом
Oдлуком
утврђују
се
стопе пореза на имовину на права на
непокретностима на територији општине
Коцељева.

Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског
обвезника који води пословне књиге –
0,4%;
2) на права на земљишту обвезника који
не води пословне књиге – 0,0%;
3) на права на непокретности пореског
обвезника који не води пословне књиге:
Члан 3.

0,37%
37.000,00 + 0,6% на износ преко 10.000.000
динара
127.000,00 + 1% на износ преко 25.000.000
динара
377.000,00 + 2% на износ преко 50.000.000
динара

Плаћа се на име пореза

Члан 3.
Утврђивање, контрола и наплата
пореза на имовину врши се у складу са
Законом о порезима на имовину.

Члан 4.
Ову Oдлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ и на интернет
страни званичне презентације општине
Коцељева.

Ступањем на снагу ове Oдлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на имовину

Члан 5.
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Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ и на интернет страни званичне презентације општине Коцељева.

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима
на имовину.
Члан 4.

4) преко 50.000.000 динара

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара

1) до 10.000.000 динара

На пореску основицу

Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,4%;
2) на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0,0%;
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге:

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на
територији општине Коцељева.
Члан 2.

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
У ОПШТИНИ КОЦЕЉЕВА

Страна 92
Број 30

Број 30

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 93

Члан 5.
Ступањем на снагу ове Oдлуке
престаје да важи Одлука о висини стопе
пореза на имовину („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева“ бр. 25/19) .

ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА
КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У
ОПШТИНИ КОЦЕЉЕВА

Члан 6.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ , а примењује
се од 01. јануара 2021. године.

Члан 1.
Овом
Oдлуком
утврђују
се
коефицијенти за утврђивање пореза на
имовину за непокретности обвезника који
воде пословне књиге, а које се налазе на
територији општине Коцељева.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

409.

На основу члана 7а и члана
38б Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012-УС, 47/2013, 68/2014, 95/2018,
99/2018, 99/2018 и 86/19) и члана 36. став
1. тачка 3. Статута општине Коцељева
(„Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној, дана 17.11.2020.
године, доноси:

Члан 2.
На територији општине Коцељева
одређене су две зоне за утврђивање
пореза на имовину, и то: прва и друга
зона, с тим да је прва зона утврђена за
најопремљенију зону,
а друга зона је
зона сеоског карактера.
Коефицијенти на територији општине
Коцељева износе:
- за прву зону 1,
- за другу зону 0,4 .
Члан 3.
Утврђују се цене непокретности
по метру квадратном које су у
најопремљенијој зони на територији
општине Koцељева служиле као просечне
цене на основу којих је у текућој 2019.
години утврђивана основица пореза на
имовину за непокретности обвезника који
не води пословне књиге и то:
- пословне зграде и други (надземни
и
подземни)
грађевински
објекти
који служе за обављање делатнос
ти.....................................65.103,00 динара
- куће за становање .......42.021,00 динара
- гараже и гаражна места ..........................
....................................... 21.011,00 динара
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Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, и на интернет
страни званичне презентације општине
Коцељева.
Члан 5.
Ступањем
на
снагу
ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
коефицијентима за утврђивање пореза
на имовину за непокретности обвезника
који воде пословне књиге у општини
Коцељева („Сл. лист града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр. 25/19) .
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, а примењује
се од 01. јануара 2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020.год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

Број 30

410.

На основу члана 5. Закона о
порезима на имовину („Службени
гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002,
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012УС, 47/2013, 68/14, 95/18, 99/18 и 86/19)
и члана 36. став 1. тачка 3. Статута
општине Коцељева („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр. 4/19), Скупштина општине
Коцељева на седници одржаној дана
17.11.2020. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина
стопе амортизације за коју се умањује
вредност непокретности, осим земљишта,
која чини основицу за утврђивање пореза
на имовину обвезника који не води
пословне књиге, на непокретностима,
осим земљишта, које се налазе на
територији општине Коцељева.
Члан 2.
Стопа амортизације из члана 1. ове
Одлуке износи 0,8 % годишње, применом
пропорционалне методе, а највише до
40%.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ и на интернет
страни званичне презентације општине
Коцељева.
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Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о висини стопе
амортизације за утврђивање пореза
на имовину (‘’Сл. лист града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева’’, бр. 25/19).

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И
НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ , а примењује
се од 01. јануара 2021. године.

Члан 1.
Овом одлуком одређују се зоне
са назнаком најопремљеније зоне на
територији општине Коцељева, за
утврђивање пореза на имовину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020.год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

411.

На основу члана 6. и 7а и члана
38б Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012-УС, 47/2013, 68/2014, 95/18, 99/18
и 86/19) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута
општине Коцељева („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр. 4/19), Скупштина општине
Коцељева на седници одржаној дана
17.11.2020. године, доноси:

Члан 2.
На територији општине Коцељева
одређују се две зоне у зависности
од
комуналне
опремљености
и
опремљености
јавним
објектима,
саобраћајној повезаности са централним
деловима општине Коцељева, односно
са радним зонама и другим садржајима у
насељу.
Зоне одређене овом одлуком
су: зона 1 и зона 2, а друга зона је зона
сеоског карактера.
Коефицијенти
на
територији
општине Коцељева износе:
1) за прву зону 1,
2) за другу зону 0,4.
Утврђује се да је ЗОНА 1
најопремљенија
зона
у
општини
Коцељева према критеријумима из става
1. овог члана.
Зоне и границе зона одређене су
у Списку зона који је саставни део ове
Одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, и на интернет
страни званичне презентације општине
Коцељева.
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Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о одређивању
зона и најопремљеније зоне за
утврђивање пореза на имовину на
територији општине Коцељева („Сл.
лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ бр. 25/19).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ , а примењује
се од 01. јануара 2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020.год
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
СПИСАК ЗОНА
(назив зоне и границе зоне)
На територији општине Коцељева
одређују се две зоне и то:
а) зона 1 обухвата све непокретности
које се налазе у улицама у Коцељеви, а
у оквиру су
граница Плана генералне регулације
насеља Коцељева („Службени лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ 12/07) и то је најопремљенија
зона, и
б) зона 2 обухвата све непокретности
које се налазе на подручју сеоских месних
заједница које
припадају општини
Коцељева ван зоне 1 и то је зона сеоског
карактера.

