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001
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R. 230/2020-09
Датум: 31.01.2020.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и
47/18) члана 40. Статута Општине Богатић ("Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева" бр. 4/19), Скупштина општине Богатић, на
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела
је:
ОДЛУКУ
I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања општине Богатић за 2020. годину.
II Одлуку доставити: Националној служби за запошљавање Шабац, у досије седничког материјала и
архиви.
III Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у "Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

002
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 231/2020-09
Датум:31.01.2020. године
Бoгатић
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" бр.

11. децембар.
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. Статута општине Богатић („Службени
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева“ број:4/19), Скупштина општине Богатић на
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
I ВРШИ СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији
општине Богатић („Службени лист града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева број:
13/17), утолико што се:
-у члану 4. ставу 5. исте иза тачке 32) додаје
тачка 33) која гласи „ПУТ ОП-33 Богатић-Клење-кат.
парц. у К.о. Богатић-кат.парц.бр. 4850; 4851; део кат.
парц. бр.4775 (наспрам кат. парц.бр.4851 и кат. парц.
бр.5480 у К.о. Клење); кат. парц. у К.о. Клење-кат. парц.
бр.5480; део кат. парц. бр.5481 (од кат. парц. бр.5480
до кат. парц.бр.5523); део кат. парц.бр.5523 (од кат.
парц. бр.5481 до кат. парц. бр.5524); кат. парц. бр.5524;
део кат. парц. бр.5525 (од кат. парц. бр.5524 до кат.
парц.бр.5490); део кат. парц. бр.5490 (наспрам кат.
парц. бр.5453 и кат. парц. бр.5522); део кат. парц. бр.
5522 (наспрам кат. парц. бр.5490 и кат. парц. бр.5115);
кат. парц. бр.5115; кат. парц. бр.2670; кат. парц. бр.5516
и кат. парц. бр.2669“
II У осталом делу Одлука о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Богатић
(„Службени лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева број: 13/2017) остаје неизмењена.
III Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева ".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.
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468.
Административно – мандатна
комисија Скупштине града Шапца, на
основу члана 45. Статута града Шапца
(„Службени лист града Шапца број 5/19),
члана 54. и 56. Пословника Пословника
Скупштине града Шапца («Сл. лист града
Шапца», број 32/08, 31/12, 5/14) дана
08.12.2020. године, подноси Скупштини
града Шапца
					
ИЗВЕШТАЈ
1.
Изборна
комисија
града
Шапца доставила је Допунски извештај
о укупни резултатима
избора за
одборнике Скупштине града Шапца број
228/20 од 04.12.2020. године у којем је
обавестила Скупштину о утврђивању
разлога за престанак мандата следећим
одборницима:
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ:
- Милу Исаковићу, због заснивања
радног односа у Градској управи града
Шапца
- Ксенији Лукић Маровић, јер је
поднела оставку на одборнички мандат
из личних разлога
На
основу
горе
наведеног
извештаја Градске изборне комисије,
Административно – мандатна комисија
је утврдила да су наступили законом
утврђени разлози за престанак мандата
наведених одборника и сходно томе
предлаже Скупштини да донесе Одлуку
о престанку мандата одборницима.
2. Административно – мандатна
комисија Скупштине града Шапца је,
на основу члана 48. Закона о локалним

изборима
(«Сл. гласник РС», бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011,
12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење
и 68/2020), у поступку утврђивања
сагласности,
утврдила
сагласност
Уверења о избору за одборнике
Скупштине града Шапца са Допунским
извештајем о укупним резултатима
избора за одборнике Скупштине града
Шапца Градске изборне комисије број
228/20 од 04.12.2020. године, па се на
основу тога предлаже Скупштини да
донесе Одлуку о потврђивању мандата
следећим одборницима:
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ:
Ивану
Нешковићу,
ЈМБГ:
1508988772027,
дипломираном
професору информатике и технике, из
Мајура, ул. Травнице бр. 86
Раденки
Гајић,
ЈМБГ:
0905956777022, пензионрки из Штитара,
ул. Васе Туфегџића бр.46
У Шапцу, дана 08.12.2020.године
Административно – мандатна комисија:
_____________________________,
председник
_____________________________, члан
_____________________________, члан
_____________________________, члан
_____________________________, члан
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469.
Скупштинa града Шапца,
на
четвртој
седници одржаној дана
11.12.2020. године, на основу члана 15.
став 1. тачка 10) Закона о локалним
изборима («Сл. гласник РС», бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011,
12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење
и 68/2020) донела је
ЗАКЉУЧАК

питањима односно стварима, иницира
доношење одлука, односно другог општег
или појединачног акта.
Изборна комисија града Шапца је
упутила Скупштини града Извештај о
спроведеним изборима за одборнике
Скупштине града одржаним 21. јуна 2020.
године, 228/2020 oд 04.12.2020. године,
на даљу надлежност.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 013-00-23/2020- 14
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА
Немања Пајић

о прихватању Допунског извештаја
Изборне комисије града Шапца о укупним
резултатима избора
за одборнике
Скупштине Шапца одржаним 21. јуна
2020. године
I Прихвата се Допунски извештај
Изборне комисије града Шапца о укупним
резултатима избора за одборнике
Скупштине града Шапца, одржаним 21.
јуна 2020. године године, број 228/2020
oд 04.12.2020. године
II Овај Закључак објавити
‹›Службеном листу града Шапца››.

у

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

470.

На основу чл. 46. став 1. тачка 1)
и ставa 2. и 3. истог члана, а у вези са
чланом 49. став 1. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
34/10 – Одлука УС и 54/11, 12/20),
Скупштина града Шапца, на седници
одржаној 11.12.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА МИЛУ
ИСАКОВИЋУ
1. Утврђује се престанак мандата
одборнику Милу Исаковић из Шапца, са
листе Александар Вучић – за нашу децу,
из разлога што је засновао радни однос у
Градској управи града Шапца.
2. Одлуку о престанку мандата
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одборника, доставити Градској изборној
комисији, у складу са Законом.
3. Одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
-Милу Исаковић
-Градској изборној комисији
-Архиви

Образложење
Одредбама члана 46. став 1 .
тачка 1) Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 Одлука УС и 54/11) прописано је да
одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран подношењем
оставке, док је ставом 2. истог члана
прописано да одборник може поднети
оставку усмено на седници скупштине
јединице локалне самоуправе, а ставом
3. да после подношења усмене оставке
одборника, Скупштина без одлагања, на
истој седници утврђује да је одборнику
престао мандат.
Одборник Миле Исаковић поднео
је Скупштини града Шапца оставку број
УОП-1-10983-2020 од 03.122020. године
на одборнички мандат који му је додељен
на конститутивној седници Скупштине
града Шапца одржаној 22.10.2020.године
из разлога што је засновао радни однос у
Градској управи града Шапца.
У складу са чланом 47. истог
закона, председник Скупштине у обавези
је да поднету оставку уврсти у дневни ред
на првој наредној седници Скупштине.
С обзиром да, сагласно одредбама
члана 49. Закона о локалним изборима,
Скупштина одлучује о престанку мандата
одборника, одлучено је као у диспозитиву
решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се
изјавити жалба Управном суду у року од
48 часова од дана доношења Одлуке.

Страна 5

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:020-00-126/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

471.

На основу чл. 46. став 1. тачка 1)
и ставa 2. и 3. истог члана, а у вези са
чланом 49. став 1. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
34/10 – Одлука УС и 54/11, 12/20),
Скупштина града Шапца, на седници
одржаној 11.12.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА КСЕНИЈИ
ЛУКИЋ МАРОВИЋ
1. Утврђује се престанак мандата
одборнику Ксенији Лукић Маровић из
Шапца, са листе Јелена Милошевић –
нови тим за Шабац, из разлога што је
поднела оставку.
2. Одлуку о престанку мандата
одборника, доставити Градској изборној
комисији, у складу са Законом.
3. Одлуку објавити у „Сужбеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
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Образложење
Одредбама члана 46. став 1 .
тачка 1) Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 Одлука УС и 54/11) прописано је да
одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран подношењем
оставке, док је ставом 2. истог члана
прописано да одборник може поднети
оставку усмено на седници скупштине
јединице локалне самоуправе, а ставом
3. да после подношења усмене оставке
одборника, Скупштина без одлагања, на
истој седници утврђује да је одборнику
престао мандат.
Одборник Ксенија Лукић Маровић
поднела је Скупштини града Шапца
оставку број
020-00-117/2020-14 од
25.11.2020 године на одборнички мандат
који јој је додељен на конститутивној
седници
Скупштине
града
Шапца
одржаној 22.10.2020. године из личних
разлога
У складу са чланом 47. истог
закона, председник Скупштине у обавези
је да поднету оставку уврсти у дневни ред
на првој наредној седници Скупштине.
С обзиром да, сагласно одредбама
члана 49. Закона о локалним изборима,
Скупштина одлучује о престанку мандата
одборника, одлучено је као у диспозитиву
решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се
изјавити жалба Управном суду у року од
48 часова од дана доношења Одлуке.
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
-Ксенији Лукић Маровић
-Градској изборној комисији
-Архиви
		

Број 32
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Број:020-00-125/2020-14
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Немања Пајић

472.

На основу чл. 48. став 1. и члана 56
став 1. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука
УС и 54/11, 12/20,), Скупштина града
Шапца, на седници одржаној 11.12.2020.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА ИВАНУ
НЕШКОВИЋУ
1.
Потврђује
се
мандат
одборнику Ивану Нешковићу из Мајура,
дипломираном професору информатике
и технике, ЈМБГ: 1508988772027, са
листе Александар Вучић – за нашу децу.
2. Одлуку о потврђивању мандата
одборника, доставити Градској изборној
комисији,
у складу са Законом.
3. Одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
Образложење
Одредбама члана 48. став 1. Закона
о локалним изборима („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11)
прописано је да када одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је
изабран, мандат се додељује првом
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следећем кандидату са изборне листе
коме није додељен мандат одборника.
У складу са чланом 56. истог
закона, мандат одборнику почиње тећи
даном потврђивања мандата.
С обзиром да, сагласно одредбама
члана 56. Закона о локалним изборима,
Скупштина одлучује о потврђивању
мандата одборника, одлучено је као у
диспозитиву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се
изјавити жалба Управном суду у року од
48 часова од дана доношења Одлуке.
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Ивану Нешковићу
- Градској изборној комисији
- Архиви
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-00-128/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

473.

На основу чл. 48. став 1. и члана 56
став 1. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – Одлука
УС и 54/11, 12/20), Скупштина града
Шапца, на седници одржаној 11.12.2020.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА РАДЕНКИ
ГАЈИЋ
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1. Потврђује се мандат одборнику
Раденки Гајић, пензионерки из Штитара,
ЈМБГ: 0905956777022, са листе Јелена
Милошевић – Нови тим за Шабац.
2. Одлуку о потврђивању мандата
одборника, доставити Градској изборној
комисији, у складу са Законом.
3.
Одлуку
објавити
у
„Служненом листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“.
Образложење
Одредбама члана 48. став 1. Закона
о локалним изборима („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11)
прописано је да када одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је
изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату са изборне листе
коме није додељен мандат одборника.
У складу са чланом 56. истог
закона, мандат одборнику почиње тећи
даном потврђивања мандата.
С обзиром да, сагласно одредбама
члана 56. Закона о локалним изборима,
Скупштина одлучује о потврђивању
мандата одборника, одлучено је као у
диспозитиву решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се
изјавити жалба Управном суду у року од
48 часова од дана доношења Одлуке.
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Раденки Гајић
- Градској изборној комисији
-Архиви
			
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:020-00-127/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ		
Немања Пајић
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474.

Скупштина града Шапца, на
основу члана 45. став 1. Закона о
локалној самоуправи
(«Сл. гласник
РС», бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 59.
став 4. Статута града Шапца („Службени
лист града Шапца број 5/19) и члана 27.
Пословника Скупштине града Шапца
(«Сл. лист града Шапца», број 32/08,
31/12, 5/14) на седници одржаној
11.12.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О
ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
1. Зоран Здравковић из Шапца,
изабран је за члана Градског већа задужен
за сарадњу са републичким органима
у области безбедоносне политике и
управљања ванредним ситуацијама, на
мандатни период од четири године.
2. Члан Градског већа задужен
за сарадњу са републичким органима
у области безбедоносне политике и
управљања ванредним ситуацијама је на
сталном раду и остварује право на плату
у складу са актом којим се уређују плате
функционера органа Града.
3. Ово Решење објавити у
‹›Службеном листу града Шапца.››
Образложење
Правни основ за доношење
решења о избору члана Градског већа
(у даљем тексту: Решење) садржан је
у одредбама члана 45. став 1. Закона
о локалној самоуправи («Сл. гласник
РС», бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018) којим
је утврђено да ‹›Општинско веће
чине председник општине, заменик
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председника општине, као и чланови
општинског већа чији је број утврђен
статутом општине и које бира скупштина
општине, на период од четири године,
тајним гласањем, већином од укупног
броја одборника,›› (чланом 66. став 5.
истог закона – за акт града - утврђено је
да се одредбе Закона које се односе на
општинско веће примењују на градско
веће. Такође, чланом 27. Пословника
Скупштине града Шапца («Сл. лист града
Шапца», број 32/08, 31/12, 5/14) утврђено
је да Градско веће чине Градоначелник,
Заменик градоначелника и 11 чланова
Градског већа које бира Скупштина,
тајним гласањем, већином од укупног
броја одборника.
Разлог за доношење овог решења
садржан је у потреби да се у складу са
Законом о локалној самоуправи изаберу
извршни органи Града.
Градоначелник града Шапца је
у складу са чланом 45. став 2. Закона
о локалној самоуправи, Скупштини
града Шапца, предложио кандидата
Зорана Здравковића за члана Градског
већа. Кандидат за члана Градског већа
дао је писану сагласност да прихвата
кандидатуру за члана Градског већа.
Поступак тајног гласања за члана
Градског већа спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања, изабрана на седници
Скупштине града, у следећем саставу:
Ивица Живковић, председник комисије,
са изборне листе Александар Вучић - за
нашу децу; Јелена Мишковић, са изборне
листе, Александар Вучић-за нашу децу,
Милан Николић, са изборне листе Јелена
Милошевић- Нови тим за Шабац; Дејан
Павловић, са изборне листе –Европска
зелена партија и Никола Веселиновић са
изборне листе Руска странка -Слободан
Николић.
Након спроведеног поступка тајног
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гласања, за избор Зорана Здравковића
за члана Градског већа, гласало је 39
одборника, од укупно 69 одборника, што
представља већину од укупног броја
одборника.
На основу утврђених резултата
гласања, дана 11.12.2020. на седници
Скупштине града, Комисија за спровођење
и утврђивање резултата тајног гласања
за избор Градског већа, утврђује да је
Зоран Здравковић, из Шапца изабран за
члана Градског већа.
Чланом 45. став 9. Закона о
локалној самоуправи утврђено је да
чланови општинског већа, односно
градског већа могу бити на сталном раду
у општини, односно граду. Подносећи
предлог, предлагач је предложио да
предложени кандидат, уколико буде
изабран, буде на сталном раду.
На основу наведеног, донето је
решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству:
Против овог решења може се поднети
тужба Управном суду у
року од
30(тридесет) дана од дана уручења
решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-91/2020-14
од 11.12.2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

Страна 9

475.

