ГОДИНА
XLIII
ГОДИНА XLIII

БРОЈ
38.
БРОЈ 1.

АКТА
ГРАДА
ШАПЦА
АКТА СО
БОГАТИЋ
589.
На основу члана 61. став 7. и
став 8. Закона о буџетском систему „Сл.
001
гласник
РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
РЕПУБЛИКА
101/11,
93/12,СРБИЈА
62/13, 63-13- испр., 108/13,
ОПШТИНА БОГАТИЋ
14/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/2016,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
113/2017,
95/2018 и 72/2019), на основу
Број: I-R. 230/2020-09
Датум:
31.01.2020.године
члана
69.
став 2. Закона о буџетском
Бoгатић
систему, на основу члана 61 и 131 Статута
На основу члана 32. Закона о локалној
града
Шапца („Сл.лист“ 5/2019), Одлуке
самоуправи (Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и
o47/18)
ребалансу
III буџета
града
Шапца
за
члана 40. Статута
Општине
Богатић
("Сл. лист
града
Шапца
и
општина
Богатић,
Владимирци
и
2020. годину, Градско веће града Шапца
Коцељева" бр. 4/19), Скупштина општине Богатић, на
на
седници одржаној 29.12.2020. године,
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела
доноси:
је:
ОДЛУКУ

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљаПРОМЕНИ
вањаО
општине
Богатић АПРОПРИЈАЦИЈЕ
за 2020. годину.
II Одлуку доставити: Националној служби за запошљавање Шабац, у досије
I седничког материјала и
архиви.
III Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и
Одобрава
промена
има се објавити
у "Службеномсе
листу града
Шапца и
апропријација
Градскоји Коцељева".
управи града
општина Богатић, Владимирци

Шапца,
на основу захтева упућеног
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Одељењу
финансије,
дана 25.12.2020.
Мирославза
Дабић,
с.р.
године, број 400-1-246/20-03
002

на

II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА
БОГАТИЋ
Одобрава
се измена апропријација
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
следећи начин:
Број: 231/2020-09
Датум:31.01.2020. године
Б o гАпропријација
атић
обезбеђена

На основу
20. Закона
локалнојШапца
самоуОдлуком
о члана
ребалансу
III ограда
прави ("Службени гласник Републике Србије" бр.
за
2020. годину, раздео 4, програм 0602
– Опште услуге локалне самоуправе,

29. 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
програмска
активност
ПА („Службени
0002 –
лист
града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци
и
Функционисање
месних
заједница,
Коцељева“ број:4/19), Скупштина општине Богатић на
функционална
класификација
160,
седници
одржаној дана 31.01.2020.
године, донела је:

позиција 188, економска класификација
Д Л У К У и одржавање,
425 – текуће Опоправке
смањује се за 651.609,00 динара; раздео
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
4,
програм 0602
– Опште услугеПУТЕВИМА
локалне
ОПШТИНСКИМ
И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
самоуправе,
програмска
активност
НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
ПА 0009 – Текућа буџетска резерва,
I ВРШИ СЕ ИЗМЕНАкласификација
И ДОПУНА Одлуке о општифункционална
160,
нским и некатегорисаним путевима на територији
позиција 66, економска класификација
општине Богатић („Службени лист града Шапца и
499 – средства
резерве, исмањује
за
општина:
Богатић, Владимирци
Коцељевасе
број:
13/17),
утолико што
се:
3.700.000,00
динара.
-у члану
4. ставу 4,
5. исте
иза тачке 32)
додаје–
Раздео
програм
0602
тачка
33)
која
гласи
„ПУТ
ОП-33
Богатић-Клење-кат.
Опште услуге локалне самоуправе,
парц. у К.о. Богатић-кат.парц.бр. 4850; 4851; део кат.
функционална
класификација
160,
парц. бр.4775 (наспрам кат. парц.бр.4851 и кат. парц.
позиција
189,
економска
класификација
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
426 - материјал,
ПА
0002-функционисање
до
кат. парц.бр.5523);
део кат. парц.бр.5523
месних
заједница,
повећава(од кат.
се
парц. бр.5481 до кат. парц. бр.5524); кат. парц. бр.5524;
за
651.609,00
динара.
Промена
део кат. парц. бр.5525 (од кат. парц. бр.5524 до кат.
апропријације
неопходна
због
куповине
парц.бр.5490);
део је
кат.
парц. бр.5490
(наспрам
кат.
новогодишњих
пакетића
парц.
бр.5453 и кат. парц.
бр.5522); деоукат. Месним
парц. бр.
5522
(наспрам кат. парц. бр.5490 и кат. парц. бр.5115);
заједницама.
кат. парц. бр.5115; кат. парц. бр.2670; кат. парц. бр.5516
Раздео 4, програм 1101 – Станои кат. парц. бр.2669“
вање, урбанизам и просторно планирање,
II У осталом делу Одлука о општинским и некатефункционална
133,
горисаним
путевима на класификација
територији општине Богатић
позиција лист
65, града
економска
класификација
(„Службени
Шапца и општина:
Богатић,
Владимирци
и Коцељева
број: 13/2017)
остаје неи451- субвенције
јавним
нефинансијским
змењена.
предузећима и организацијама, ПА 0003III Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
управљање
грађевинским земљиштем,
објављивања у "Службеном листу града Шапца и
повећава
се Владимирци
за 2.000.000,00
општина:
Богатић,
и Коцељева динара.
".
Промена апропријације је неопходна за
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
реализацију
трошкова разношења рачуна
Мирослав Дабић, с.р.
и за прикључке на инфраструктурне
објекте по Уговорним обавезама из
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ранијих година везаним за продају
парцела физичким и правним лицима.
Раздео 4, програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе,
функционална
класификација
110,
позиција 32, економска класификација
413 – накнаде у натури, ПА 0001функционисање локалне самоуправе,
повећава се за 1.000.000,00 динара.
Промена апропријације је неопходна
ради набавке новогодишњих пакетића.
Раздео 4, програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе,
функционална
класификација
110,
позиција 43, економска класификација
472 – накнаде за социјалну заштиту из
буџета, ПА 0001- функционисање локалне
самоуправе, повећава се за 700.000,00
динара. Промена апропријације је
неопходна због повећања накнаде за
социјалну заштиту из буџета – боравак
трећег детета у вртићу.
III
Захтев за промену апропријације
у складу је са Одлуком o ребалансу III
буџета града Шапца за 2020. годину.
IV
За износ одобрене промене
апропријација
извршити
измене
распоређених
средстава
на
одговарајућим позицијама и економској
класификацији Одлуке о ребалансу III
буџету града Шапца за 2020. годину.
V
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за финансије.
VI
Сагласност

за

промену

Број 38

апропријација Градске управе објавити у
Службеном листу града Шапца.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 400-00-23/2020-15
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Александар Пајић

590.

Градоначелник
града
Шапца,
дана 28.12.2020. године, на основу чл.
186. и 189. Закона о основама система
образовања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018-др. закони, 10/2019 и
6/2020), чл. 50. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.
закон, 95/2018-др. закон и 10/2019), чл.
11, 12. и 13. Правилника о мерилима
за
утврђивање
економске
цене
програма васпитања и образовања у
предшколским установама („Сл. гласник
РС“, бр. 146/2014) и чл. 57. и 131. Статута
града Шапца („Сл. лист града Шапца“, бр.
5/2019), доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„НАШЕ ДЕТЕ“ У ШАПЦУ
I
Oвим решењем утврђује се
економска цена програма васпитања и
образовања у Предшколској установи

Број 38
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„Наше дете“ у Шапцу, чији је оснивач град
Шабац.
II
Економска
цена
програма
васпитања и образовања у Предшколској
установи „Наше дете“ у Шапцу, утврђује
се у износу од 30.493,27 динара месечно
по детету.
Дневна економска цена по детету
утврђује се дељењем месечне економске
цене по детету из става 1. овог члана са
бројем радних дана у месецу.
III
Учешће корисника услуга у
економској цени по детету изности 20%,
односно за целодневне облике рада у
трајању од 11 часова, утврђује се у износу
од 6.099,00 динара месечно по детету.
Економска цена боравка другог
детета у васпитним групама целодневног
облика рада у Предшколској установи
„Наше дете“ у Шапцу, умањује се за износ
од 20% од утврђеног износа учешћа
корисника услуга у економској цени и
износи 4.879,00 динара.