Број 30

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32
од 17.11.2020. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

412.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 10. Статута
општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о
финансијском пословању ЈКП ‘’Прогрес’’
Коцељева за период од 01.01.2019. –
31.12.2019. године, који је Надзорни одбор
ЈКП ‘’Прогрес’’ Коцељева усвојио својим
актом под бројем 226/1 од 06.05.2020.
године.
II Извештај из тачке I саставни је
део овог Закључка.
III
Закључак доставити: ЈКП
‘’Прогрес’’ Коцељева, Одељењу за
урбанизам, комуналне, стамбене и
имовинско-правне послове Општинске
управе Коцељева, Одсеку за финансије,
у досије седничког материјала и архиви.
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IV Закључак објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.

имовинско-правне послове и Одсеку за
финансије Општинске управе Коцељева,
у досије седничког материјала и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године

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

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

413.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 10. Статута
општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

414.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 10. Статута
општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски извештај
за 2019. годину и Извештај независног
ревизора, који је Надзорни одбор ЈКП
‘’Прогрес’’ Коцељева усвојио својим актом
под бројем 238 од 08.05.2020. године.
II Извештаји из тачке I саставни су
делови овог Закључка.
III Закључак доставити: ЈКП
‘’Прогрес’’ Коцељева, Одељењу за
урбанизам, комуналне, стамбене и

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о степену
реализације Програма пословања ЈКП
‘’Прогрес’’ Коцељева за период од 01.01.31.12.2019. године, који је својим актом
усвојио Надзорни одбор ЈКП ‘’Прогрес’’
Коцељева под бројем 226/1 од 06.05.2020.
године.
II Извештај из тачке I саставни је
део овог Закључка.

Страна 98

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

III
Закључак доставити: ЈКП
‘’Прогрес’’ Коцељева, Одељењу за
урбанизам, комуналне, стамбене и
имовинско-правне послове Општинске
управе Коцељева, Одсеку за финансије,
у досије седничког материјала и архиви.
IV Закључак објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

415.

На основу члана 22. Закона о
јавним предузећима (‘’Сл. гласник РС’’,
број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016 -др. закон и 47/2018),
члана 36. став 1. тачка 10. Статута
општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19) и члана 33.
Одлуке о усклађивању оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа
‘’Прогрес’’ Коцељева са Законом о
јавним предузећима (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 29/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
17.11.2020. године, донела је

Број 30

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АКТ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП ‘’ПРОГРЕС’’ КОЦЕЉЕВА О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА
2019. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку
о расподели добити по Финансијском
извештају за 2019. годину Јавног
комуналног
предузећа
‘’Прогрес’’
Коцељева, коју је донео Надзорни одбор
ЈКП ‘’Прогрес’’ Коцељева под бројем 239
од 08.05.2020. године.
2. Одлука из става 1. саставни је
део овог Закључка.
3. О давању сагласности из става
1. овог Закључка обавестити: Надзорни
одбор и директора ЈКП ‘’Прогрес’’
Коцељева, Одељење за урбанизам,
комуналне, стамбене и имовинскоправне послове и Одељење за финансије
и локалну пореску администрацију
Општинске управе Коцељева.
4. Закључак ступа на снагу
даном доношења и има се објавити
у ‘’Службеном листу града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Владан Јанковић
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416.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је
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417.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Програм и План рада
са Финансијским планом Библиотеке
‘’Јанко Веселиновић’’ Коцељева за 2020.
годину, које је својим актом број 35/2020
усвојио Управни одбор Библиотеке на
седници одржаној дана 03.09.2020.
године.

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Центра за социјални рад ‘’Коцељева’’
Коцељева за 2019. годину са Извештајем
о финансијском пословању за 2019.
годину, које је усвојио Управни одбор
установе својим актима број 02-551-202
и 02-551-12 на седницама од 13.01. и
28.04.2020. године.

II Програм и Планови из тачке I
саставни су делови овог Закључка.
III Закључак доставити: Библиотеци
‘’Јанко
Веселиновић’’
Коцељева,
Општинској управи Коцељева, у досије
седничког материјала и архиви.
IV Закључак објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

II Извештаји из тачке I саставни су
делови овог Закључка.
III Закључак доставити: Центру за
социјални рад ‘’Коцељева’’ Коцељева,
Одељењу за општу управу и јавне службе
Општинске управе Коцељева, у досије
седничког материјала и архиви.
IV Закључак објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
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418.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

Број 30

419.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Програм рада Центра
за социјални рад ‘’Коцељева’’ Коцељева
за 2020. годину са Финансијским планом
за 2020. годину, које је усвојио Управни
одбор установе својим актима број 02551-13 и број 02-551-14 од 13.01.2020.
године.

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Дома
здравља ‘’Др Даринка Лукић’’ Коцељева
за 2019. годину са Извештајем о
финансијском пословању за 2019. годину
које је усвојио Управни одбор установе
својим актима јануара – фебруара месеца
2020. године.