На основу члана 22. став 1. тачка
9. и члана 58. став 1. Закона о јавним
предузећима, („Сл. гласник РС“ број
15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута
града Шапца („Сл. лист града Шапца“
број 5/19), Скупштина града Шапца, на
седници од 11.12.2020. године донела је:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕММАЧВА“ ШАБАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
о расподели добити ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац за 2019. годину, коју је донео
Надзорни одбор заједничког предузећа,
на седници одржаној 03.08.2020.године,
број 158-1/20 од 03.08.2020. године.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца“.
Образложење
Надзорни
одбор
заједничког
предузећа ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац
на својој седници одржаној 03.08.2020.
год. донео је одлуку о висини остварене
добити, а по финансијском извештају за
2019. годину, у износу од 10.502.462,02
динара. Добит се распоређује на начин
како је то дефинисано Одлукама о буџету
за 2020. годину, града Шапца и града
Сремска Митровица.
Законом о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у
члану 22. став 1. тачка 9. прописано је да
Надзорни одбор јавног предузећа доноси
Одлуку о расподели добити, односно
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начину покрића губитака. Сходно ставу
3. истог члана, на ову одлуку сагласност
дају јединице локалне самоуправе, која
су оснивачи јавног предузећа.
Скупштина града Шапца, на својој
седници одржаној 11.12.2020. године
разматрала је Извештај о пословању
ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац, заједно са
финансијским извештајем за 2019. годину
као и Одлуку о расподели добити за 2019.
годину.
Ову одлуку донеће Скупштине, оба
града оснивача, у истоветном тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-130/2020-14
од 11.12.2020 године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

476.

На основу члана 22. став 1. тачка
9. и члана 58. став 1. Закона о јавним
предузећима, („Сл. гласник РС“ број
15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута
града Шапца („Сл. лист града Шапца“
број 5/19), Скупштина града Шапца, на
седници од 11.12.2020. године донела је:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ЈКП „ТОПЛАНА - ШАБАЦ“ ЗА 2019.
ГОДИНУ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Топлана - Шабац“
за 2019. год. коју је донео Надзорни одбор
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јавног предузећа, на седници одржаној
27.07.2020.године, број 01-1011-2/20 од
27.07.2020 године.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца“.
Образложење
Надзорни одбор ЈКП „ТопланаШабац“ на својој седници одржаној
27.07.2020. год. донео је одлуку о висини
остварене добити, а по финансијском
извештају за 2019. годину, у износу
од 9.207.791,23 динара. Добит се
распоређује на тај начин што се 90%
остварене добити усмерава оснивачу,
односно граду Шапцу, а 10% остаје ЈКП
„Топлана-Шабац“.
Законом о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у
члану 22. став 1. тачка 9. прописано је да
Надзорни одбор јавног предузећа доноси
Одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитака. Сходно ставу
3. истог члана, на ову одлуку сагласност
даје јединица локалне самоуправе, која
је оснивач јавног предузећа.
У смислу члана 58. став 1. Закона о
јавним предузећима, јавно предузеће је у
обавези да део остварене добити уплати
у буџет јединице локалне самоуправе,
као оснивача јавног предузећа, а по
урађеном завршном рачуну, за претходну
годину.
Скупштина града Шапца, на својој
седници одржаној 11.12.2020. године
разматрала је Извештај о пословању ЈКП
„Топлана-Шабац“ заједно са финансијским
извештајем за 2019. годину као и Одлуку
о расподели добити за 2019. годину.
Имајућу у виду све напред наведено
Градско веће предлаже Скупштини да
одлучи као у диспозитиву.
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СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-132/2020-14
од 11.12.2020 године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

477.

На основу члана 22. став 1. тачка
9. и члана 58. став 1. Закона о јавним
предузећима, („Сл. гласник РС“ број
15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута
града Шапца („Сл. лист града Шапца“
број 5/19), Скупштина града Шапца, на
седници од 11.12.2020. године донела је:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП
„СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ ЗА 2019.
ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
о расподели добити ЈКП „Стари град“
Шабац, за 2019. год. коју је донео
Надзорни одбор јавног предузећа, на
седници одржаној 31.07.2020.године,
број 4397/2 од 31.07.2020 године.
2. Ову Одлуку објавити у
„Службеном листу града Шапца“.
Образложење
Надзорни одбор ЈКП „Стари град“
Шабац, на својој седници одржаној
31.07.2020. год. донео је одлуку о висини
остварене добити, а по финансијском
извештају за 2019. годину, у износу
од 11.682.607,49 динара. Добит се
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распоређује на тај начин што се 90%
остварене добити усмерава оснивачу,
односно граду Шапцу, а 10% остаје ЈКП
„Стари град“ Шабац.
Законом о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у
члану 22. став 1. тачка 9. прописано је да
Надзорни одбор јавног предузећа доноси
Одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитака. Сходно ставу
3. истог члана, на ову одлуку сагласност
даје јединица локалне самоуправе, која
је оснивач јавног предузећа.
У смислу члана 58. став 1. Закона о
јавним предузећима, јавно предузеће је у
обавези да део остварене добити уплати
у буџет јединице локалне самоуправе,
као оснивача јавног предузећа, а по
урађеном завршном рачуну, за претходну
годину.
Скупштина града Шапца, на својој
седници одржаној 11.12.2020. године
разматрала је Извештај о пословању
ЈКП „Стари град“ Шабац, заједно са
финансијским извештајем за 2019. годину
као и Одлуку о расподели добити за 2019.
годину.
Имајућу у виду све напред наведено
Градско веће предлаже Скупштини да
одлучи као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: од 11.12.2020 године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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478.

На основу члана 22. став 1. тачка
9. и члана 58. став 1. Закона о јавним
предузећима, („Сл. гласник РС“ број
15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута
града Шапца („Сл. лист града Шапца“
број 5/19), Скупштина града Шапца, на
седници од 11.12.2020. године донела је:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ЈКП „ПАРКИНГ - ШАБАЦ“ ЗА 2019.
ГОДИНУ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Паркинг - Шабац“
за 2019. год. коју је донео Надзорни
одбор јавног предузећа, на седници
одржаној 31.07.2020.године, број Д-1992 од 31.07.2020 године.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца“.
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даје јединица локалне самоуправе, која
је оснивач јавног предузећа.
У смислу члана 58. став 1. Закона о
јавним предузећима, јавно предузеће је у
обавези да део остварене добити уплати
у буџет јединице локалне самоуправе,
као оснивача јавног предузећа, а по
урађеном завршном рачуну, за претходну
годину.
Скупштина града Шапца, на својој
седници одржаној 11.12.2020. године
разматрала је Извештај о пословању ЈКП
„Паркинг-Шабац“ заједно са финансијским
извештајем за 2019. годину као и Одлуку
о расподели добити за 2019. годину.
Имајућу у виду све напред наведено
Градско веће предлаже Скупштини да
одлучи као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-135/2000-14
од 11.12.2020 године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

Образложење
Надзорни одбор ЈКП „ПаркингШабац“ на својој седници одржаној
31.07.2020. год. донео је одлуку о висини
остварене добити, а по финансијском
извештају за 2019. годину, у износу
од 26.071.356,84
динара. Добит се
распоређује на тај начин што се 90%
остварене добити усмерава оснивачу,
односно граду Шапцу, а 10% остаје ЈКП
„Паркинг-Шабац“.
Законом о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у
члану 22. став 1. тачка 9. прописано је да
Надзорни одбор јавног предузећа доноси
Одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитака. Сходно ставу
3. истог члана, на ову одлуку сагласност

479.

На основу члана 22. став 1. тачка
9. и члана 58. став 1. Закона о јавним
предузећима, („Сл. гласник РС“ број
15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута
града Шапца („Сл. лист града Шапца“
број 5/19), Скупштина града Шапца, на
седници од 11.12.2020. године донела је:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ЈКП „ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ЗА 2019.
ГОДИНУ
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ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Водовод - Шабац“
за 2019. годину, коју је донео Надзорни
одбор јавног предузећа, на седници
одржаној 27.07.2020.године, број 4102/2
од 27.07.2020. године.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца“.
Образложење
Надзорни одбор ЈКП „ВодоводШабац“ на својој седници одржаној
27.07.2020. год. донео је одлуку о висини
остварене добити, а по финансијском
извештају за 2019. годину, у износу
од 3.073.746,63 динара. Добит се
распоређује за покриће непокривеног
губитка из ранијих година, а у складу са
Пословном политиком ЈКП „ВодоводШабац“.
Законом о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у
члану 22. став 1. тачка 9. прописано је да
Надзорни одбор јавног предузећа доноси
Одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитака. Сходно ставу
3. истог члана, на ову одлуку сагласност
даје јединица локалне самоуправе, која
је оснивач јавног предузећа.
Скупштина града Шапца, на својој
седници одржаној 11.12.2020. године
разматрала је Извештај о пословању
ЈКП
„Водовод-Шабац“
заједно
са
финансијским извештајем за 2019. годину
као и Одлуку о расподели добити за 2019.
годину.
Имајућу у виду све напред наведено
Градско веће предлаже Скупштини да
одлучи као у диспозитиву.

Страна 13

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-133/2020-14
од 11.12.2020 године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

480.

На основу члана 22. став 1. тачка
9. и члана 58. став 1. Закона о јавним
предузећима, („Сл. гласник РС“ број
15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута
града Шапца („Сл. лист града Шапца“
број 5/19), Скупштина града Шапца, на
седници од 11.12.2020. године донела је:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈП
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ ЗА 2019.
ГОДИНУ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о
расподели добити ЈП Инфраструктура
Шабац за 2019. год. коју је донео
Надзорни одбор јавног предузећа, на
седници одржаној 31.07.2020.године,
број 1609-01/2020 од 31.07.2020 године.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца“.
Образложење
Надзорни
одбор
ЈП
Инфраструктура Шабац на својој седници
одржаној 31.07.2020. год. донео је
одлуку о висини остварене добити, а по
финансијском извештају за 2019. годину,
у износу од 85.682,98 динара. Добит се
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распоређује на тај начин што се 90%
остварене добити усмерава оснивачу,
односно граду Шапцу, а 10% остаје ЈП
Инфраструктура Шабац.
Законом о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у
члану 22. став 1. тачка 9. прописано је да
Надзорни одбор јавног предузећа доноси
Одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитака. Сходно ставу
3. истог члана, на ову одлуку сагласност
даје јединица локалне самоуправе, која
је оснивач јавног предузећа.
У смислу члана 58. став 1. Закона о
јавним предузећима, јавно предузеће је у
обавези да део остварене добити уплати
у буџет јединице локалне самоуправе,
као оснивача јавног предузећа, а по
урађеном завршном рачуну, за претходну
годину.
Скупштина града Шапца, на својој
седници одржаној 11.12.2020. године
разматрала је Извештај о пословању
ЈП Инфрастуктура Шабац заједно са
финансијским извештајем за 2019. годину
као и Одлуку о расподели добити за 2019.
годину.
Имајућу у виду све напред наведено
Градско веће предлаже Скупштини да
одлучи као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-134/2020-14
од 11.12.2020 године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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481.