Економска цена боравка другог
детета у васпитним групама целодневног
облика рада-програм припреме за школу
у Предшколској установи „Наше дете“
у Шапцу, умањује се за износ од 20%
од утврђеног износа учешћа корисника
услуга у економској цени и износи
4.542,00 динара.
VI
Даном почетка примене овог
решења престаје да важи Решење о
утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у Предшколској
установи „Наше дете“ у Шапцу, број 3800-4/2019-13 од 24.12.2019. године.
VII
Ово решење објавити у „Сл. листу
града Шапца“, а примењиваће се од 1.
јануара 2021. године.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 38-00-8/2020-13
од 28.12.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Александар Пајић

IV
Учешће корисника услуга у
економској цени по детету износи 20%,
односно за полудневне облике рада у
трајању од 4 часа, утврђује се у износу
од 2.598,00 динара месечно по детету.
V
Учешће корисника услуга у
економској цени по детету за целодневне
облике рада у трајању од 11 часова програм припреме за школу, утврђује се
у износу од 5.678.00 динара месечно по
детету.

Страна 3

591.

На основу члана 173, 178. и 179.
Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (“Службени гласник РС” бр.
21/16, 113/17 и 95/18), члана 61. и 131.
Статута града Шапца (“Службени лист
града Шапца” број 5/19), Градско веће
града Шапца, на седници одржаној дана
29.12. 2020. године, доноси:

Страна 4

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ЖАЛБЕНЕ
КОМИСИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Гордана
Берић Пантић, дипломирани правник,
дужности члана Жалбене комисије, због
престанка радног односа у Градској
управи града Шапца.
2.
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Младен
Кузмановић, дипломирани правник,
за новог члана Жалбене комисије, до
окончања мандата Жалбене комисије,
именоване решењем Градског већа града
Шапца број 110-59/2016-15 од 20.05.2016.
године.
3. Ово решење објавити
“Службеном листу града Шапца”.

Број 38

престаје дужност уколико буде разрешен
пре истека мандата.
Обзиром да је Гордани Берић Пантић
престао радни однос у Градској управи
града Шапца дана 06.11.2020.године,
Градско веће града Шапца је донело
одлуку да се за новог члана жалбене
комисије именује Младен Кузмановић,
дипломирани правник.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:110-00-97/2020-15
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Александар Пајић

у

Образложење
Градско веће града Шапца, решењем
број 110-59/2016-15 од 20.05.2016.
године, именовало је Гордану Берић
Пантић, дипломираног правника, за
члана Жалбене комисије града Шапца.
Чланом 173. и 174. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник
РС“ бр. 21/16, 113/17 и 95/18), прописано
је да је жалбена комисија у јединици
локалне самоуправе колегијални орган,
који у другом степену одлучује о жалбама
службеника на решења којима се одлучује
о њиховим правима и дужностима, као
и о жалбама учесника интерног и јавног
конкурса. Такође је Законом дефинисано
да жалбену комисију образује Градско
веће и да она има три члана од којих
је један председник. Чланови жалбене
комисије именују се на пет година и могу
бити поново именовани. Сходно члану
179. став 1., члану жалбене комисије

592.

На основу члана 6. и члана 7а.
Закона о порезима на имовину (“Службени
гласник РС” број 26/01, “Службени лист
СР Југославије” бр.42/02-Одлука СУС
и “Службени гласник РС” број 80/02,
80/02-др.закон, 135/2004, 61/07, 5/09,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 –
одлука УС, 47/2013 и 68/2014-др.закон,
95/2018 и 99/2018 -одлука УС и 86/2019),
и чланова 61. и 131. Статута града
Шапца (“Службени лист града Шапца”
број 5/2019), Градско веће града Шапца,
на седници одржаној дана 30.11.2020.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ
ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА

На основу
6. и члана
7а. Закона
о порезима
на имовину
(“Службени
гласник РС”
број 26/01, “Службени
лист5
Број
38 члана
Службени
лист
града Шапца
и општина
Богатић,
Владимирци
и Коцељева
Страна
СР Југославије” бр.42/02-Одлука СУС и “Службени гласник РС” број 80/02, 80/02-др.закон, 135/2004, 61/07, 5/09,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 и 68/2014-др.закон, 95/2018 и 99/2018 -одлука УС и
86/2019), и чланова 61. и 131. Статута града Шапца (“Службени лист града Шапца” број 5/2019), Градско веће
I - на седници
Овимодржаној
решењем
утврђују
ГРАДСКО
ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
града Шапца,
дана 30.11.2020.
године, донело
је

се просечне цене квадратног метра
одговарајућих
непокретности
за
утврђивање пореза на имовину за 2021.
РЕШЕЊЕ
годину на територији града Шапца.