II Програм и план из тачке I
саставни су делови овог Закључка.

II Извештаји из тачке I саставни су
делови овог Закључка.

III Закључак доставити: Центру за
социјални рад ‘’Коцељева’’ из Коцељеве,
Одељењу за општу управу и јавне службе
Општинске управе Коцељева, у досије
седничког материјала и архиви.

III Закључак доставити: Дому
здравља ‘’Др Даринка Лукић’’ из
Коцељеве, Општинској управи Коцељева,
у досије седничког материјала и архиви.

IV Закључак објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

IV Закључак објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

Број 30

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

420.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

Страна 101

421.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Извештај о
финансијском пословању Предшколске
установе ‘’Полетарац’’ Коцељева за
период од I - XII 2019. годинe, који је својим
актом број 57-2/20 од 27.02.2020. године
усвојио Управни одбор установе.

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Предшколске установе ‘’Полетарац’’
Коцељева за радну 2019/2020. годину,
који је усвојио Управни одбор установе
својим актом број 277-2/20 од 15.09.2020.
године.

II Извештај из тачке I саставни је
део овог Закључка.

II Извештај из тачке I саставни је
део овог Закључка.

III
Закључак
доставити:
Предшколској установи ‘’Полетарац’’
Коцељева, Одељењу за општу управу
и јавне службе Општинске управе
Коцељева, у досије седничког материјала
и архиви.

III
Закључак
доставити:
Предшколској установи ‘’Полетарац’’
Коцељева, Општинској управи Коцељева,
у досије седничког материјала и архиви.

IV Закључак објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

IV Закључак објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

Страна 102

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

422.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

Број 30

423.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 10. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Годишњи план рада
са Оперативним планом организације
васпитно-образовног рада са децом
Предшколске установе ‘’Полетарац’’
Коцељева, за радну 2020/2021. годину,
који је усвојио Управни одбор установе
својим актом број 277-4/20 од 15.09.2020.
године.

I УСВАЈА СЕ Годишњи извештај
за школску 2019/2020. годину Основне
школе ‘’Мића Станојловић’’ Коцељева,
који је усвојио Школски одбор Основне
школе својим актом број 1207-1/2020 од
11.09.2020. године.

II План из тачке I саставни је део
овог Закључка.
III
Закључак
доставити:
Предшколској установи ‘’Полетарац’’
Коцељева, Општинској управи Коцељева,
у досије седничког материјала и архиви.
IV Закључак објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

II Извештај из тачке I саставни је
део овог Закључка.
III Закључак доставити: Основној
школи ‘’Мића Станојловић’’ Коцељева,
Општинској управи Коцељева, у досије
седничког материјала и архиви.
IV Закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

Број 30

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

424.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 10. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је
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425.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 10. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Годишњи план рада
Основне школе ‘’Мића Станојловић’’
Коцељева за школску 2020/2021. годину,
који је усвојио Школски одбор Основне
школе својим актом број 1213/20 од
11.09.2020. године.

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду
Средње школе Коцељева за школску
2019/2020. годину, којег је усвојио
Школски одбор Средње школе својим
актом број 193/1 од 16.09.2020. године.

II План из тачке I саставни је део
овог Закључка.
III Закључак доставити: Основној
школи ‘’Мића Станојловић’’ Коцељева,
Општинској управи Коцељева, у досије
седничког материјала и архиви.
IV Закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Влацимирци и Коцељева.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

II Извештај из тачке I саставни је
део овог Закључка.
III Закључак доставити: Средњој
школи Коцељева, Општинској управи
Коцељева, у досије седничког материјала
и архиви.
IV Закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
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Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

426.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 10. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева, на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Годишњи план рада
Средње школе Коцељева за школску
2020/2021. годину, који је усвојио Школски
одбор Средње школе својим актом број
194/1 од 16.09.2020. године.
II План из тачке I саставни је део
овог Закључка.
III Закључак доставити: Средњој
школи Коцељева, Општинској управи
Коцељева, у досије седничког материјала
и архиви.
IV Закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

Број 30

427.

На основу члана 115, 116. и 117.
Закона о основама система и образовања
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони и 10/2019), члана 20. Закона
о јавним службама (‘’Сл. гласник РС’’,
бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр.
др. закона и 83/2014 - др. закон), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл. гласник РС’’ бр.
129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1.
тачка 13. Статута општине Коцељева
(‘’Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева’’, бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева је
на седници одржаној дана 17.11.2020.
године донела

РЕШЕЊЕ
I
МАЈИ
ТЕОДОРОВИЋ
из
Коцељеве КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак
дужности
члана
Управног
одбора
Предшколске установе ‘’Полетарац’’
Коцељева из реда локалне самоуправе,
због поднете и образложене оставке.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
III Решење доставити:
Маји Теодоровић,
Предшколској установи ‘’Полетарац’’
Коцељева,
Општинској управи Коцељева,
архиви
и у досије седничког материјала.

Број 30

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

428.

На основу члана 16. и 21. став 1.
Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, бр. 15/2016), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и
члана 36. Статута општине Коцељева
(‘’Службени лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева’’ бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној дана 17.11.2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’ПРОГРЕС’’ КОЦЕЉЕВА
1. МАРИЈА ТЕРЗИЋ дипл. инж.
заштите животне средине из Коцељеве
РАЗРЕШАВА
СЕ
дужности
члана
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ‘’Прогрес’’ Коцељева из реда
запослених, због одласка у старосну
пензију.
2. Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
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3. Решење доставити: Марији
Терзић, Јавном комуналном предузећу
‘’Прогрес’’ Коцељева, Одељењу за
урбанизам, комуналне, стамбене и
имовинско-правне послове Општинске
управе Коцељева, архиви и у досије
седничког материјала.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

429.