На основу члана 22. став 1. тачка
2. и члана 59. став 2. Закона о јавним
предузећима, („Сл. гласник РС“ број
15/16 и 88/19), члана 18. став. 1 тачка 9.
и става 2. Одлуке о промени Оснивачког
акта Јавног предузећа Инфраструктура
Шабац („Службени лист града Шапца
број 4/18) и члана 39. и 131. Статута града
Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од
11.12.2020. године донела је:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ ЗА 2020.
ГОДИНУ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс
Програма пословања ЈП Инфраструктура
Шабац за 2020. год. који је донео
Надзорни одбор јавног предузећа, на
седници одржаној 31.11.2020.године, број
3360-01/2020 од 30.11.2020. године.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
града Шапца“.
Образложење
Скупштина града Шапца, на својој
седници одржаној 13.02.2020. године
усвојила је Програм пословања Јавног
предузећа Инфраструктура Шабац за
2020. годину. Како је у међувремену
дошло до промена у односу прихода и
расхода предузећа, неопходно је било
урадити Ребаланс програма пословања
предузећа за 2020. годину.
Законом о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у
члану 59. став 2. прописано је да је Јавно
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предузће дужно да донесе Програм
пословања
за
сваку
календарску
годину и достави га јединици локалне
самоуправе. Сходно члану 22. став 1.
тачка 2. истог закона, одлуку о усвајању
Програма пословања доноси Надзорни
одбор, а ставом 3. прописано је да је
за ову одлуку потребна сагласност
јединице локалне самоуправе.Чланом
18. Одлуке о промени Оснивачког акта
Јавно предузећа Инфраструктура Шабац
(„Службени лист града Шапца“ број 4/18),
прописано је да Програм пословања
јавног предузећа доноси Надзорни одбор,
а ставом 2. истог акта, одлуку о усвајању
Програма пословања јавног предузећа,
доноси Надзорни одбор предузећа, уз
сагласност оснивача.
Имајућу у виду све напред наведено
Градско веће предлаже Скупштини да
одлучи као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-131/2020-14.2020. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

482.

На основу члана 22. став 1. тачка
2. и члана 59. став 2. Закона о јавним
предузећима, („Сл. гласник РС“ број
15/16 и 88/19), члана 18. став. 1 тачка 9.
и става 2. Одлуке о промени Оснивачког
акта Јавног предузећа Инфраструктура
Шабац („Службени лист града Шапца
број 4/18) и члана 39. и 131. Статута града
Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од
11.12.2020. године донела је:

Страна 15

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
РЕБАЛАНС ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ
ПОМОЋИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ ЗА 2020.
ГОДИНУ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ребаланс
Посебног Програма коришћења буџетске
помоћи ЈП Инфраструктура Шабац за
2020. године, који је донео Надзорни
одбор јавног предузећа, на седници
одржаној 31.11.2020.године, број 336001/2020 од 30.11.2020. године.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Шапца“.
Образложење
Одлуком о буџету града Шапца за
2020. годину који је усвојила Скупштина
града Шапца на својој седници
18.12.2019. године, јавном предузећу
Инфраструктура Шабац одобрене су
субвенције кроз Програм коришћења
буџетске помоћи за 2020. годину. Како
је у међувремену дошло до одређених
промена у делу који се односи на
наведена средства, потребно је било
урадити ребаланс наведеног програма.
Законом о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у члану
22. став 1. закона, прописано је да
Надзорни одбор јавног предузећа доноси
све одлуке које се односе на пословање
јавног предузећа, уз сагласност оснивача,
јединице локалне самоуправе.Чланом
18. Одлуке о промени Оснивачког акта
Јавно предузећа Инфраструктура Шабац
(„Службени лист града Шапца“ број 4/18),
прописано је да наведени програм јавног
предузећа, односно ребаланс истог,
доноси Надзорни одбор, уз сагласност
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оснивача.
Имајућу у виду све напред наведено
Градско веће предлаже Скупштини да
одлучи као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-137/2020-14
од 11.12.2020. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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На основу члана 26. Одлуке о
правобранилаштву града Шапца ( ‹›Сл.
лист града Шапца›› број 29/14) и чланова
39. и 131. Статута града Шапца ( ‹›Сл.
лист града Шапца›› број 5/19), Скупштина
града Шапца, на седници од 2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДА ШАПЦА
1. ПОСТАВЉА СЕ
Гордана
Дражић, дипл. правник из Шапца, улица
Трг ђачког батаљона број 15/21, за
Градског правобраниоца града Шапца,
на период од пет годинa.
2. Ово решење објавити у
‹›Службеном листу града Шапца››.
Образложење
Одлуком о правобранилаштву
града Шапца („Службени лист града
Шапца“ број 29/14), у члану 26. прописано
је да Градског правобраниоца, на предлог
Градског већа, поставља и разрешава
Скупштина града, на период од пет
година и може бити поново постављен.
Чланом 28. исте одлуке прописано је да
за Градског правобраниоца може бити
постављено лице које испуњава опште
услове за рад у државним органима, које
је завршило правни факултет, положило
правосудни испит и има седам година
радног искуства у правној струци, после
положеног правосудног испита. Сходно
члану 25. наведене одлуке, Градски
правобранилац и заменици градског
правобраниоца остварују права из радног
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односа у складу са прописима који уређују
положај запослених у Градској управи.
Предложени кандидат приложила
је кратку биографију.
Дражић дев. Перић Гордана,
рођена је 07.06.1976. године у Шапцу.
Основну школу „Лаза К. Лазаревић“
и Шабачку гимназију завршила је у
Шапцу. Даље школовање наставила је
на Правном факултету Универзитета
у Београду, на ком је дипломирала у
року 09.02.2001. године и стекла звање
дипломирани правник. По завршетку
школовања, у периоду од 2001. до
2003. године, одрадила је приправнички
стаж у Основном јавном тужилаштву
у Шапцу, после чега је положила
правосудни испит 03.07.2003. године у
Министарству правде Републике Србије
у Београду. Потом је засновала стални
радни однос у Министарству правде у
Влади Републике Србије, где је била
радно ангажована у периоду од 2003.
до 2006. године, као виши стручни
сарадник у Одељењу за нормативне
послове, Сектор за нормативне послове
и међународну сарадњу. Од 2006. године
радила у Министарству унутрашњих
послова, Полицијска управа у Шапцу,
где је била распоређена на радно место
Руководилац за људске ресурсе. У
међувремену радила у Одсеку за управне
послове ПУ у Шапцу, где је тренутно радно
ангажована као инспектор у статусу ОСЛ
и звању капетан полиције. Положила
адвокатски испит дана 17.12.2018.
године у Адвокатској комори Шапца.
За време рада у Министарству правде,
била члан Савета за равноправност
полова при Влади Р Србије, члан радне
групе за израду Закона о извршном
поступку, члан радне групе за израду
Закона о ДНК регистру, учествовала и
као члан радне групе у изради Закона о
парничном поступку. Завршила обуку за
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спровођење анализе ефеката прописа
коју је организовао Савет за регулаторну
реформу при Влади РС и Институт
Светске банке и обуку представника
ресорних министарства Владе Р Србије
и Секретаријата Извршног већа АП
Војводине о правима националних
мањина.
Како
предложени
кандидат
испуњава све услове у складу са законом,
Градско веће града Шапца на својој
седници одржаној 04.12.2020. године
усвојило је предлог да се за Градског
правобраниоца града Шапца постави
Гордана Дражић, дипломирани правник
из Шапца и предлаже Скупштини да
oдлучи као у изреци овог решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

488.

На основу члана 39. став 2. тач.
3. Закона о култури (‹› Сл. гласник РС››
број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20) и члана
39. и 131. Статута града Шапца ( ‹›Сл.
лист града Шапца›› број 5/19) Скупштина
града Шапца, на седници од 11.12. 2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ШАПЦУ
1.

РАЗРЕШАВА

СЕ

Нела

Страна 63

Тонковић, дужности директора Народног
музеја у Шапцу.
2. Ово решење објавити у ‹›Сл.
листу града Шапца››.
Образлoжење
Скупштина града Шапца, на
својој седници одржаној 18.12.2019.
године именовала је Нелу Тонковић,
дипломираног историчара уметности из
Суботице, за директора Народног музеја
у Шапцу, на период од четири године.
Законом о култури (‹› Сл. гласник
РС›› број 72/09, 13/16,30/16 и 6/20), у
члану 39. став 2. тач. 3. прописано је да ће
оснивач установе разрешити директора
пре истека мандата ако неправилним
и несавесним
радом занемарује и
несавесно извршава своје обавезе, као
и да су настале или могу настати веће
сметње у раду установе.
Сходно наведеном члану закона,
Комисија за избор и именовања,
предлаже скупштини града Шапца да се
директор Народног музеја у Шапцу, Нела
Тонковић, разреши дужности директора,
пре истека мандата и донесе одлуку као
у диспозитиву овог решења.
Поука о правном леку: Против овог
решења може се поднети тужба Управном
суду у року од 60 (шездест) дана од дана
пријема решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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489.

На основу члана 37. Закона о
култури (‹› Сл. гласник РС›› број 72/09,
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19) Скупштина града
Шапца, на седници од
11.12. 2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ШАПЦУ
ИМЕНУЈЕ СЕ Јована Стојанац, за
вршиоца дужности директора Народног
музеја у Шапцу на период од најдуже
годину дана.
Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
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Комисија за избор и именовања
предлаже скупштини да одлучи као у
диспозитиву овог решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-96/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

490.

На основу члана 39. став 2. тач.
3 Закона о култури (‘’ Сл. гласник РС’’
број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20) и члана
39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл.
лист града Шапца’’ број 5/19), Скупштина
града Шапца, на седници од 11.12. 2020.
године, донела је

Образлoжење
Чланом 37. Закона о култури (‹›
Сл. гласник РС›› број 72/09, 13/16,30/16
и 6/20), прописано је да оснивач може
именовати вршиоца дужности директора
установе, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору
престане дужност пре истека мандата,
односно када јавни конкурс за директора
није успео.
Вршилац дужности може обављати
ту функцију најдуже једну годину.
Како је директор установе културе
разрешена пре истека мандата, указала
се потреба за именовањем вршиоца
дужности директора Народног музеја
у Шапцу. За новог вршиоца дужности
предложена
је Јована Стојанац,
дипломирани ликовни уметник из Шапца
Предложени кандидат је приложио
кратку биографију.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ШАБАЧКОГ ПОЗОРИШТА
РАЗРЕШАВА
СЕ
Милена
Богавац, дужности директора Шабачког
позоришта.
Ово решење објавити у ‘’Сл. листу
града Шапца’’.
Образложење
Скупштина града Шапца, на
својој седници одржаној 26.03.2019.
године именовала је Милену Богавац,
драматургињу из Београда, за директора
Шабачког позоришта, на период од
четири године.
Законом о култури (‘’ Сл. гласник
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РС’’ број 72/09, 13/16,30/16 и 6/20), у
члану 39. став 2. тач. 3. прописано је
да ће оснивач установе разрешити
директора установе, пре истека мандата
ако неправилним и несавесним радом
занемарује и несавесно извршава своје
обавезе као и да су настале или могу
настати веће сметње у раду установe.
Сходно наведеном члану закона,
Комисија за избор и именовања,
предлаже скупштини града Шапца да се
директор Шабачког позоришта, Милена
Богавац, разреши дужности директора,
пре истека мандата и донесе одлуку као
у диспозитиву овог решења.
Поука о правном леку: Против овог
решења може се поднети тужба Управном
суду у року од 60 (шездест) дана од дана
пријема решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-68/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

491.

На основу члана 37. и 39. Закона
о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ број 72/09,
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града
Шапца’’ број 5/19), Скупштина града
Шапца, на седници од
11.12. 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ШАБАЧКОГ ПОЗОРИШТА

Страна 65

ИМЕНУЈЕ СЕ Владимир Василић
за
вршиоца
дужности
директора
Шабачког позоришта,
на период од
најдуже годину дана.
Ово решење објавити у ‘’Сл. листу
града Шапца’’.
Образложење
Чланом 37. Закона о култури (‘’
Сл. гласник РС’’ број 72/09, 13/16,30/16
и 6/20), прописано је оснивач може
именовати вршиоца дужности директора
установе, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору
престане дужност пре истека мандата,
односно када јавни конкурс за директора
није успео.
Вршилац дужности може обављати
ту функцију најдуже једну годину.
Како
је
директор
установе
културе разрешена пре истека мандата,
указала се потреба за именовањем
вршиоца дужности директора Шабачког
позоришта.
За новог вршиоца дужности
предложен је Владимир Василић,
дипломирани глумац из Шапца.
Предложени кандидат је приложио
кратку биографију.
Комисија за избор и именовања
предлаже скупштини да одлучи као у
диспозитиву овог решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-67/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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492.
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СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

На основу члана 39. Закона о
култури (‹› Сл. гласник РС›› број 72/09,
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19), Скупштина града
Шапца, на седници од
11.12. 2020.
године, донела је
493.
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА У ШАПЦУ
1. РАЗРЕШАВА
СЕ
Давор
Станојевић,
дужности
директора
Међуопштинског историјског архива у
Шапцу, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у ‹›Сл.
листу града Шапца››.
Образложење
Чланом 39. став 2. тачка 1. Закона
о култури (‹› Сл. гласник РС›› број
72/09, 13/16,30/16 и 6/20), прописано је
да директору установе културе може
престати дужност пре истека мандата на
који је именован, на лични захтев.
Досадашњи
директор
Међуопштинског историјског архива у
Шапцу, Давор Станојевић својим дописом
број 118-00-109/20-14 од 07.12.2020.
године обавестио је Скупштину града
Шапца да подноси оставку на функцију
директора наведене установе, као да
моли Скупштину града Шапца да буде
разрешен на првој нарадној седници.
Имајући у виду све напред
наведено, Комисија за избор и именовања
предлаже скупштини да одлучи као у
диспозитиву овог решења.