Број: 38-00-7/2020-15

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Александар Пајић

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ
ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
II - На територији
града
Шапца

одређене су четири зоне за утврђивање
пореза на имовину, у зависности
од
комуналне
опремљености
и
опремљености
јавним
објектима,
I - Овим решењем
утврђују се просечне
цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
саобраћајној
повезаности
са централним
пореза на имовину
за 2021.односно
годину на територији
града Шапца.
деловима
града,
са радним
зонама и другим садржајима у насељу, и
то : ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона
- На територији
града Шапца одређене су четири зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од
иIIЧЕТВРТА
зона.
комуналне опремљености
опремљености јавним
објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима
Просечне
цене и квадратног
метра
града, односно са радним
зонама и другим
садржајима
непокретности
за утврђивање
пореза
на у насељу, и то : ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и
ЧЕТВРТА зона.
имовину
за 2021. годину износе:
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину износе:
Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и
други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за
обављање делатности
7. Гараже и гаражна места
8. Друго земљиште

ПРВА
зона
1.475,88 дин.
нема
нема
72.569,00 дин.
49.701,68 дин.

ДРУГА
зона
1.352,40 дин.
54,88 дин.
нема
48.505,10 дин.
33.389,58 дин.

ТРЕЋА
зона
1.227,94 дин.
54,88 дин.
38,22 дин.
39.200,00 дин.
19.487,30 дин.

ЧЕТВРТА
зона
135,24 дин.
49,00 дин.
38,22 дин.
29.400,00 дин.
16.528,68 дин.

80.058,16 дин.

49.485,10 дин.

18.912,04 дин.

18.912,04 дин.

30.362,00 дин.
нема

24.500,00 дин.
32,93 дин.

19.600,00 дин.
32,93 дин.

14.700,00 дин.
29,40 дин.

III – Овo решење објавити у
“Службеном листу града Шапца” и на
III – Овo решење
објавити
у “Службеном
листу града Шапца” и на интернет страници званичне презентације
интернет
страници
званичне
презентације
града Шапца.
града
Шапца.
IV - Ово решење ступа на снагу
IV - Ово решење
ступа на снагу
даном доношења,
се од 01.01.2021. године.
даном
доношења,
а примењује
се а примењује
од
01.01.2021. године.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
Број: 38-00-7/2020-15

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Др Александар Пајић
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Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

АКТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
593.

На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“,
број 54/2009, 73/2010,101/2010,93/2012,6
2/2013, 63/2013-испр.,108/2013,142/2014,
68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016,113/2
017,95/2018,31/2019 и 72/2019 ), 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), Општинско веће
општине Владимирци, на својој шестој
редовној седници у новом сазиву у 2020.
години, одржаној дана 14.12.2020.године,
једногласно је донело
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком
о буџету општине Владимирци за 2020
годину (,,Сл.лист града Шапца и општине
Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр.27/2019),у оквиру Раздела 4 - Oпштинска
Управа , Програм 0602 – Програм
15:Локална
самоуправа,Програмска
активност 0602-0009 - Текућа резерва
,функција 160,економска класификација
499 –резерве, позиција 51 одобравају се
Општинској управи општине Владимирци
средстава у укупном износу 627,637.00
динара ради обезбеђивања недостајућих
средстава за измирење рата главнице
за кредите банкама у 12. месецу 2020.
године.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују
се
у оквиру Раздела 4- Oпштинска
Управа , Програм 15: Функционисање
локалне
самоуправе,
Програмска
активност 0602-0003-Сервисирање јавног

Број 38

дуга, Функционална класификација 170,
Економска класификација 611000- отплата
главнице домаћим кредиторима ,Позиција
50.
3. О реализацији
овог решења
стараће се рачуноводство Општинске
управе општине Владимирци.
4. Ово решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-108/20-II
Датум:14.12.2020.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Горан Зарић, спец.инж.орг.наука
						

594.