На основу члана 16. и 21. став 1.
Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, бр. 15/2016), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и
члана 36. Статута општине Коцељева
(‘’Службени лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева’’ бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној дана 17.11.2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’ПРОГРЕС’’ КОЦЕЉЕВА
1. ВЕРОЉУБ БАБИЋ дипл. инж.
саобраћаја из Коцељеве РАЗРЕШАВА
СЕ дужности члана Надзорног одбора
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Број 30

Јавног комуналног предузећа ‘’Прогрес’’
Коцељева из реда локалне самоуправе,
због поднете и образложене оставке дана
29.10.2020. године.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЦЕЉЕВА

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

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
чланова Школског одбора Средње
школе Коцељева, због истека мандатног
периода на који су изабрани, и то:

3. Решење доставити: Верољубу
Бабићу, Јавном комуналном предузећу
‘’Прогрес’’ Коцељева, Одељењу за
урбанизам, комуналне, стамбене и
имовинско-правне послове Општинске
управе Коцељева, архиви и у досије
седничког материјала.

- ЗОРАН ПУШИЋ, из Драгиња, из
реда запослених,
БОРИСАВ
ПОПОВИЋ,
из
Коцељеве, из реда запослених,
- ЈЕЛИСАВКА ЦВЕТИНОВИЋ, из
Јеленче, из реда запослених,
- ЦАНО НОВАЛИЋ, из Доњег
Црниљева, из реда локалне самоуправе,
- МИЛОВАН САВИЋ, из Коцељеве,
из реда локалне самоуправе,
- ЗОРИЦА ФИЛИПОВИЋ, из
Коцељеве, из реда локалне самоуправе,
- ДАНИЈЕЛА ЈОВИЋ, из Коцељеве,
из реда родитеља,
- МИРЈАНА ПЕТРОВИЋ, из
Коцељеве, из реда родитеља и
- ВЕСНА ЈЕВТИЋ РАНКОВИЋ, из
Коцељеве, из реда родитеља.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

430.

На основу члана 115. и 116. Закона
о основама система и образовања
васпитања (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 88/17,
27/18-3 и 27/18-22-др. закон, 10/19 и 6/20
), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Сл. гласник РС’’,
бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016
- др. закон и 47/2018) и члана 36. став
1. тачка 11. Статута општине Коцељева
(‘’Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева’’, бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној дана 17.11.2020.
године, донела је

II Решење доставити: разрешеним,
Средњој школи Коцељева, Општинској
управи, у досије седничког материјала и
архиви.
III Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

Број 30

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

431.

На основу члана 19. Закона о
библиотечко - информационој делатности
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 52/11), члана 20.
Закона о јавним службама (‘’Сл. гласник
РС’’, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон,
81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др.
закона и 83/14 – др. закон), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 129/2007, 83/2014
-др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у
Управном одбору Библиотеке ‘’Јанко
Веселиновић’’ Коцељева, због истека
мандатног периода на који су именовани,
и то:
ДРАГИЦА
ПЕТКОВИЋ
из
Коцељеве из реда локалне самоуправе,
МАРИЈА
БЕЛЕНЗАДА
из
Коцељеве из реда локалне самоуправе,
- МАРКО НЕДЕЉКОВИЋ
из
Коцељеве из реда локалне самоуправе,
- ИВАН АНТОНИЋ из Коцељеве из
реда запослених и
- БОСИЉКА ПАВЛОВИЋ из
Коцељеве из реда запослених.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
III Решење доставити: разрешеним,
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Библиотеци, архиви и у досије седничког
материјала.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

432.

На основу члана 19. Закона о
библиотечко - информационој делатности
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 52/11), члана 20.
Закона о јавним службама (‘’Сл. гласник
РС’’, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон,
81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др.
закона и 83/14 – др. закон), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 129/2007, 83/2014
-др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у
Надзорном одбору Библиотеке ‘’Јанко
Веселиновић’’ Коцељева, због истека
мандатног периода на који су изабрани,
и то:
- ЈОСИП ПАШИЋ из Коцељеве из
реда локалне самоуправе,
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- РАДЕ РАДОВАНОВИЋ из
Свилеуве из реда локалне самоуправе и
ЗОРАН
ЖИВАНОВИЋ
из
Коцељеве из реда запослених.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
III Решење доставити: разрешеним,
Библиотеци, архиви и у досије седничког
материјала.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

433.

На основу члана 123. Закона о
социјалној заштити (‘’Сл. гласник РС’’,
бр. 24/11), члана 20. Закона о јавним
службама (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр.
др. закона, 83/05 – испр. др. закона и
83/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’, бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

Број 30

РЕШЕЊЕ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у
Управном одбору Центра за социјални
рад ‘’Коцељева’’ из Коцељеве, због истека
мандатног периода на који су именови и
то:
- ЈАСМИНА МИЛОШЕВИЋ из
Коцељеве из реда локалне самоуправе,
- ВЛАДИМИР МАТИЋ из Коцељеве
из реда локалне самоуправе,
- ХРАНИСЛАВ ВАСИЉКОВИЋ из
Коцељеве из реда запослених,
- СЛАВИЦА МИЛИНКОВИЋ из
Коцељеве из реда запослених и
- ЖЕЉКО РАДОСАВЉЕВИЋ из
Коцељеве из реда запослених.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
III Решење доставити: разрешеним,
Центру за социјални рад, Општинској
управи Коцељева, архиви и у досије
седничког материјала.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

Број 30

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

434.