На основу члана 39. Закона о
култури (‹› Сл. гласник РС›› број 72/09,
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19), Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА У ШАПЦУ
ИМЕНУЈЕ СЕ Јелена Мијаиловић
за вршиоца дужности Међуопштинског
историјског архива у Шапцу, на период од
најдуже годину дана.
Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Чланом 39. Закона о култури (‹›
Сл. гласник РС›› број 72/09, 13/16,30/16
и 6/20), прописано је да оснивач може
именовати вршиоца дужности директора
установе, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору
престане дужност пре истека мандата,
односно када јавни конкурс за директора
није успео.
Вршилац дужности може обављати
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ту функцију најдуже једну годину.
Како је директор установе културе
разрешен пре истека мандата, због
поднете оставке указала се потреба
за именовањем вршиоца дужности
директора Међуопштинског историјског
архива у Шапцу. За новог вршиоца
дужности
предложена
је
Јелена
Мијаиловић, дипломирани правник из
Шапца.
Предложени кандидат је приложио
кратку биографију.
Комисија за избор и именовања
предлаже скупштини да одлучи као у
диспозитиву овог решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-97/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

494.

На основу члана 39. став 2. тач
3. Закона о култури (‹› Сл. гласник РС››
број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20) и члана
39. и 131. Статута града Шапца ( ‹›Сл.
лист града Шапца›› број 5/19), Скупштина
града Шапца, на седници од 11.12. 2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
КУЛТУРЕ У ПРЊАВОРУ
РАЗРЕШАВА СЕ Марија Жакић,
дужности директора Дома културе у
Прњавору.
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Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Скупштина града Шапца, на својој
седници одржаној 13.02.2020. године
именовала је Марију Жакић, за директора
Дома културе у Прњавору, на период од
четири године.
Законом о култури (‹› Сл. гласник
РС›› број 72/09, 13/16,30/16 и 6/20), у
члану 39. став 2. тач. 3. прописано је да ће
оснивач установе разрешити директора
пре истека мандата ако неправилним
и несавесним
радом занемарује и
несавесно извршава своје обавезе, као
и да су настале или могу настати веће
сметње у раду установе.
Сходно наведеном члану закона,
Комисија за избор и именовања,
предлаже скупштини града Шапца да
се директор Дома културе у Прњавору,
Марија Жакић,
разреши дужности
директора, пре истека мандата и донесе
одлуку као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном леку: Против овог
решења може се поднети тужба Управном
суду у року од 60 (шездест) дана од дана
пријема решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-70/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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495.

На основу члана 37. Закона о
култури (‹› Сл. гласник РС›› број 72/09,
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19), Скупштина града
Шапца, на седници од
11.12. 2020.
године, донела је
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кратку биографију.
Комисија за избор и именовања
предлаже скупштини да одлучи као у
диспозитиву овог решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-94/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ДОМА КУЛТУРЕ У ПРЊАВОРУ
ИМЕНУЈЕ СЕ Марио Максимовић
за вршиоца дужности директора Дома
културе у Прњавору,
на период од
најдуже годину дана.
Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Чланом 37. Закона о култури (‹›
Сл. гласник РС›› број 72/09, 13/16,30/16
и 6/20), прописано је да оснивач може
именовати вршиоца дужности директора
установе, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору
престане дужност пре истека мандата,
односно када јавни конкурс за директора
није успео.
Вршилац дужности може обављати
ту функцију најдуже једну годину.
Како је директор установе културе
разрешена пре истека мандата, указала
се потреба за именовањем вршиоца
дужности директора Дома културе у
Прњавору.
За новог вршиоца дужности
предложен је Марио Максимовић,мастер
професор разредне наставе.
Предложени кандидат је приложио

496.

На основу члана 17. и 21. Закона
о јавним предузећима (‹› Сл. гласник
РС›› број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19) Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„ПАРКИНГ-ШАБАЦ“ И ИМЕНОВАЊУ
НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
дужности
чланови
Надзорног одбора ЈКП ‹›
Паркинг - Шабац›› из Шапца, и то:
Тања Михајловић, представник
оснивача
Маријана Арсеновић, представник
оснивача
- Новак Шушић, представник запослених
2.
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Надзорног одбора
ЈКП ‹› Паркинг-
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Шабац›› из Шапца, и то:
Златан
Маринковић,
председник,представник оснивача
Аљоша
Гарибовић,
члан,представник оснивача
- Новак Шушић, члан,представник
запослених
Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Законом о јавним предузећима (‹›
Сл. гласник РС›› број 15/16 и 88/19), у
члану 16. став 2. прописано је да Надзорни
одбор јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе има три
члана од којих је један председник.
Сходно члану 17. став 3. председника и
чланове јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује
орган одређен статутом јединице локална
самоуправе, на период од четири године,
од којих је један члан надзорног одбора
из реда запослених. Чланом 21. мандат
председнику и члановима надзорног
одбора престаје истеком периода на који
су именовани. У складу са наведеним,
Комисија за избор и именовања предлаже
да се за нове чланове надзорног одбора
именују Златан Маринковић и Аљоша
Гарибовић, као представници оснивача
и Новак Шушић, као представник
запослених. и одлучи као у диспозитиву
решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:119-00-71/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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497.

На основу члана 17. и 21. Закона
о јавним предузећима (‹› Сл. гласник
РС›› број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19) Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ И
ИМЕНОВАЊУ НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
дужности
чланови Надзорног одбора ЈКП ‹› Стари
град›› Шабац и то:
Миленко Матић, представник
оснивача
- Александра Топић, представник
оснивача, због поднете оставке
- Синиша Ђаковац, представник
запослених, због поднете оставке
2. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Надзорног одбора ЈКП ‹› Стари град››
Шабац, и то:
- Драган Симић, председник,
представник оснивача
Душан
Солаковић,
члан,
представник оснивача
- Сања Искић, члан, представник
запослених
Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Законом о јавним предузећима (‹›
Сл. гласник РС›› број 15/16 и 88/19), у
члану 16. став 2. прописано је да Надзорни
одбор јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе има три
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члана од којих је један председник.
Сходно члану 17. став 3. председника и
чланове јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује
орган одређен статутом јединице локална
самоуправе, на период од четири године,
од којих је један члан надзорног одбора
из реда запослених. Чланом 21. мандат
председнику и члановима надзорног
одбора престаје истеком периода на који
су именовани. У складу са наведеним,
Комисија за избор и именовања
предлаже да се за нове чланове
надзорног одбора именују Драган Симић
и Душан Солаковић, као представници
оснивача и Сања Искић, као представник
запослених. и одлучи као у диспозитиву
решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:119-00-72/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

498.

На основу члана 17. и 21. Закона
о јавним предузећима (‹› Сл. гласник
РС›› број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19) Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОДШАБАЦ“ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
дужности
чланови
Надзорног одбора ЈКП ‹›
Водовод - Шабац›› из Шапца, и то:
- Ненад Васиљевић, представник
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оснивача
Љиљана Милошевић,
представник оснивача
Гордана Живковић, представник
запослених
2.
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Надзорног одбора
ЈКП ‹› Водовод Шабац›› из Шапца, и то:
Вера
Јаковљевић,
предсдник,представник оснивача
- Слободан Карић,члан,
представник оснивача
Душан
Ђурђевић,
члан,
представник запослених
Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Законом о јавним предузећима (‹›
Сл. гласник РС›› број 15/16 и 88/19), у
члану 16. став 2. прописано је да Надзорни
одбор јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе има три
члана од којих је један председник.
Сходно члану 17. став 3. председника и
чланове јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује
орган одређен статутом јединице локална
самоуправе, на период од четири године,
од којих је један члан надзорног одбора
из реда запослених. Чланом 21. мандат
председнику и члановима надзорног
одбора престаје истеком периода на који
су именовани. У складу са наведеним,
Комисија за избор и именовања предлаже
да се за нове чланове надзорног одбора
именују Вера Јаковљевић и Слободан
Карић, као представници оснивача
и Душан Ђурђевић, као представник
запослених. и одлучи као у диспозитиву
решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:119-00-73/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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499.

На основу члана 17. и 21. Закона
о јавним предузећима (‹› Сл. гласник
РС›› број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19) Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ И ИМЕНОВАЊУ
НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
дужности
чланови
Надзорног одбора ЈКП ‹›
Топлана - Шабац›› из Шапца, и то:
Маријана Костадиновић,
представник оснивача
Радивоје Маринковић,
представник оснивача
Биљана Аџић, представник
запослених
2. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Надзорног одбора
ЈКП ‹› ТопланаШабац›› из Шапца, и то:
Дејан
Крговић,
председник,представник оснивача
Чедомир
Смиљанић,
члан,представник оснивача
- Биљана Аџић,члан, представник
запослених
Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Законом о јавним предузећима (‹›
Сл. гласник РС›› број 15/16 и 88/19), у
члану 16. став 2. прописано је да Надзорни

Страна 71

одбор јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе има три
члана од којих је један председник.
Сходно члану 17. став 3. председника и
чланове јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује
орган одређен статутом јединице локална
самоуправе, на период од четири године,
од којих је један члан надзорног одбора
из реда запослених. Чланом 21. мандат
председнику и члановима надзорног
одбора престаје истеком периода на који
су именовани. 		
У складу са наведеним, Комисија
за избор и именовања предлаже да се за
нове чланове надзорног одбора именују
Дејан Крговић и Чедомир Смињанић, као
представници оснивача и Биљана Аџић,
као представник запослених. и одлучи
као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:119-00-74/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

500.

На основу члана 17. и 21. Закона
о јавним предузећима (‹› Сл. гласник
РС›› број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19) Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП
„ИНФРАСТРУКТУРА- ШАБАЦ „ И
ИМЕНОВАЊУ НОВИХ
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РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
дужности
чланови
Надзорног одбора ЈП
‹›Инфраструктура - Шабац›› и то:

и
Владимир
Радосављевић,
као
представник запослених. и одлучи као у
диспозитиву решења.

- Вера Пантелић, представник оснивача
Весна Јелисавчић, представник
оснивача
Јасмина Маринковић, представник
запослених

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:119-00-75/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

2. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Надзорног одбора ЈП ‹›ИнфраструктураШабац›› и то:
Жељко
Марјановић,
председник,представник оснивача
- Јелена Станић, члан,представник
оснивача
Владимир
Радосављевић,
чланпредставник запослених
Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Законом о јавним предузећима (‹›
Сл. гласник РС›› број 15/16 и 88/19), у
члану 16. став 2. прописано је да Надзорни
одбор јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе има три
члана од којих је један председник.
Сходно члану 17. став 3. председника и
чланове јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује
орган одређен статутом јединице локална
самоуправе, на период од четири године,
од којих је један члан надзорног одбора
из реда запослених. Чланом 21. мандат
председнику и члановима надзорног
одбора престаје истеком периода на који
су именовани. У складу са наведеним,
Комисија за избор и именовања предлаже
да се за нове чланове надзорног одбора
именују Жељко Марјановић и Јелена
Станић, као представници оснивача

501.

На основу члана 17. и 21. Закона
о јавним предузећима (‹› Сл. гласник РС››
број 15/16 и 88/19), члана 39. Одлуке о
промени оснивачког акта ЈКП регионална
депонија “Срем-Мачва“ Шабац, (‹›Сл.
лист града Шапца›› број 1/19), у складу
са Споразумом о изменама и допунама
споразума о изградњи, управљању
и коришћењу Регионалног система
за управљање чврстим комуналним
отпадом на територијама града Шапца
и града Сремска Митровица број 40462/2018-13 од 26.10.2018 године и члана
39. и 131. Статута града Шапца ( ‹›Сл.
лист града Шапца›› број 5/19), Скупштина
града Шапца, на седници од 11.12.2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП
„СРЕМ МАЧВА“ ШАБАЦ И
ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан
Надзорног одбора ЈКП ‹› Срем -Мачва››
Шабац, и то:
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- Драгорад Томић, представник
оснивача
2. ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Надзорног
одбора ЈКП ‹› Срем-Мачва›› Шабац, и
то:
- Душан Ђукић, председник,
представник оснивача

Страна 73

решења.
Скупштине оба града Оснивача
донеће ово решење у истоветном тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:119-00-76/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Законом о јавним предузећима (‹›
Сл. гласник РС›› број 15/16 и 88/19), у
члану 16. став 2. прописано је да Надзорни
одбор јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе има три
члана од којих је један председник.
Сходно члану 17. став 3. председника и
чланове јавног предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује
орган одређен статутом јединице локална
самоуправе, на период од четири године,
од којих је један члан надзорног одбора
из реда запослених. Чланом 21. мандат
председнику и члановима надзорног
одбора престаје истеком периода на који
су именовани. Члан надзорног одбора
заједничког предузећа „Срем-Мачва“
Шабац, разрешава се и именује у складу
са Споразумом о изменама и допунама
споразума о изградњи, управљању и
коришћењу Регионалног система за
управљање чврстим комуналним отпадом
на територијама града Шапца и града
Сремска Митровица број 404-62/2018-13
од 26.10.2018 године који су потписали
градови оснивачи. У складу са наведеним,
Комисија за избор и именовања предлаже
да се за новог председника надзорног
одбора заједничког предузећа именује
Душан Ђукић, представник оснивача из
града Шапца. и одлучи као у диспозитиву

502.