На основу члана 58. Закона о
локалној самоуправи (,;Службени гласник
РС``, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), ћлана 70.
став 1. тачка 5.) Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС``
бр 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 др. закон и 95/2018 - др. закон и 86/2019
- др. закон) и члана 67. Статута општине
Владимирци (,,Службени лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева, бр. 6/19), председник општине
Владимирци, донео је
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ
ПОМОЋНИКА ПРЕДСДЕНИКА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
ПОСТАВЉА

1.

СЕ

Драган

Број 38

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

Симеуновић, инж. пољопривреде из
Трбушца, за помоћника председника
Општине Владимирци за комуналну
област, почев од 25.12.2020. године.
2.
Послове помоћника председника
Општине именовани обавља у кабинету
председника Општине Владимирци.
3.
Помоћник председника Општине
поставља се у кабинету председника
општине најдуже на период док траје
дужност председника општине, а може
бити разрешен и пре итека времена на које
је постављен, даном подношења оставке,
односно даном разрешења.
4.
Ово решење објавити у ,,Сл.
листу града Шапца и општина: БОгатић,
Владимирци и Коцељева’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:112-163/20-III од 25.12.2020.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Горан Зарић, спец.инж.орг.наука

АКТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
595.

На основу члана 69. став 4. Закона
о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.
54/09,73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13,
63/13, 108/13, 142/2014, 68/15, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18 31/19), члана 13.
Одлуке о буџету oпштине Коцељева
за 2020. годину, („Сл. лист Општине“
бр. 25/19, 4/20 и 14/20), а на предлог
Одељења за финансије и локалну пореску
администрацију
Општинске
управе
Коцељева, Општинско веће Коцељева,
на седници одржаној дана 22.12.2020.
године донело је:

Страна 7

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕВЕ
I Из средстава утврђених Одлуком
о буџету oпштине Коцељева за 2020.
годину, раздео 4-Општинска управа,
глава 1, функционална класификација
160-Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, позиција 33, економска
класификација 499-Средства резерви –
текућа буџетска резерва одобравају се
Општинској управи
Коцељева укупна
средства у износу од 1.300.000,00 динара,
на име обезбеђења средстава за покриће
издатака.
II
Средства из тачке I
oвог
Решења распоређују се у оквиру
раздела 4, Општинска управа Коцељева,
функционална класификација - 130 – Остале
опште услуге, Програм 0602-Политички
систем локалне самоуправе, Програмска
активност 00001-Функционисање локалне
самоуправе и градских општина и то:
- Позиција
19/1,
економска
класификација 416 - Награде запосленима
и остали посебни расходи у износу од
1.100.000,00 динара.
Позиција
20,
економска
класификација 421 - Стални трошкови у
износу од 100.000,00 динара
Позиција
30,
економска
класификација 483 – Новчане казне и
пенали по решењу судова у износу од
100.000,00 динара
III Решење доставити Одељењу
за финансије и локалну пореску
администрацију
Општинске
управе
Коцељева и у досије седничког материјала.
IV
Oво Решење ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у
„Службеном листу Општине“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОЦЕЉЕВА
Броj: 06-47 од 22.12.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА KOЦЕЉЕВА
Душан Илинчић

Страна 8

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 38

САДРЖАЈ
Број акта

Назив акта

Страна

Број акта

Назив акта

Страна

АКТА

ГРАД ШАБАЦ
589 РЕШЕЊЕ
О
ПРОМЕНИ
АПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД 29.12.2020.
ГОДИНЕ
1
О
УТВРЂИВАЊУ
590 РЕШЕЊЕ
ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ БОРАВКА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„НАШЕ ДЕТЕ“ У ШАПЦУ
2
О
РАЗРЕШЕЊУ
591 РЕШЕЊЕ
ЧЛАНА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ И
ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
3
О
УТВРЂИВАЊУ
592 РЕШЕЊЕ
ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ
МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА
НА
ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
4
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
О
УПОТРЕБИ
593 РЕШЕЊЕ
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
6
О
ПОСТАВЉЕЊУ
594 РЕШЕЊЕ
ПОМОЋНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
7
ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА
О
УПОТРЕБИ
595 РЕШЕЊЕ
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 7

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