На основу члана 123. Закона о
социјалној заштити (‘’Сл. гласник РС’’,
бр. 24/11), члана 20. Закона о јавним
службама (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр.
др. закона, 83/05 – испр. др. закона и
83/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’, бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у
Надзорном одбору Центра за социјални
рад ‘’Коцељева’’ из Коцељеве због истека
мандатног периода на који су именовани
и то:
- ТОМИСЛАВ ПАВЛОВИЋ из
Коцељеве из реда локалне самоуправе,
ЂОРЂЕ
ТОДОРОВИЋ
из
Коцељеве из реда локалне самоуправе и
- ВАСКА МИХАИЛОВИЋ
из
Коцељеве из реда запослених.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

435.

На основу члана 115, 116. и 117.
Закона о основама система и образовања
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони и 10/2019), члана 20. Закона
о јавним службама (‘’Сл. гласник РС’’,
бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр.
др. закона и 83/2014 - др. закон), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Сл. гласник РС’’ бр.
129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1.
тачка 13. Статута општине Коцељева
(‘’Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева’’, бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева је
на седници одржаној дана 17.11.2020.
године донела

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

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
‘’ПОЛЕТАРАЦ’’ КОЦЕЉЕВA

III Решење доставити: разрешеним,
Центру за социјални рад, Општинској
управи Коцељева, архиви и у досије
седничког материјала.

I ДУШИЦА СТАНИЋ из Коцељеве,
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора
Предшколске установе ‘’Полетарац’’
Коцељева из реда локалне самоуправе.
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II Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
III Решење доставити: Душици
Станић,
Предшколској
установи
‘’Полетарац’’ Коцељева, Одељењу за
општу управу и јавне службе Општинске
управе Коцељева, архиви и у досије
седничког материјала.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

436.

На основу члана 16. и 17. Закона
о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, бр. 15/2016), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’ бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и
члана 36. Статута општине Коцељева
(‘’Службени лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева’’ бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној дана 17.11.2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’ПРОГРЕС’’ КОЦЕЉЕВА

Број 30

Члан 1.
У
Надзорни
одбор
Јавног
комуналног
предузећа
‘’Прогрес’’
Коцељева ИМЕНУЈУ СЕ:
1. ВЛАДИМИР МАТИЋ из Коцељеве за
члана и
2. БРАНКА ДОЈИЋ из Коцељеве из реда
запослених, за члана.
Члан 2.
Мандат
именованих
чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ‘’Прогрес’’ Коцељева из тачке
1. овог Решења траје до истека мандата
чланова на чије место су ступили.
Члан Надзорног одбора Горан
Сенић из Коцељеве именује се за
председника Надзорног одбора Јавног
комуналног
предузећа
‘’Прогрес’’
Коцељева.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
Образложење
Правни основ за доношење
решења је члан 17. став 3. Закона о
јавним предузећима (‘’Службени гласник
РС’’, бр. 15/2016) према коме чланове
Надзорног одбора јавног предузећа чији
је оснивач јединица локалне самоуправе
бира орган који је одређен статутом
локалне самоуправе.
Чланом 36. став 1. тачка 12.
Статута општине Коцељева (‘’Службени
лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’ бр. 4/19)
предвиђено је да оснивач, Скупштина
општине Коцељева, именује и разрешава
директоре, управне и надзорне одборе
јавних предузећа, организација и служби
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чији је оснивач.
Доставити:
- именованим,
- ЈКП ‘’Прогрес’’ Коцељева,
- Општинској управи Коцељева,
- Одсеку за финансије и
- архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

437.

На основу члана 115. и 116. Закона
о основама система и образовања
васпитања (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 88/17,
27/18-3 и 27/18-22-др. закон, 10/19 и 6/20
), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Сл. гласник РС’’,
бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016
- др. закон и 47/2018) и члана 36. став
1. тачка 11. Статута општине Коцељева
(‘’Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева’’, бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева
на седници одржаној дана 17.11.2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЦЕЉЕВA
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I За чланове Школског одбора
Средњe школe Коцељева ИМЕНУЈУ СЕ:
- ЗОРАН ПУШИЋ, из Драгиња, из
реда запослених,
БОРИСАВ
ПОПОВИЋ,
из
Коцељеве, из реда запослених,
- ЈЕЛИСАВКА ЦВЕТИНОВИЋ, из
Јеленче, из реда запослених,
- ЦАНO НОВАЛИЋ, из Доњег
Црниљева, из реда локалне самоуправе,
- ВЛАДИМИР БЕЛЕНЗАДA, из
Коцељеве, из реда локалне самоуправе,
- ЗОРИЦA ФИЛИПОВИЋ, из
Коцељеве, из реда локалне самоуправе,
- МИРОСЛАВ МИЛИВОЈЕВИЋ, из
Дружетића, из реда родитеља,
- ДАНИЈЕЛА ЈОВИЋ, из Коцељеве,
из реда родитеља и
- СНЕЖАНА STEINAUER, из
Коцељеве, из реда родитеља.
II Мандат именованих лица из
тачке 1. овог Решења је 4 (четири) године.
III Решење доставити: именованим,
Средњој школи Коцељева, Општинској
управи, у досије седничког материјала и
архиви.
IV Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
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438.