На основу члана 41. и 42. Закона
о култури (‹› Сл. гласник РС›› број 72/09,
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19), Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ШАПЦУ И
ИМЕНОВАЊУ НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
чланови Управног одбора
музеја у Шапцу и то:
Биљана
Јеличић,
оснивача
Сузана
Ивановић,
оснивача
Владимир Адамовић,
оснивача
Саша Враштановић,
оснивача
Бранислав Станковић,

дужности
Народног

представник
представник
представник
представник
представник
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запослених
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Народног музеја у Шапцу, и то:
Зорица
Џиновић,
оснивача
Младен
Лазић,
оснивача,
Аца
Тодоровић,
оснивача
Катарина
Вулетић
представник оснивача

представник
представник
представник
Свинарџук,

Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Законом о култури (‹›Сл. гласник
РС›› број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20),
чланом 41. прописано је да установом
управља Управни одбор, који има
најмање три члана, а чланове Управног
одбора установе именује и разрешава
оснивач, из реда истакнутих стручњака
и познавалаца културне делатности.
Чланом 42. став 6. истог закона чланови
Управног одбора установе именују се
на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута. Сходно
члану 44а Закона о култури, члановима
Управног одбора установе престаје
дужност истеком мандата на који су
именовани. Чланом 42. став. 1. Закона
о култури прописано је да ако је оснивач
установе јединица локалне самоуправе,
највише једна трећина чланова установе
именује се из реда запослених у установи.
Наиме, како је именованим члановима
Управног одбора истекао мандат, указала
се потреба да се именују нови чланови
Управног одбора установе, у складу са
Законом.
Комисија за избор и именовање за
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нове чланове управног одбора установе
предлаже Зорицу Џиновић, Младена
Лазића,Аца Тодоровић, Катарина Вулетић
Свинарџук као представнике оснивача и
предлаже Скупштини да донесе решење
као у датом тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-77/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
Образложење
Скупштина града Шапца, на
својој седници одржаној 14.06.2016
год. именовала је Моравчевић Злату,
за
председника
Управног
одбора
Библиотеке шабачке у Шапцу.
Чланом 48 а. Закона о култури
(‹›Сл. гласник РС›› број 72/09, 13/16 и
30/16), прописано је да дужност члана
Управног одбора установе културе
престаје истеком мандата на који је
именован или разрешењем.
За новог председника Управног
одбора Библиотеке шабачке предложен
је Александар Станковић, дипломирани
правник из Шапца.
Комисија за избор и именовања
предлаже Скупштини да донесе решење
како је у тексту дато.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊA
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503.

На основу члана 41. и 42. Закона
о култури (‹› Сл. гласник РС›› број 72/09,
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19) и члана 2. Одлуке о
образовању, броју чланова и саставу
Управног и Надзорног одбора у Шабачком
позоришту ( ‹›Сл. лист града Шапца››
број 26/91), Скупштина града Шапца, на
седници од 11.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ШАБАЧКОГ ПОЗОРИШТА И
ИМЕНОВАЊУ НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
чланови Управног одбора Шабачког
позоришта и то:
Велимир
Кузмановић,
представник оснивача
- Саша Михаиловић, представник
оснивача
- Наташа Јелисавчић, представник
оснивача
Дамир
Пајић,представник
оснивача
- Александра Ристић, представник
запослених
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Шабачког позоришта и то:
- Маријана Исаковић, представник
оснивача
- др Миливој Ђурић, представник
оснивача
- Дамир Пајић, представник
оснивача
- Снежана Недић, представник
оснивача
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- Александра Ристић, представник
запослених
Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Законом о култури (‹›Сл. гласник
РС›› број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20),
чланом 41. прописано је да установом
управља Управни одбор, који има
најмање три члана, а чланове Управног
одбора установе именује и разрешава
оснивач, из реда истакнутих стручњака
и познавалаца културне делатности.
Чланом 42. став 6. истог закона чланови
Управног одбора установе именују се
на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута. Сходно
члану 44а Закона о култури, члановима
Управног одбора установе престаје
дужност истеком мандата на који су
именовани. Наиме, како је именованим
члановима Управног одбора истекао
мандат, указала се потреба да се
именују нови чланови Управног одбора
установе, у складу са Законом. Чланом
42. став. 1. Закона о култури прописано
је да ако је оснивач установе јединица
локалне самоуправе, највише једна
трећина чланова установе именује се из
реда запослених у установи. Комисија
за избор и именовање за нове чланове
управног одбора установе предлаже
Маријану Исаковић, др Миливоја Ђурића,
Снежану Недић и Дамира Пајића као
представнике оснивача и Александру
Ристић као представника запослених и
предлаже Скупштини да донесе решење
као у датом тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-78/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

Страна 76

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

504.

На основу члана 41. и 42. Закона
о култури (‹› Сл. гласник РС›› број
72/09, 13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и
131. Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист
града Шапца›› број 5/19) и члана 2.
Одлуке о образовању, броју чланова и
саставу Управног и Надзорног одбора у
Библиотеци шабачкој ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 26/91), Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
БИБЛИОТЕКЕ ШАБАЧКЕ И
ИМЕНОВАЊУ НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
чланови Управног одбора Библиотеке
шабачке и то:
Александар
Станковић,
представник оснивача
- Павле Моравчевић, представник
оснивача
- Александра Опачић, представник
оснивача
Драгутин
Милутиновић,
представник оснивача
- Марија Вуковић, представник
запослених
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Библиотеке шабачке и то:
- Миланка Ераковић, представник
оснивача
Ивана
Мишић,
васпитач,
представник оснивача,
- Петар Марјановић, представник
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оснивача
- Стефан Ерчић, представник
оснивача
- Душанка Васић, представник
запослених
Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Законом о култури (‹›Сл. гласник
РС›› број 72/09, 13/16, 30/16и 6/20),
чланом 41. прописано је да установом
управља Управни одбор, који има
најмање три члана, а чланове Управног
одбора установе именује и разрешава
оснивач, из реда истакнутих стручњака
и познавалаца културне делатности.
Чланом 42. став 6. истог закона чланови
Управног одбора установе именују се
на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута. Сходно
члану 44а Закона о култури, члановима
Управног одбора установе престаје
дужност истеком мандата на који су
именовани. Наиме, како је именованим
члановима Управног одбора истекао
мандат, указала се потреба да се именују
нови чланови Управног одбора установе,
у складу са Законом. Чланом 42. став.
1. Закона о култури прописано је да ако
је оснивач установе јединица локалне
самоуправе, највише једна трећина
чланова установе именује се из реда
запослених у установи.
Комисија за избор и именовање за
нове чланове управног одбора установе
предлаже Ивану Мишић, Миланку
Ераковић, Петра Марјановића, Стефана
Ерчића као представнике оснивача
и Душанку Васић, као представника
запослених и предлаже Скупштини да
донесе решење као у датом тексту.
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СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-79/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

Славица
Јелић,
представник
оснивача
Немања Стефановић, представник
оснивача,
др Милан Пантић, представник
оснивача
Данијела
Лазаревић
Лазић,
представник оснивача
Катарина
Јанковић
Поповић,
представник запослених

505.

На основу члана 41. и 42. Закона
о култури (‹› Сл. гласник РС›› број 72/09,
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‹›Сл. лист града
Шапца›› број 5/19), Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ШАПЦУ И
ИМЕНОВАЊУ НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
чланови Управног одбора
центра у Шапцу и то:
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дужности
Културног

Дејан Живановић, представник
оснивача
Слободанка Карић, представник
оснивача
Ђорђе
Ранисављевић,
представник оснивача
др Марко Петровић, представник
оснивача
Филип Ковачевић, представник
запослених
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Културног центра у Шапцу, и то:

Ово решење објавити у ‹›Сл. листу
града Шапца››.
Образложење
Законом о култури (‹›Сл. гласник
РС›› број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20),
чланом 41. прописано је да установом
управља Управни одбор, који има
најмање три члана, а чланове Управног
одбора установе именује и разрешава
оснивач, из реда истакнутих стручњака
и познавалаца културне делатности.
Чланом 42. став 6. истог закона чланови
Управног одбора установе именују се
на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута. Сходно
члану 44а Закона о култури, члановима
Управног одбора установе престаје
дужност истеком мандата на који су
именовани. Чланом 42. став. 1. Закона
о култури прописано је да ако је оснивач
установе јединица локалне самоуправе,
највише једна трећина чланова установе
именује се из реда запослених у установи.
Наиме, како је именованим члановима
Управног одбора истекао мандат, указала
се потреба да се именују нови чланови
Управног одбора установе, у складу са
Законом.
Комисија за избор и именовање
за нове чланове управног одбора
установе предлаже Славицу Јелић,
Немању
Стефановић,
др
Милана
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Пантића, Данијелу Лазаревић Лазић
као представнике оснивача и Катарину
Јанковић Поповић, као представника
запослених и предлаже Скупштини да
донесе решење као у датом тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-80/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
Образложење
Скупштина града Шапца, на
својој седници одржаној 14.06.2016
год. именовала је Моравчевић Злату,
за
председника
Управног
одбора
Библиотеке шабачке у Шапцу.
Чланом 48 а. Закона о култури
(‹›Сл. гласник РС›› број 72/09, 13/16 и
30/16), прописано је да дужност члана
Управног одбора установе културе
престаје истеком мандата на који је
именован или разрешењем.
За новог председника Управног
одбора Библиотеке шабачке предложен
је Александар Станковић, дипломирани
правник из Шапца.
Комисија за избор и именовања
предлаже Скупштини да донесе решење
како је у тексту дато.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
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506.

На основу члана 41. и 42. Закона
о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ број 72/09,
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града
Шапца’’ број 5/19), Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА У ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ
НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
дужности
чланови Управног одбора Међуопштинског
историјског архива у Шапцу и то:
Душан Марковић, представник
оснивача
Зоран Димитријевић, представник
оснивача
Мира Благојевић, представник
оснивача
Снежана
Миловановић,
представник оснивача
Вера
Пријић,
представник
запослених
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Међуопштинског историјског
архива у Шапцу, и то:
Светлана Јовановић,
оснивача
Данијела Гаврић,
оснивача,
Лука
Лазаревић,
оснивача
Данијела Ковачевић,

представник
представник
представник
представник
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оснивача
Вера
Пријић,
представник
запослених
Ово решење објавити у ‘’Сл. листу
града Шапца’’.
Образложење
Законом о култури (‘’Сл. гласник
РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20),
чланом 41. прописано је да установом
управља Управни одбор, који има
најмање три члана, а чланове Управног
одбора установе именује и разрешава
оснивач, из реда истакнутих стручњака
и познавалаца културне делатности.
Чланом 42. став 6. истог закона чланови
Управног одбора установе именују се
на период од четири године и могу бити
именовани највише два пута. Сходно
члану 44а Закона о култури, члановима
Управног одбора установе престаје
дужност истеком мандата на који су
именовани. Чланом 42. став. 1. Закона
о култури прописано је да ако је оснивач
установе јединица локалне самоуправе,
највише једна трећина чланова установе
именује се из реда запослених у установи.
Наиме, како је именованим члановима
Управног одбора истекао мандат, указала
се потреба да се именују нови чланови
Управног одбора установе, у складу са
Законом.
Комисија за избор и именовање за
нове чланове управног одбора установе
предлаже Светлану Јовановић, Данијелу
Гаврић, Луку Лазаревић, Данијелу
Ковачевић као представнике оснивача
и Веру Пријић, као представника
запослених и предлаже Скупштини да
донесе решење као у датом тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-81/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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Образложење
Скупштина града Шапца, на
својој седници одржаној 14.06.2016
год. именовала је Моравчевић Злату,
за
председника
Управног
одбора
Библиотеке шабачке у Шапцу.
Чланом 48 а. Закона о култури (‘’Сл.
гласник РС’’ број 72/09, 13/16 и 30/16),
прописано је да дужност члана Управног
одбора установе културе престаје
истеком мандата на који је именован или
разрешењем.
За новог председника Управног
одбора Библиотеке шабачке предложен
је Александар Станковић, дипломирани
правник из Шапца.
Комисија за избор и именовања
предлаже Скупштини да донесе решење
како је у тексту дато.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

507.

На основу члана 41. и 42. Закона
о култури (‘’ Сл. гласник РС’’ број 72/09,
13/16, 30/16 и 6/20) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист града
Шапца’’ број 5/19), Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРA
ДОМА КУЛТУРЕ У ПРЊАВОРУ И
ИМЕНОВАЊУ НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ

СЕ

дужности
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чланови Управног одбора Дома културе у
Прњавору и то:
-Миломир Ђорђић, представник
оснивача
-Милан Милићевић, представник
оснивача
-Драган Милинковић, представник
запослених
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Дома културе у Прњавору, и то:
Др Дејан Максимовић, представник
оснивача
Крсмановић Наталија, представник
оснивача,
Драган Милинковић, представник
запослених
Ово решење објавити у ‘’Сл. листу
града Шапца’’.
Образложење
Законом о култури (‘’Сл. гласник
РС’’ број 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20),
чланом 41. прописано је да установом
управља Управни одбор, који има
најмање три члана, а чланове Управног
одбора установе именује и разрешава
оснивач, из реда истакнутих стручњака
и познавалаца културне делатности.
Чланом 42. став 6. истог закона чланови
Управног одбора установе именују
се на период од четири године и могу
бити именовани највише два пута.
Сходно члану 44а Закона о култури,
члановима Управног одбора установе
престаје дужност истеком мандата на
који су именовани. Чланом 42. став. 1.
Закона о култури прописано је да ако
је оснивач установе јединица локалне
самоуправе, највише једна трећина
чланова установе именује се из реда
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запослених у установи
Наиме, како је
именованим члановима Управног одбора
истекао мандат, указала се потреба да се
именују нови чланови Управног одбора
установе, у складу са Законом. Комисија
за избор и именовање за нове чланове
управног одбора установе предлаже
др Дејана Максимовића и Крсмановић
Наталију, као представнике оснивача и
Драгана Милинковића, као представника
запослених и предлаже Скупштини да
донесе решење као у датом тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-82/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
Образложење
Скупштина града Шапца, на
својој седници одржаној 14.06.2016
год. именовала је Моравчевић Злату,
за
председника
Управног
одбора
Библиотеке шабачке у Шапцу.
Чланом 48 а. Закона о култури (‘’Сл.
гласник РС’’ број 72/09, 13/16 и 30/16),
прописано је да дужност члана Управног
одбора установе културе престаје
истеком мандата на који је именован или
разрешењем.
За новог председника Управног
одбора Библиотеке шабачке предложен
је Александар Станковић, дипломирани
правник из Шапца.
Комисија за избор и именовања
предлаже Скупштини да донесе решење
како је у тексту дато.
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
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508.

На основу члана 41. а у вези
чланова 35. и 36. Закона о туризму (‘’Сл.
гласник РС’’ број 17/19), члана 20. Закона
о јавним службама („Сл. гласник РС“ број
42/91, 71/94 и 83/14), члана 15. Одлуке о
усклађивању оснивачког акта Туристичке
организације града Шапца („Службени
лист града Шапца број 3/17 и 5/19) и
чланова 39. и 131. Статута града Шапца
( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од
11.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ШАПЦА И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
чланови Управног одбора Туристичке
организације града Шапца и то:
- Јелена Угринић, представник
оснивача
- Душан Којић, представник
оснивача
- Ђорђе Живковић, представник
оснивача
- Милица Тирић, представник
оснивача
- Живорад Опанковић, представник
запослених
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Туристичке организације града
Шапца и то:
- Драгојло Лазић, представник
оснивача,
- Немања Вујановић. представник
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оснивача
- Светлана Станковић, представник
оснивача
- Борка Кокановић, представник
оснивача
- Живорад Опанковић, представник
запослених
Ово решење објавити у ‘’Сл. листу
града Шапца’’.
Образложење
Законом о туризму (‘’Сл. гласник
РС’’ број 17/19), чланом 42. ставовима 2.
и 3. прописано је да су органи Туристичке
организације
јединице
локалне
самоуправе: Управни одбор, Надзорни
одбор и директор, а сходно члану 36.
истог закона, Управни одбор туристичке
организације има пет чланова. Законом
о јавним службама („Сл. гласник РС“
број 42/91, 71/94 и 83/14), у члану 20.
прописано је да Управни одбор установе
именује и разрешава оснивач, а број и
састав чланова Управног одбора утврђује
се актом о оснивању, а у Управни одбор
именују се и чланови из реда запослених
у установи. У складу са чланом 15.
Одлуке о усклађивању Оснивачког акта
Туристичке организације града Шапца
(„Сл. лист града Шапца“ број 3/17 и 5/19),
Управни одбор Туристичке организације
града Шапца има пет чланова, од којих
четири члана именује оснивач а један
члан се именује из реда запослених у
установи.
Сходно
напред
наведеном,
Комисија за избор и именовање за нове
чланове Управног одбора установе
предлаже Драгојла Лазића, Немању
Вујановића и Светлану Станковић и Борку
Кокановић као представнике оснивача и
Живорад Опанковића као представника
запослених и предлаже скупштини да
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одлучи као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-83/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

509.

На основу члана 123.
Закона
о социјалној заштити (‘’ Сл. гласник
РС’’ број 24/11), члана 10. и 11. Одлуке
о промени оснивачког акта Центра за
социјални рад Шабац („Службени лист
општине Шабац“ број 19/11, 17/12 и 4/13)
и члана 39. и 131. Статута града Шапца
( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од
11.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ШАБАЦ“ И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
чланови Управног одбора Центра за
социјални рад „Шабац“ и то:
- Марко Петровић, представник
оснивача
- Игор Веселиновић, представник
оснивача
Верољуб
Арнаутовић,
представник запослених
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- Оливера Васић, представник
запослених
- Данијела Стокић, представник
запослених
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Центра за социјални рад „Шабац“
у Шапцу и то:
- Др Весна Пантелић, представник
оснивача
- Биљана Мркоњић, представник
оснивача
- Дејан Јосиповић, представник
оснивача
- Данијела Стокић, представник
запослених
Александра
Јанковић,
представник запослених
Ово решење објавити у ‘’Сл. листу
града Шапца’’.
Образложење
Законом о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“ број 24/11),
у члану 123. став 1. прописано је да
Управни одбор Центра за социјални
рад има пет чланова и чине га два
представника по предлогу запослених
и три представника оснивача, од којих
је један из реда чланова удружења
чији су циљеви усмерени на заштиту
права социјално угрожених лица, ако
за територију за коју је основан Центар
за социјални рад делује и има седиште
такво удружење.Одлуком о промени
оснивачког акта Центра за социјални
рад Шабац („Службени лист општине
Шабац“ број 19/11, 17/12 и 4/13), у члану
10. став. 3. прописано је да чланове
управног и надзорног одбора Центра за
социјални рад именује Скупштина града
на време од четири године. Комисија за
избор и именовања предлаже да се за
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нове чланове Управног одбора Центра за
социјални рад у Шапцу именују др Весна
Пантелић, Биљана Мркоњић, Дејан
Јосиповић, као представници оснивача и
Данијела Стокић и Александра Јанковић,
као представници запослених и предлаже
скупштини да одлучи као у дизпозитиву
решења.

- Вида Барада, представник оснивача
-Др Јован Ћирић, представник оснивача
- др Јасмина Иванић, представник
запослених
- Миодраг Јовановић, представник
запослених

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-84/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

-др Јован Ћирић, представник
оснивача,
- др Лидија Ђуришић Живковић,
представник оснивача
- Сања Сакић, представник
запослених.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Дома здравља у Шапцу и то:

Ово решење објавити у ‘’Сл. листу
града Шапца’’.
510.

На основу члана 119. и 120. Закона
о здравственој заштити (‘’ Сл. гласник РС’’
број 25/19), члана 15. Одлуке о оснивању
Дома здравља Шабац („Службени лист
општине Шабац“ број 35/06) и члана 39.
и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист
града Шапца’’ број 5/19), Скупштина
града Шапца, на седници од 11.12.2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗДРАВЉА У ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ
НОВИХ
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
чланови Управног одбора Дома здравља
у Шапцу и то:
- Живорад Алексић, представник
оснивача

Образложење
Законом о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“ број 25/19), у
члану 120. став 1. прописано је да Управни
одбор у Дому здравља има три члана, од
којих је један из здравствене установе,
а два члана су представници оснивача.
Сходно члану 120. став 3. Управни одбор
здравствене установе именује се на
период од четири године, а у вези става
4. мандат свих чланова Управног одбора
престаје истеком мандата Управног
одбора, без обзира на промене појединих
чланова Управног одбора. У складу са
ставом 5. истог члана, једно лице може
бити члан Управног одбора највише у
два мандата. Чланом 123. наведеног
Закона, Управни одбор именује оснивач,
на предлог стручног савета здравствене
установе, уз претходно прибављено
мишљење репрезентативног синдиката
у тој здравственој установи. Наиме, како
је истекао мандат Управном одбору Дома
здравља у Шапцу, потребно је именовати
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нови
Управни
одбор
здравствене
установе, у складу са законом. Комисија
за избор и именовања предлаже да се
за нове чланове Управног одбора Дома
здравља у Шапцу именују др Јован Ћирић
и др Лидија Ђуришић Живковић као
представници оснивача и Сања Сакић,
као представник запослених и предлаже
скупштини да одлучи као у датом тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-85/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

511.

На основу члана 115. став 1. и 116.
Закона о основама система образовања
и васпитања (‘’Сл. гласник РС’’ број
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), члана 8. став
2. и члана 9. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Сл. гласник
РС“ број 18/10, 101/17, 113/17 и 10/19),
члана 20. Закона о јавним службама („Сл.
гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 83/14) и
члана 39. и 131. Статута града Шапца
( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од
11.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„НАШЕ ДЕТЕ“ У ШАПЦУ И
ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ПРЕДСТАВНИКА
ОСНИВАЧА

Број 32

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности
чланови Управног одбора Предшколске
установе „ Наше дете“ у Шапцу и то:
- Совраније Чоњагић, представник
оснивача
- Данијела Мијатовић,представник
оснивача
- Иван Досковић, представник
оснивача
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног
одбора Предшколске установе „Наше
дете“ у Шашцу и то:
-Др
Дејан
Максимовић,
представник оснивача
-Дејан Марковић, представник
оснивача,
-Ђорђе Павловић, представник
оснивача
Ово решење објавити у ‘’Сл. листу
града Шапца’’.
Образложење
Законом о основама система
образовања и васпитања (‘’Сл. гласник
РС’’ број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), у члану
115. став 1. прописано је да је Управни
одбор, орган управљања у предшколској
установи. У складу са чланом 116 став 2.
истог закона, орган управљања чине по
три представника из реда запослених у
установи, три представника родитеља
и других законских заступника и три
представника на предлог јединице
локалне
самоуправе.
Скупштина
јединице локалне самоуправе доноси
решење о именовању органа управљања
у установи, а сходно члану 117. мандат
органа управљања траје четири године.
Законом о предшколском образовању
и васпитању, („Сл. гласник РС“ број
18/10, 101/17, 113/17 и 10/19), у члану 8.
став 2. на оснивање и рад предшколске
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установе, примењују се прописи о јавним
службама. Законом о јавним службама
(„Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94
и 83/14), у члану 20. Управни одбор
установе именује и разрешава оснивач, а
број и састав управног одбора дефинише
се актом о оснивању. У Управни одбор
именују се и представници из реда
запослених у установи,Комисија за избор
и именовање за нове чланове управног
одбора установе предлаже Др Дејана
Максимовића, Дејан Марковић и Ђорђе
Павловић, као представника оснивача и
предлаже Скупштини да донесе решење
као у датом тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:119-00-86/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

512.

На основу члана 116. и 117.
Закона о основама система образовања
и васпитања
(‘’Сл. гласник РС’’ број
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и члана 39.
и 131. Статута града Шапца (‘’Сл. лист
града Шапца’’ број 5/19) Скупштина града
Шапца, на седници од 11.12.2020. године
, донела је:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНA ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКАШАБАЦ У ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ
НОВOГ
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1. РАЗРЕШАВА СЕ дужности
Ђукић Татјана, члан школског одбора
Средње пољопривредне школе са домом
ученика-Шабац у Шапцу. Представник
родитеља.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Арсеновић
Мирјана, ЈМБГ 2012970779510, из
Љубовије, ул. Ваљевски пут бр. 77,
запослена
у Општинској управи у
Љубовији, по занимању комунални
инспектор, за члана школског одбора
Средње пољопривредне школе са домом
ученика-Шабац у Шапцу, као представник
родитеља
3. Ово Решење објавити у ‘’Сл.
листу града Шапца’’.
Образложење
Скупштина града Шапца, на својој
седници 20.11. 2020 године, именовала је
Ђукић Татјану за члана школског одбора
Средње пољопривредне школе са
домом ученика –Шабац каопредставника
родитеља.
Законом о основама система
образовања и васпитања (‘’Сл.гласник
РС’’, број 88/17, 27/18,10/19 и 6/20),
чланом 117 став 3. тач 4. прописано
је да ће Скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити,
пре истека
мандата, члана органа управљања, због
престанка основа по којем је именован
у орган управљања. .Како је Ђукић
Татјани, члану школског одбора из реда
родитеља престао мандат јер је престао
основ по коме је именована у школски
одбор, као представник родитеља,
пошто се дете наведене исписало из
Средње пољопривредне школе са домом
ученика –Шабац, Савет родетеља на
својој седници одржаној 10.11.2020 год.
спровео је процедуру избора новог члана.
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За новог члана школског одбора из реда
родитеља предложена је Арсеновић
Мирјана. Комисија за избор и именовања
предлаже Скупштини да одлучи као у
диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:119-00-87/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

513.

На основу члана 121. Закона
о основама система образовања и
васпитања (‘’Сл.гласник РС’’, број 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20), члана 3. став 4.
Правилника о општинском савету
родитеља (‘’Сл.гласник РС’’, број 72/18)
и члана 39. и 131. Статута града Шапца
(‘’Сл.лист града Шапца’’, број 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од
11.12.2020. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ
САВЕТА РОДИТЕЉА
1) ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Општинског
савета
родитеља,
представници
савета
родитеља,
следећих образовно-васпитних установа,
на територији града Шапца, и то:
1.
Будимир Урошевић,
ОШ
„Доситеј Обрадовић“ Волујац,
- за
њеног заменика Гордана
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Глувић;
2. Саша Савић, ОШ „Ната Јеличић“
Шабац,
- за његовог заменика Слађана
Стојиновић;
3. Милица Филиповић, ОШ „Мајур“
Мајур,
-за њеног
заменика Драгана
Срдановић;
4. Ненад Врућкић, ОШ „Јован
Цвијић“ у Змињаку,
-за његовог заменика Драгољуб
Милинковић ;
5. Оливера Алфировић, ОШ „Вук
Караџић“ Шабац,
-за њеног заменика Жаклина
Јевремовић;
6. Весна Пантелић из Шапца, а за
њеног заменика Светлана Васиљевић из
Шапца, представници Техничке школе
Шабац.
7. Татјана Јовановић, Музичка
школе „Михаило Вукдраговић“ Шабац,
-за њеног заменика Милан Бечејић;
8. Славица Лертуа,
Стручна
хемијске и текстилне школа у Шапцу;
-за његовог заменика Мирослава
Тадић;
9.
Катарина Ивановић,
ОШ
„Јеврем Обреновић“ Шабац,
-за њеног заменика
Драган
Петронић;
10. Ксенија Мишић,
Школа
примењених уметности Шабац,
-за њеног заменика Невенка Поповић;
11. Марина Дракулић, Медицинска
школа „Др. Андра Јовановић“ Шабац,
-за њеног заменика Биљана
Милинковић;
12. Милан Чичулић, ОШ „Лаза К.
Лазаревић“ Шабац,
-за његовог заменика Јелена
Пантелић из Шапца;
13. Наташа Вукајловић Симић, из
Шапца,
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- за њеног заменика Бранислава
Стипетић из Поцерског Причиновића,
представници ОШ „Стојан Новаковић“
Шабац.
14. Јелена Јевтовић, ОШ „Свети Сава“
Шабац,
-за њеног заменика Милица Перић;
15. Весна Живковић, ОШ „Јанко
Веселиновић“ Шабац,
-за њеног заменика Јасмина Поповић;
16. Рајко Шушић, Шабачка гимназија,
Шабац,
-за њеног заменика Весна Букоровић;
17. Драгана Вучетић, економска школе
„Стана Милановић“, Шабац,
-за њеног заменика Марко Бингулац;
18. Данијела Обрадовић, ОШ „Војвода
Степа“, Липолист,
-за његовог заменика Душица Матић;
19. Богдан Василић, ОШ „Николај
Велимировић“ Шабац,
-за његовог заменика Биљана
Мркоњић;
20. Дејан Цвејић, ОШ „Краљ Александар
Карађорђевић“ Прњавор;
-за његовог заменика Данка
Милићевић.
21. Катанић Биљана,
Средња
пољопривредна школа са домом ученика
Шабац,
-за његовог заменика Радета
Радановић из Шапца;
22. Вукомановић Јелена, ПУ „ Наше
дете“ Шабац,
-за њеног заменика Петровић
Слободанка;
2) Мандат члановима Савета из
тачке 1. овог решења траје годину дана.
3) Ово Решење објавити
‘’Службеном листу града Шапца’’.