На основу члана 19. Закона о
библиотечко - информационој делатности
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 52/11), члана 20.
Закона о јавним службама (‘’Сл. гласник
РС’’, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон,
81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др.
закона и 83/14 – др. закон), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 129/2007, 83/2014
-др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I За чланове Управног одбора
Библиотеке
‘’Јанко
Веселиновић’’
Коцељева ИМЕНУЈУ СЕ:
ДРАГИЦА
ПЕТКОВИЋ
из
Коцељеве, као представник локалне
самоуправе, за председника,
- МИЛЕНКО МАРКОВИЋ из
Коцељеве, као представник локалне
самоуправе, за члана,
- МАРКО НЕДЕЉКОВИЋ из
Коцељеве, као представник локалне
самоуправе, за члана,
- ЈАСМИНА ГАЈИЋ из Памбуковице,
као представник запослених, за члана и
- БОСИЉКА ПАВЛОВИЋ из
Коцељеве, као представник запослених,
за члана.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
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III Решење доставити: именованим,
Библиотеци, Одељењу за општу управу и
јавне службе, архиви и у досије седничког
материјала.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

439.

На основу члана 19. Закона о
библиотечко - информационој делатности
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 52/11), члана 20.
Закона о јавним службама (‘’Сл. гласник
РС’’, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон,
81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др.
закона и 83/14 – др. закон), члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 129/2007, 83/2014
-др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Надзорног одбора Библиотеке ‘’Јанко
Веселиновић’’ Коцељева:
- ЈОСИП ПАШИЋ из Коцељеве,
као представник локалне самоуправе, за
председника,

Број 30

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

- РАДЕ РАДОВАНОВИЋ из
Свилеуве, као представник локалне
самоуправе, за члана и
ЗОРАН
ЖИВАНОВИЋ
из
Коцељеве, као представник запослених,
за члана.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
III Решење доставити: именованим,
Библиотеци, Одељењу за општу управу и
јавне службе, архиви и у досије седничког
материјала.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

440.

На основу члана 123. Закона о
социјалној заштити (‘’Сл. гласник РС’’,
бр. 24/11), члана 20. Закона о јавним
службама (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 42/91,
71/94, 79/05-др. закон, 81/05 - испр. др.
закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14
– др. закон), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’, бр. 129/07, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Управног одбора Центра за социјални
рад ‘’Коцељева’’ из Коцељеве:
- ЈАСМИНА МИЛОШЕВИЋ из
Коцељеве, као представник локалне
самоуправе, за председника,
- ХРАНИСЛАВ ВАСИЉКОВИЋ
из Коцељеве, као представник локалне
самоуправе, за члана,
- СНЕЖАНА ГАЈИЋ из Коцељеве, као
представник локалне самоуправе, за
члана,
- ЖЕЉКО РАДОСАВЉЕВИЋ из
Коцељеве, као представник запослених
,за члана и
- СЛАВИЦА МИЛИНКОВИЋ из
Коцељеве, као представник запослених ,
за члана.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
III Решење доставити: именованим,
Центру за социјални рад, Одељењу за
општу управу и јавне службе, архиви и у
досије седничког материјала.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
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441.

На основу члана 123. Закона о
социјалној заштити (‘’Сл. гласник РС’’,
бр. 24/11), члана 20. Закона о јавним
службама (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр.
др. закона, 83/05 – испр. др. закона и
83/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.
гласник РС’’, бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
Општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева’’, бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној
дана 17.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I За чланове у Надзорног одбора
Центра за социјални рад ‘’Коцељева’’
Коцељевеа ИМЕНУЈУ СЕ:
- ТОМИСЛАВ ПАВЛОВИЋ из
Коцељеве, као представник локалне
самоуправе, за председника,
ЂОРЂЕ
ТОДОРОВИЋ
из
Коцељеве, као представник локалне
самоуправе, за члана и
- ВАСКА МИХАИЛОВИЋ из
Коцељеве, као представник запослених,
за члана.
II Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у ‘’Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева’’.
III Решење доставити: именованим,
Центру за социјални рад, Општинској
управи Коцељева, архиви и у досије
седничког материјала.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић

442.

На основу члана 121. Закона
о основама система образовања и
васпитања (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 88/17,
27/18-3 и 27/18-22-др. закон, 10/19
и 6/20), 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Сл. гласник
РС’’, бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана
3. став 4. Правилника о општинском
савету родитеља (‘’Службени гласник
РС’’, број 72/2018) и члана 36. став 1.
тачка 9. Статута Општине Коцељева
(‘’Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева’’, бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева,
на седници одржаној 17.11.2020. године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Образује
се
Локални
савет
родитеља опшитне Коцељева за следеће
установе:
1.
Предшколска
установа
‘’Полетарац’’ Коцељева,
2.
Основна
школа
‘’Мића
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Станојловић’’ Коцељева и
3. Средња школа Коцељева.
Представници Локалног савета
родитеља бирају се сваке школске године
и мандат им траје годину дана.
Члан 2.
Локални савет родитеља чине:
- Биљана Ранковић из Коцељеве
– члан, представник родитеља
Предшколске
установе
‘’Полетарац’’ Коцељева,
- Мирјана Ивановић из Коцељеве
– заменик члана, представник
родитеља Предшколске установе
‘’Полетарац’’ Коцељева,
- Ивана Пантелић из Коцељеве
– члан, представник родитеља
Основне
школе
‘’Мића
Станојловић’’ Коцељева,
- Драгица Матић из Доњег
Црниљева - заменик члана,
представник родитеља Основне
школе
‘’Мића
Станојловић’’
Коцељева,
- Мирјана Петровић из Малог
Бошњака - члан, представник
родитеља
Средње
школа
Коцељева и
Славица
Милинковић
из
Коцељеве – заменик члана,
представник родитеља Средње
школа Коцељева.