у

Страна 87

Образложење
Законом о основама система
образовања и васпитања (‘’Сл.гласник
РС’’, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), у
члану 121. прописано је да Општински
савет родитеља чине представници
савета родитеља свих школа са подручја
града и да се бирају сваке школске
године.
Правилником
о
Општинском
савету родитеља (‘’Сл.гласник РС’’72/18),
у члану 2. прописано је да Савет
родитеља сваке васпитно-образовне и
образовно-васпитне установе која има
седиште на територији јединице локалнесамоуправе, односно градске општине,
предлаже свог представника и његовог
заменика у Општински савет родитеља.
Чланом 3. истог Правилника, прописано
је да представника родитеља и његовог
заменика у Општинском савету, предлаже
савет родитеља сваке образовноваспитне установе, (основне и средње
школе и предшколске установе), сваке
радне, односно школске године, у року
од 15 дана од дана именовања чланова
савета родитеља у образовно-васпитној
установи, а најкасније до првог октобра
текуће радне, односно школске године.
Савет родитеља, овај предлог доставља
директору, који о томе доноси одлуку. Ову
одлуку директор образовно-васпитне
установе, доставља Скупштини града,
која у року од 15 дана од дана пријема
одлуке именује чланове Општинског
савета.
Општински савет има председника
и заменика председника, које бирају
чланови, већином гласова од укупног
броја чланова Општинског савета.
У складу са напред наведеним све основне
и средње школе, као и предшколска
установа,
су
спровеле
Законом
предвиђену процедуру и предложиле
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кандидате за чланове Општинског савета
родитеља.
Имајући у виду да је спроведена
законом
предвиђена
процедура,
Комисија за избор и именовања предлаже
Скупштини да одлучи као у диспозитиву
решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:119-00-88/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

514.

На основу члана 12. став 12. Закона
о инспекцијском надзору („Службени
гласник РС“, број 36/15, 44/18 и 95/19),
члана 32. тачка 6) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14 - др. закон, 47/18) и чл.39.
и 131.Статута града Шапца (‘’Службени
лист града Шапца“ бр.5/19),Скупштина
града Шапца на седници одржаној дана
11.12.2020. доноси:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ
ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА
ШАПЦА
1. Овим решењем образује се
Комисија за координацију инспекцијског
надзора над пословима из изворне
надлежности града Шапца (у даљем
тексту: Комисија).
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Обухватнији и делотворнији надзор
и избегавање преклапања и непотребног
понављања надзора, поред усклађивања
инспекцијског надзора између инспекција
које врше инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности
града Шапца, обезбеђује и Комисија.
2. Утврђује се да инспекцијски
надзор над пословима из изворне
надлежности града Шапца врше:
Комунална инспекција у саставу
Одељења за инспекцијске и комуналностамбенв послове.
Саобраћајна инспекција у саставу
Одељења за инспекцијске и комуналностамбенв послове.
Пореска инспекција у саставу
Одељења за послове локалне пореске
администрације.
3. Послови и задаци Комисије јесу:
1) да разматра и даје мишљење на
предлоге планова инспекцијског надзора,
које достављају инспекције;
2) да прати достигнути ниво
координације инспекција, иницира мере,
утврђује смернице и даје упутства у циљу
унапређења координације инспекција и
делотворности инспекцијског надзора, и
прати њихову реализацију, а нарочито:
(1)
за усклађивање планова
инспекцијског надзора и рада инспекција,
(2)
за размену информација у
вршењу инспекцијског надзора,
(3)
за унапређење инспекцијског
надзора на основу информација из
годишњег извештаја о раду инспекција,
(4)
за развој информационог
система у циљу ефикасног вршења
инспекцијског надзора;
5)
да
разматра
и
даје
мишљење на нацрте одлука и предлоге
других прописа којима се уређују питања
инспекцијског надзора;
6)
да разматра мишљења,
директиве, методолошке материјале и
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приручнике за рад инспекције, анализира
праксу инспекцијског надзора и заузима
ставове у циљу уједначавања поступања
инспекције у истим или сличним
ситуацијама према свим надзираним
субјектима, и објављује те ставове;
7)
да учествује у анализи
потреба
за
финансирањем,
техничком опремљеношћу и стручним
усавршавањем
инспектора,
као
и
утврђивању
програма
стручног
усавршавања инспектора, и подноси
иницијативе надлежним органима који
се односе на финансирање, техничку
опремљеност и програме обука и
других облика стручног усавршавања
инспектора;
8)
да даје стручно мишљење
о предлозима контролних листа, као и
њихових измена и допуна;
9)
да се стара да се на
службеној интернет страници града
Шапца објављују прописи, акти и
документи који се односе на инспекцијски
надзор;
10) да, на упит заинтересованих
лица, пружа обавештења која се односе
на делокруг инспекција у надлежности
града Шапца, најкасније у року од седам
радних дана;
11)да, у складу са потребом, подноси
извештаје Градском већу и Скупштини и
даје предлоге за предузимање мера из
њихове надлежности;
12)
да се стара да се на
службеној интернет страници града
Шапца објављују информације о свим
носиоцима послова
инспекцијског
надзора, а нарочито подаци о њиховим
надлежностима, адресама, телефонима
и адресама електронске поште, као и о
њиховим руководиоцима;
13) да предузима одговарајуће
активности у вези са обраћањем
подносиоца притужбе на рад инспекције
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који је незадовољан одлуком о притужби;
14) да разматра извештај о раду
унутрашње контроле инспекције;
15) да обавља друге послове и
задатке утврђене овим решењем.
4. Комисију чини: председник,
заменик председника, 2 члана из реда
руководилаца инспекција и 2 заменика
чланова.
Председник Комисије руководи
њеним радом, усклађује рад чланова и
сазива и води седнице Комисије.
Председника Комисије за време
његове одсутности или спречености
замењује заменик председника Комисије.
5. У Комисију се именују:
за председника:
др Александар Пајић, градоначелник
града Шапца;
за заменика председника:
Александар Јовановић, начелник Градске
управе;
зa чланове:
1) Зорица Гвозденовић, начелник
Одељења за инспекцијске и комуналностамбене послове;
2) Богдан Василић, начелник
Одељења
локалне
пореске
администрације;
за заменике чланова:
1) Злата Моравчевић, шеф Одсека
комуналне инспекције;
2) Данијела Катић, шеф Одсека за
контролу;
6. Инспекције су дужне да се
придржавају смерница и упутстава из
тачке 3. став 2) овог решења.
Члан Комисије који није сагласан са
овим смерницама и упутствима може да
поднесе предлог Градском већу, односно
Скупштини да заузму став поводом овог
питања, односно предузму мере и радње
из свог делокруга.
Послове из тачке 3. став 2) подстав
(4) овог решења Комисија обавља у
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сарадњи са органом градске управе
надлежним за послове информатике, који
обавља стручне послове и послове градске
управе који се односе на успостављање
и одржавање информационог система у
циљу ефикасног вршења инспекцијског
надзора.
7.
Стручно-техничке
и
административне послове за Комисију
обавља Одељење за инспекцијске и
комунално-стамбене послове.
8. У оквиру Комисије образују
се радне групе и стручни тимови за
одређену област, односно одређена
питања инспекцијског надзора.
Радном групом, односно стручним
тимом руководи члан Комисије, а у раду
радне групе, односно стручног тима могу
учествовати представници инспекција
које немају чланове у саставу Комисије,
комуналне полиције, јавних предузећа
и установа чији је оснивач град Шабац,
удружења, комора и других асоцијација,
научних и образовних установа, као и
других организација чији је рад повезан
са системом и пословима инспекцијског
надзора у граду Шапцу.
9. Комисија је овлашћена да
захтева податке, обавештења, исправе
и извештаје који су јој потребни за
обављање њених послова и задатака
од надлежних органа и ималаца јавних
овлашћења.
10. Комисија доноси пословник о
свом раду.
11. Комисија усклађује инспекцијски
надзор над пословима из изворне
надлежности са повереним пословима
инспекцијског надзора из надлежности
града
Шапца,
обезбеђивањем
координације и међусобне сарадње
инспекција града Шапца у утврђивању
планова
инспекцијског
надзора
и
рада инспекција и сарадње у поступку
вршења самосталног или заједничког
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инспекцијског надзора.
Сарадња
између
инспекција
из става 1. ове тачке остварује се у
складу са облицима сарадње утврђеним
законом и другим прописима којима
се уређују државна управа и локална
самоуправа, Законом о инспекцијском
надзору и посебним законима, и нарочито
обухвата међусобно обавештавање,
размену информација, пружање помоћи
и заједничке мере и радње од значаја
за инспекцијски надзор, као и друге
начине
унапређења
делотворности
инспекцијског надзора у надлежности
града Шапца.
У оквиру свог делокруга, у складу
са одлуком којом се уређује градска
управа, усклађује се инспекцијски надзор
над пословима из изворне надлежности
са повереним пословима инспекцијског
надзора из надлежности града Шапца.
12. Комисија подноси Скупштини
редовне извештај о раду најмање сваких
90 дана, као и ванредне извештаје по
потреби, и редовно их објављује на
интернет страници.
Комисија
подноси
Скупштини
и годишњи извештај најкасније до 31.
јануара текуће године за претходну
годину.
13. Ово решење објавити у
„Службеном листу града Шапца“.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:119-00-89/2020-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
515.

На основу члана 46 и 47. став
1. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
члана 70. и 71. став 1. Статута Општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, бр. 6/2019) и члана 2. став 1.
тачка 2. Одлуке о Општинском већу („Сл.
лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 36/08),
по захтеву Оделења за урбанизам,
грађевинарство и инспекцијске послове
број:344-67/20-IV/03
од
02.12.2020.
године, Општинско веће општине
Владимирци, на својој петој редовној
седници у новом сазиву у 2020.години,
одржаној
дана
09.12.2020.године,
једногласно је донело

Р Е Ш Е Њ Е
I УСВАЈА СЕ Главни пројекат
„За
постављање
хоризонталне
и
вертикалне сигнализације на деоницама
улице Бибе Карановић и Карађорђеве
у циљу промене режима саобраћаја из
двосмерног у једносмерни“ по захтеву
Оделења за урбанизам, грађевинарство
и инспекцијске послове број:344-67/20IV/03 од 02.12.2020.године.
II Главни пројекат „За постављање
хоризонталне и вертикалне сигнализације
на деоницама улице Бибе Карановић и
Карађорђеве у циљу промене режима
саобраћаја из двосмерног у једносмерни
чини саставни део овог Решења.
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III Решење доставити: Оделењу
за
урбанизам,
грађевинарство
и
инспекцијске послове Општинске управе
општине Владимирци, у материјал
Општинског већа и архиви.
IV Решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 344-68/20-II од 09.12.2020.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Горан Зарић, спец.инж.орг.наука
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516.
На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), и чл.70. Статута
општине Владимирци („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 6/19),
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, на седници одржаној 09.12.2020. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ за период 01.01.-30.09. 2020. године
I. ОПШТИ ДЕО

Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета општине Владимирци за период
01.01.-30.09. 2020. године, износе у динарима, и то:
I. Укупно остварени текући приходи, примања
(буџетска средства и средства из осталих извора)
316.986.049,99
II. Укупно извршени текући расходи и издаци (буџетска средства и
средства из осталих извора)
308.877.127,92
III. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (суфицит)
IV Укупно извршена пренета неутрошена средства из претходне године извршени расходи из пренетих неутрошених средстава
V. Разлика укупних прихода и примања и остварених пренетих неутрошених
средстава и укупних расхода и издатака (суфицит)

8.108.922,07
2.368.465,34
10.477.387,41

Утврђени суфицит у периоду 01.01.-30.09.2020. године из свих извора финансирања утврђен је на следећи начин:
у динарима
Извршено у
Опис
периоду 01.01.30.09.2020.
1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине
316.986.049,99
(класа 7 + класа 8)
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
303.361.575,98
(класа 4+ класа 5)
13.624.474,01
3. Вишак прихода – буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)
Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит:
– део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће
720.982,00
расхода и издатака текуће године (Расходи из извора 13)
– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и
1.647.483,34
издатака текуће године
– износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита
– износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату
обавеза по кредитима ( Класа 6)
– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине
4. Кориговани вишак прихода – суфицит

5.515.551,94

10.477.387,41

Буџетски суфицит (дефицит), и укупни фискални резултат буџета у периоду 01.01.-30.09.2020. године из свих
извора финансирања утврђени су:
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Економска
класифи-кација

Планирано

Остварено

2

3

4

1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА
И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Текући приходи:
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне
добитке
1.2. Порез на добра и услуге
1.3. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
– наплаћене камате
– накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта
3. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године
4. Донације
5. Трансфери
6. Трансфери између корисника на истом нивоу
Примања од продаје нефинанисјске имовине
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи:
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и роба
Употреба основних средстава
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
7. Трансфери и дотације
Остале донације, дотације и трансфери
Издаци за нефинансијску имовину
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ
ДЕФИЦИТ) (I–II)
IV. Издаци за набавку финансијске имовине
V. Отплата главнице
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице домаћим јавним
финансијским институцијама и пословним
банкама
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III-IV-V)
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
VI. Примања по основу продаје финансијске
имовине
VII. Примања од задуживања
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских
институција и пословних банака
1.2. Задуживање код осталих кредитора
2. Примања од иностраног задуживања
VIII. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ
IX. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VIII-V)
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у динарима
%
Остварено/
План
5

7+8
7
71

506.809.197,00
506.781.197,00
215.861.546,00

316.986.049,99
316.967.821,39
131.580.703,84

62,55%
62,55%
60,96%

711

146.235.844,00

92.689.654,10

63,38%

12.295.105,00

6.915.220,70

56,24%

57.330.597,00

31.975.829,04

55,77%

30.451.949,00
264.655,00

14.884.016,95
58.595,81

48,88%
22,14%

3.406.210,00

4.867.862,54

142,91%

714
712+713+716
+719
74
7411
7415

188.135,00

136.217,98

72,40%

6.987.200,00
253.292.367,00

690.489,82
169.676.392,80

9,88%
66,99%

0,00

0,00

28.000,00
503.235.578,77
436.175.303,54
124.624.386,00
177.806.501,54
0,00
1.217.800,00
18.969.965,00
41.595.070,00
21.655.181,00
50.306.400,00
0,00
67.060.275,23

18.228,60
303.361.575,98
292.540.038,14
84.713.729,16
126.753.376,41
0,00
661.266,68
8.460.498,00
25.493.051,96
13.209.653,71
33.248.462,22
0,00
10.821.537,84

65,10%
60,28%
67,07%
67,98%
71,29%

3.573.618,23

13.624.474,01

381,25%

61
611

7.002.592,00
7.002.592,00

5.515.551,94
5.515.551,94

78,76%
78,76%

6113 + 6114

7.002.592,00

5.515.551,94

78,76%

-3.428.973,77

8.108.922,07

-236,48%

0,00
0,00

0,00
0,00

3.428.973,77

2.368.465,34

69,07%

-3.573.618,23

-3.147.086,60

88,06%

772
731+732
733
78
8
4+5
4
41
42
43
44
45
47
48+49
463+464
465
5
(7+8) – (4+5)

54,30%
44,60%
61,29%
61,00%
66,09%
16,14%

62

6111 + 6112
+ 6115 + 6116
+ 6117 + 6118
+ 6119
612

92
91
911
9113 + 9114
9111 + 9112 +
912
321311+311712
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У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године, утврђенa су примања по свим изворима финансирања
(класа 800000 и 900000) у износу од 18.228,6 динара и укупни издаци (класа 500000 и 600000) у износу од
16.337.089,78 динара.

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године, утврђенa су укупни консолидовани новчани приливи у
износу од 316.986.049,99 динар. Од наведеног износа новчаних прилива 316.133.180,32 динара се односи на
наменске и ненаменске приходе који су оприходовани у оквиру трезора, 226.275,81 динара се односи на сопствене
приходе Библиотеке ,,Диша Атић" (Извор 04), док се 626.593,86 динара односи на приходе ПУ ,,Сунцокрети" од
родитељског динара за ваннаставне активности (Извор 16).
У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године, утврђенa су укупни консолидовани новчани одливи у
износу од 308.877.127,92 динара.
Разлике одлива (расхода и издатака) који су евидентирани у главној књизи трезора и одлива (расхода и издатака)
индиректних корисника су евидентиране у поступку усаглашавања извршења буџета општине Владимирци
(евиденције главне књиге трезора) и извршења финансијских планова Индиректних корисника. Разлике у
извршењима, односно мање извршење расхода и издатака - мањак новчаних одлива са подрачуна индиректних
корисника у односу на пренета средства са буџета су резултирала повећањем салда на подрачунима индиректних
корисника у оквиру консолидованог рачуна трезора. О усаглашавању извршења буџета и извршења индиректних
корисника сачињени су записници који су архивирани у Одсеку за трезор и буџетско рачуноводство општине
Владимирци и на основу истих је сачињено консолидовано извршење буџета општине Владимирци у периоду 01.01.30.09.2020. године.
У периоду 01.01.-30.09.2020. године обрачун салда готовине је утврђен на следећи начин:
У динарима
I
Салдо готовине на подрачунима корисника у оквиру Консолидованог
рачуна трезора општине Владимирци на дан 01.01.2020. године,

3.428.973,77

II

Приливи новчаних средстава у периоду 01.01.-30.06.2019. године:

316.986.049,99

III

Одливи новчаних средстава у периоду 01.01.-30.06.2019. године:

308.877.127,92

IV Салдо готовине на подрачунима корисника у оквиру Консолидованог
рачуна трезора општине Владимирци на дан 30.09.2020. године (I+II-III)

11.537.895,84

Структура износа салда готовине од 8.194.543,64 динара 30.06.2020. године по подрачунима који улазе у
консолидацију корисника уоквиру консолидованог рачуна трезора увећани за стање благајне Предшколске Установе
,,Сунцокрети" Владимирци:
Рачун извршења буџета
Унопс SWISS-PRO Владимирци - нам.сред.од донација 2019
Подрачун Општинска изборна комисија
Општинска Управа - подрачун за изборно јемство

10.891.538,92
144.090,23
4.344,32
14.611,65

Буџетски подрачун Библиотека ,,Диша Атић"
Библиотека ,,Диша Атић" - подрачун сопствени приходи
Збирно подрачуни Месних Заједница општине Владимирци
Туристичка организација општине Владимирци - подрачун
Буџетски подрачуни ПУ ,,Сунцокрети"
ПУ ,,Сунцокрети" - подрачун Ђачки динар
ПУ ,,Сунцокрети" - благајна

2.951,59
234.549,53
18.606,77
2.420,68
152.303,43
72.478,72
0,00
УКУПНО:

11.537.895,84

Стање салда готовине од 11.537.895,84 динара чини 1.060.508,43 динара пренетих средстава из претходне године
која нису утрошена и 10.477.387,41 динара утврђеног суфицита у на начун описна у претходном делу овог Закључка.
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У Извештају о извршењу буџета у периоду 1. јануара до 30. септембра 2020. године (Образац 5), утврђена је
позитивна разлика (суфицит) у износу од 8.109 хиљада динара, између укупних текућих прихода и примања и укупних
расхода и издатака. Извештају о извршењу буџета у периоду 1. јануара до 30. септембра 2020. године (Образац 5)
састављена на основу консолидованих података о извршењима директних корисника Буџета општине Владимирци и
саставни је део овог Закључка.

I. ПОСЕБАН ДЕО

Преглед текућих расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној и економској класификацији
сви по изворима финансирања, као и преглед остварења прихода по изворима финансирања за период 1.1 – 30.09.
2020. године дати су у прилогу и саставни су део овог Закључка.

Извештаји о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2020. до 30.09.2020.
године, Извештај о донацијама за период 01.01.-30.09.2020. године и Извештај о кредитном задужењу за период
01.01.-30.09.2020. године и Извештај о примљеним и датим донацијама за период 01.01.-30.09.2020. године саставни
су делови овог Закључка.

Овај Закључак објавити у „Службеном листу града Шапца и општине: Богатић, Владимирци и Коцељева”.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 401-295/20-II од 09.12.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
________________________
Горан Зарић,спец,инж.орг.наука
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САДРЖАЈ
Број акта

Назив акта

Страна

Број акта

Назив акта

Страна

АКТА

ГРАД ШАБАЦ
467 ДОПУНСКИ ИЗВЕШТАЈ ГРАДСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О УКУПНИМ
РЕЗУЛТАТИМА
ИЗБОРА
ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ШАПЦА
1
468 ИЗВЕШТАЈ АДМИНИСТРАТИВНОМАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ
3
469 ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ
ДОПУНСКОГ ИЗВЕШТАЈА ГИК-А 4
470 ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
МИЛУ ИСАКОВИЋ
4
471 ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
КСЕНИЈИ ЛУКИЋ МАРОВИЋ
5
472 ОДЛУКА
О
ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА ИВАНУ НЕШКОВИЋ 6 6
473 ОДЛУКА
О
ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА РАДЕНКИ ГАЈИЋ
7
474 ОДЛУКА О ИЗБОРУ
ЗДРАВКОВИЋА
ЗА
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЗОРАНА
ЧЛАНА

8

475 ОДЛУКА
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ СРЕММАЧВА ЗА 2019. ГОДИНУ
9
476 ОДЛУКА
О
САГЛАСНОСТИ
НА

ДАВАЊУ
ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП
„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“
ЗА 2019.
10
ГОДИНУ
477 ОДЛУКА
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП
„СТАРИ ГРАД“ ЗА 2019. ГОДИНУ 11
478 ОДЛУКА
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП
„ПАРКИНГ ШАБАЦ“
ЗА 2019.
12
ГОДИНУ 12
479 ОДЛУКА
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП
„ВОДОВОД- ШАБАЦ“ ЗА 2019.
12
ГОДИНУ
480 ОДЛУКА
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈП
„ИНФРАСТРУКТУРА- ШАБАЦ“ ЗА
13
2019. ГОДИНУ
481 ОДЛУКА
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ ЈП
„ИНФРАСТРУКТУРАШАБАЦ“
14
ЗА 2020. ГОДИНУ
482 ОДЛУКА
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ КОРИШЋЕЊА
БУЏЕТСКЕ
ПОМОЋИ
ЈП
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САДРЖАЈ
Број акта

Назив акта

Страна

Број акта

Назив акта

Страна

АКТА

„ИНФРАСТРУКТУРАЗА 2020. ГОДИНУ

ШАБАЦ“

15

483 ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПДР
ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И
ЧУВАЊЕ ВОЋАНА КАТ.ПАРЦ.БР.
3097 КО ПРЊАВОР
17
484 ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ ПДР БЛОК Х-ПРВА
ИЗМЕНА
20
485 ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПДР „МИШАР“ –ДРУГА
ИЗМЕНА
56
486 ОДЛУКА ДА СЕ НЕ РАДИ
СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
НА
ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
ЗА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР
„МИШАР“ –ДРУГА ИЗМЕНА
60
487 РЕШЕЊЕ
О
ПОСТАВЉЕЊУ
ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДА
ШАПЦА
(ГОРДАНА
ДРАЖИЋ)
62
488 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
ШАБАЦ.
63
489 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д.
ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
ШАБАЦ.
64
490 РЕШЕЊЕ
О
ДИРЕКТОРА

РАЗРЕШЕЊУ
ШАБАЧКОГ

ПОЗОРИШТА

64

491 РЕШЕЊЕ
О
ИМЕНОВАЊУ
В.Д. ДИРЕКТОРА ШАБАЧКОГ
ПОЗОРИШТА
65
492 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ДИРЕКТОРА МЕЂУОПШТИНСКОГ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ШАПЦУ 66
493 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д.
ДИРЕКТОРА МЕЂУОПШТИНСКОГ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ШАПЦУ 66
494 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ У
ПРЊАВОРУ
67
495 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ В.Д.
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ У
ПРЊАВОРУ
68
496 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
И
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ЈКП
„ПАРКИНГ-ШАБАЦ“
68
497 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
И
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ЈКП
„СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
69
498 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
И
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ЈКП
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Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 99

САДРЖАЈ
Број акта

Назив акта

Страна

Број акта

Назив акта

Страна

АКТА

„ВОДОВОД- ШАБАЦ“

70

499 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
И
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ЈКП
„ТОПЛАНА- ШАБАЦ“
71
500 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
И
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ЈКП
„ИНФРАСТРУКТУРА- ШАБАЦ“.
71
501 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
И
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ
ОДБОРА
ЈКП
РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ
72
502 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
ШАБАЦ
73
503 РЕШЕЊЕ
О
РАЗРЕШЕЊУ
И
ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ШАБАЧКОГ
ПОЗОРИШТА
75
504 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ШАБАЧКЕ 76
505 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ШАБАЦ
77

506 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА
МЕЂУОПШТИНСКОГ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ШАПЦУ 78
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
507 ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ У
ПРЊАВОРУ
79
508 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ШАПЦА 81
509 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ШАБАЦ
82
510 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ДР
ДРАГА ЉОЧИЋ ШАБАЦ
83
511 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
„НАШЕ
ДЕТЕ“
ШАБАЦ
84
512 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ШАБАЦ
85

Страна 100

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева
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САДРЖАЈ
Број акта

Назив акта

Страна

Број акта

Назив акта

Страна

АКТА

513 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ
САВЕТА
РОДИТЕЉА
ГРАДА
ШАПЦА
86
514 РЕШЕЊЕ
ОФОРМИРАЊУ
РЕШЕЊА
О
ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
88
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
515 РЕШЕЊЕ О СИГНАЛИЗАЦИЈИ

91

516 ЗАКЉУЧАК
О
УСВАЈАЊУ
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ ЗА ПРВИХ ДЕВЕТ
МЕСЕЦИ
92

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