је да:

Члан 3.
Задатак Локалног савета родитеља

1) донесе Правилник о Локалном
савету родитеља којим ће се прописати
услови у вези начина рада Локалног
савета родитеља који се односе на
оснивање, састав, избор и дужину
мандата чланова, сарадњу са другим
органима, начин рада и друга питања од
значаја за рад савета;
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2) даје мишљење, иницира акције
и предлаже мере за остваривање права
детета,
унапређивање
образовања,
васпитања и безбедности деце, односно
ученика у општини;
3)
учествује
у
утврђивању
општинских планова и програма који су
од значаја за остваривање образовања,
васпитања и безбедности деце;
4) прати и разматра могућности
за унапређивање једнаког приступа,
доступности и могућности образовања
и васпитања за децу, односно ученике,
спречавања социјалне искључености
деце односно ученика из угрожених и
осетљивих група на територији општине;
5)
пружа
подршку
савету
родитеља свих установа на територији
општине у вези са питањима из њихове
надлежности;
6) заступа интересе деце и ученика
општине у ситуацијама које су од значаја
за унапређивање њиховог образовања,
васпитања, безбедности и добробити на
територији општине;
7) сарађује са организацијама
које делују у области образовања и
васпитања, заштите здравља, социјалне
заштите, културе, заштите и унапређења
права детета и људских права;
8) обавља и друге послове у
вези са образовањем и васпитањем на
територији општине.
Члан 4.
Локални савет родитеља о свом
раду сачињава полугодишњи извештај
и доставља га установaма за које је тај
Локални савет именован и Скупштини
општине Коцељева.
Члан 5.
Локални савет ради на седницама.
Локални савет на првој седници бира
председника и заменика председника.
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Председник Локалног савета представља
Локални савет, сазива и руководи
седницама, потписује акта и обавља друге
послове у складу са законом и Статутом
општине, планом рада и прописима из
области образовања и васпитања.
Изузетно, председник Локалног
савета, заказаће седницу Локалног
савета за захтев установе која има свог
представника у том Локалном савету,
као и на захтев Скупштине општине
Коцељева.
Савет доноси одлуке већином
гласова укупног броја чланова Локалног
савета.
Члан 6.
Административно
–
техничке
послове за Локални савет родитеља
обавља надлежно одељење Општинске
управе Коцељева.
Средства потребна за обављање послова
Локалног савета обезбеђују се у буџету
општине.
Члан 7.
Решење
о
образовању
и
именовању Локалног савета родитеља
општине Коцељева (‘’Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева’’, бр. 29/19) ступањем на снагу
овог решења престаје да важи.
Члан 8.
Решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања, а објавиће
се у ‘’Службеном листу града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева’’.

Број 30

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-32 од 17.11.2020. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владан Јанковић
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Страна 117

САДРЖАЈ
Број акта

Назив акта

Страна

Број акта

Назив акта

Страна

АКТА

АКТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
398 ОДЛУКA
О
ПОТВРЂИВАЊУ
(ВЕРИФИКАЦИЈИ)
МАНДАТА
ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА КОЈИ
ПОПУЊАВАЈУ
УПРАЖЊЕНА
ОДБОРНИЧКА МЕСТА И ДАВАЊЕ
СВЕЧАНЕ ИЗЈАВЕ
1
399 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА
О
ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
КОЦЕЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ, ЗА
ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ
2
400 ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ НАЗИВА
УЛИЦА, ЗАСЕОКА И ТРГОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОППШТИНЕ
КОЦЕЉЕВА
2
401 ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА
КОЦЕЉЕВА
49
402 ОДЛУКА О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
51
403 ОДЛУКА
О
ПАРКИРАЛИШТИМА

ЈАВНИМ

54

404 ОДЛУКА
О
ОБАВЉАЊУ
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
56
405 ОДЛУКА О ОПШТЕМ КУЋНОМ
РЕДУ
У
СТАМБЕНИМ
И
СТА М Б Е Н О - П О СЛ О В Н И М
ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
58
406 ОДЛУКА

О

ПРИБАВЉАЊУ,

УПРАВЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ
СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
73
407 ОДЛУКА
О
УТВРЂИВАЊУ
ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ
МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА
УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА
НА
ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ
КОЦЕЉЕВА
89
408 ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ
ПОРЕЗА
НА
ИМОВИНУ
У
ОПШТИНИ КОЦЕЉЕВА
92
409 ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОБВЕЗНИКА
КОЈИ
ВОДЕ
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ
КОЦЕЉЕВА
93
410 ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ
АМОРТИЗАЦИЈЕ
ЗА
УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА
НА
ИМОВИНУ
94
411 ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА
И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ
НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВЕ
95
412 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА
О
СТЕПЕНУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП ‘’ПРОГРЕС’’
КОЦЕЉЕВА ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ, КОЈИ
ЈЕ СВОЈИМ АКТОМ УСВОЈИО
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САДРЖАЈ
Број акта
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Број акта

Назив акта

Страна

АКТА

НАДЗОРНИ
ОДБОР
‘’ПРОГРЕС’’ КОЦЕЉЕВА

ЈКП

96

413 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА
ЈКП ‘’ПРОГРЕС’’ КОЦЕЉЕВА ЗА
2019. ГОДИНУ, СА МИШЉЕЊЕМ
ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА, КОЈИ
ЈЕ СВОЈИМ АКТОМ УСВОЈИО
НАДЗОРНИ
ОДБОР
ЈКП
‘’ПРОГРЕС’’ КОЦЕЉЕВА
97
414 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ЈКП ‘’ПРОГРЕС’’
КОЦЕЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
97
415 ЗАКЉУЧАК
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
АКТ
НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ЈКП
‘’ПРОГРЕС’’
КОЦЕЉЕВА
О
РАСПОДЕЛИ
ДОБИТИ
ПО
ФИНАНСИЈСКОМ
ИЗВЕШТАЈУ
ЗА 2019. ГОДИНУ
98
416 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
БИБЛИОТЕКЕ
‘’ЈАНКО
ВЕСЕЛИНОВИЋ’’ КОЦЕЉЕВА ЗА
2020. ГОДИНУ
99
417 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ‘’КОЦЕЉЕВА’’
КОЦЕЉЕВА
ЗА
2019.
ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О
ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2019. ГОДИНУ
99
418 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА

СОЦИЈАЛНИ РАД ‘’КОЦЕЉЕВА’’
КОЦЕЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА
2020. ГОДИНУ
100
419 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА
ЗДРАВЉА
‘’ДР
ДАРИНКА
ЛУКИЋ’’ КОЦЕЉЕВА ЗА 2019.
ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О
ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2019. ГОДИНУ
100
420 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ
ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
‘’ПОЛЕТАРАЦ’’
КОЦЕЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
101
421 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА
О
РАДУ
ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
‘’ПОЛЕТАРАЦ’’ КОЦЕЉЕВА ЗА
РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ
101
422 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА
РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
‘’ПОЛЕТАРАЦ’’ КОЦЕЉЕВА ЗА
РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ
102
423 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА
ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
‘’МИЋА
СТАНОЈЛОВИЋ’’ КОЦЕЉЕВА
102
424 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА
РАДА
ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
‘’МИЋА
СТАНОЈЛОВИЋ’’ КОЦЕЉЕВА ЗА
ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
103
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САДРЖАЈ
Број акта
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Страна

Број акта

Назив акта
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АКТА

425 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ КОЦЕЉЕВА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ
103

431 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
БИБЛИОТЕКЕ
‘’ЈАНКО
ВЕСЕЛИНОВИЋ’’ ИЗ КОЦЕЉЕВЕ
ЗБОГ
ИСТЕКА
МАНДАТНОГ
ПЕРИОДА НА КОЈИ СУ ИЗАБРАНИ 107

426 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА
РАДА
432 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЦЕЉЕВА ЗА
ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ
ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
104
ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ‘’ЈАНКО
ВЕСЕЛИНОВИЋ’’ ИЗ КОЦЕЉЕВЕ
427 РЕШЕЊЕ О КОНСТАТАЦИЈИ
ЗБОГ
ИСТЕКА
МАНДАТНОГ
ОСТАВКЕ МАЈЕ ТЕОДОРОВИЋ ИЗ
ПЕРИОДА НА КОЈИ СУ ИЗАБРАНИ 107
КОЦЕЉЕВЕ, ЧЛАНУ УПРАВНОГ
ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ
433 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
УСТАНОВЕ
‘’ПОЛЕТАРАЦ’’
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
КОЦЕЉЕВА ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
САМОУПРАВЕ, ЗБОГ ПОДНЕТЕ И
‘’КОЦЕЉЕВА’’ ИЗ КОЦЕЉЕВЕ
ОБРАЗЛОЖЕНЕ ОСТАВКЕ
104
ЗБОГ
ИСТЕКА
МАНДАТНОГ
ПЕРИОДА НА КОЈИ СУ ИЗАБРАНИ 108
428 РЕШЕЊЕ О КОНСТАТАЦИЈИ
ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНУ
434 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ЈКП
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
‘’ПРОГРЕС’’ КОЦЕЉЕВА ИЗ РЕДА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗАПОСЛЕНИХ МАРИЈИ ТЕРЗИЋ
‘’КОЦЕЉЕВА’’ ИЗ КОЦЕЉЕВЕ
ИЗ КОЦЕЉЕВЕ, ЗБОГ ОДЛАСКА
ЗБОГ
ИСТЕКА
МАНДАТНОГ
У СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ
105
ПЕРИОДА НА КОЈИ СУ ИЗАБРАНИ 109
429 РЕШЕЊЕ О КОНСТАТАЦИЈИ
435 РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ПРЕСТАНКА
ДУЖНОСТИ
ЧЛАНА
УПРАВНОГ
ОДБОРА
ПРЕДСЕДНИКУ
НАДЗОРНОГ
ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
ОДБОРА
ЈКП
‘’ПРОГРЕС’’
‘’ПОЛЕТАРАЦ’’ КОЦЕЉЕВА ИЗ
КОЦЕЉЕВА
ВЕРОЉУБУ
РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
109
БАБИЋУ, ЗБОГ ПОДНЕТЕ И
ОБРАЗЛОЖЕНЕ ОСТАВКЕ
105 436 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДВА
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
430 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ЈКП ‘’ПРОГРЕС’’ КОЦЕЉЕВА
110
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЦЕЉЕВА
437 РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ЗБОГ
ИСТЕКА
МАНДАТНОГ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПЕРИОДА НА КОЈИ СУ ИЗАБРАНИ 106
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЦЕЉЕВА
111
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438 РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
БИБЛИОТЕКЕ
‘’ЈАНКО
ВЕСЕЛИНОВИЋ’’ КОЦЕЉЕВА
112
439 РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ
ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ‘’ЈАНКО
ВЕСЕЛИНОВИЋ’’ КОЦЕЉЕВА
112
440 РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
‘’КОЦЕЉЕВА’’ КОЦЕЉЕВА
113
441 РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
‘’КОЦЕЉЕВА’’ КОЦЕЉЕВА
114
442 РЕШЕЊЕ
О
ОБРАЗОВАЊУ
И
ИМЕНОВАЊУ
ЛОКАЛНОГ
САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ
КОЦЕЉЕВА
114

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

