
ГОДИНА XLIII БРОЈ 1. 31. јануар 2020. 

АКТА СО БОГАТИЋ

001 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R. 230/2020-09  
Датум: 31.01.2020.године
Б o г а т и ћ  
На основу члана 32. Закона о локалној

самоуправи (Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и
47/18) члана 40. Статута Општине Богатић ("Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева" бр. 4/19), Скупштина општине Богатић, на
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела
је: 

О Д Л У К У

I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошља-
вања општине Богатић за 2020. годину. 

II Одлуку доставити: Националној служби за запо-
шљавање Шабац, у досије седничког материјала и
архиви. 

III Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у "Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 

002 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 231/2020-09  
Датум:31.01.2020. године
Б o г а т и ћ  
На основу члана 20. Закона о локалној самоу-

прави ("Службени гласник Републике Србије" бр. 

129/07, 83/14-други закон, 101/16 - други закон и
47/18) члана 2. и 3. Закона о путевима ("Службени
гласник Републике Србије" бр.41/18 и 95/18-други
закон) члана 40. Статута општине Богатић („Службени
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева“ број:4/19), Скупштина општине Богатић на
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела је: 

О Д Л У К У

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

I ВРШИ СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА Одлуке о општи-
нским и некатегорисаним путевима на територији
општине Богатић („Службени лист града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева број: 
13/17), утолико што се: 

-у члану 4. ставу 5. исте иза тачке 32) додаје
тачка 33) која гласи „ПУТ ОП-33 Богатић-Клење-кат. 
парц. у К.о. Богатић-кат.парц.бр. 4850; 4851; део кат. 
парц. бр.4775 (наспрам кат. парц.бр.4851 и кат. парц. 
бр.5480 у К.о. Клење); кат. парц. у К.о. Клење-кат. парц. 
бр.5480; део кат. парц. бр.5481 (од кат. парц. бр.5480 
до кат. парц.бр.5523); део кат. парц.бр.5523 (од кат. 
парц. бр.5481 до кат. парц. бр.5524); кат. парц. бр.5524; 
део кат. парц. бр.5525 (од кат. парц. бр.5524 до кат. 
парц.бр.5490); део кат. парц. бр.5490 (наспрам кат. 
парц. бр.5453 и кат. парц. бр.5522); део кат. парц. бр. 
5522 (наспрам кат. парц. бр.5490 и кат. парц. бр.5115); 
кат. парц. бр.5115; кат. парц. бр.2670; кат. парц. бр.5516 
и кат. парц. бр.2669“  

II У осталом делу Одлука о општинским и некате-
горисаним путевима на територији општине Богатић
(„Службени лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева број: 13/2017) остаје неи-
змењена. 

III Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева ". 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
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Страна 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Страна 3



Страна 4          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Страна 5



Страна 6          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Страна 7



Страна 8          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Страна 9



Страна 10        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 11



Страна 12        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 13



Страна 14        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 15



Страна 16        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 17



Страна 18        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 19



Страна 20        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 21



Страна 22        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 23



Страна 24        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 25



Страна 26        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 27



Страна 28        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 29



Страна 30        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 31



Страна 32        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 33



Страна 34        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 35



Страна 36        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 37



Страна 38        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 39



Страна 40        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 41



Страна 42        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 43



Страна 44        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 45



Страна 46        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 47



Страна 48        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 49



Страна 50        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 51



Страна 52        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 53



Страна 54        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 55



Страна 56        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 57



Страна 58        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 59



Страна 60        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 61



Страна 62        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 63



Страна 64        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 65



Страна 66        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 67



Страна 68        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 69



Страна 70        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 71



Страна 72        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 73



Страна 74        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 75



Страна 76        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 77



Страна 78        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 79



Страна 80        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 81



Страна 82        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 83



Страна 84        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 85



Страна 86        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 87



Страна 88        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 89



Страна 90        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 91



Страна 92        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 93



Страна 94        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 95



Страна 96        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 97



Страна 98        Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева        Страна 99



Страна 100      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева      Страна 101



Страна 102      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева      Страна 103



Страна 104      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева      Страна 105



Страна 106      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева      Страна 107



Страна 108      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева      Страна 109



Страна 110      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 114      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 116      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 118      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 120      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 122      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 124      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 126      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 128      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 130      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 132      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 134      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2
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Страна 136      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева      Страна 137



Страна 138      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2

17.
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ставови о томе, шта, како и на који начин 
треба убудуће поступати у појединачним 
питањима односно стварима, иницира 
доношење одлука, односно другог општег 
или појединачног акта.

     Изборна комисија града Шапца је 
упутила Скупштини града Извештај о 
спроведеним изборима за одборнике 
Скупштине града одржаним 21. јуна 2020. 
године, 231/2020 oд 16.12.2020. године, 
на даљу надлежност.

       
Број: 231/2020 

oд 16.12.2020. године
      

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

Немања Пајић

19.
 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 11.02.2021. 
године, донела је 

               
О Д Л У К У

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 
ОДБОРНИКУ

СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА ДАРКУ 
РАДИЋУ

   1. Потврђује се мандат одборнику  
Дарку Радићу, трговцу из Прњавора, 
ЈМБГ: 1412969772019, са листе Небојша 
Зеленовић – Шабац је наш.
      2.  Одлуку о потврђивању мандата 

18.
 Скупштинa града Шапца,  на шестој  
седници одржаној дана 11.02.2021. 
године, на основу члана  15. став 1. 
тачка 10) Закона о локалним изборима 
(«Сл. гласник РС», бр. 129/2007, 34/2010 
- одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 
аутентично тумачење и 68/2020) донела 
је 

З А К Љ У Ч А К
О ПРИХВАТАЊУ ДОПУНСКОГ 

ИЗВЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ГРАДА ШАПЦА О УКУПНИМ 
РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА  ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ШАПЦА 
ОДРЖАНИМ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

 I Прихвата се Допунски извештај 
Изборне комисије града Шапца о укупним 
резултатима избора за одборнике 
Скупштине града Шапца, одржаним 21. 
јуна 2020. године године, број 231/2020 
oд 16.12.2020. године

 II  Овај Закључак објавити у 
‹›Службеном листу града Шапца››.

О б р а з л о ж е њ е

          Правни основ за доношење  oвог 
Закључка садржан је у одредбама 
члана  15. став 1. тачка 10. Закона о 
локалним изборима («Сл. гласник РС», 
бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 
54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 
тумачење и 68/2020) којим је утврђено 
да изборна комисија подноси извештај 
Скупштини јединице локалне самоуправе 
о спроведеним изборима за одборнике,  
којим је утврђено да се закључком 
одлучује о процедуралним питањима, о 
прихватању одређених предлога, утврђују 
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20.
 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 11.02.2021. 
године, донела је 

               

О Д Л У К У
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА МИЛОШУ 

ЈЕВТИЋУ

 Потврђује се мандат одборнику  
Милошу Јевтићу, пољопривреднику из 
Богосавца, ЈМБГ: 2901993772059, са 
листе Небојша Зеленовић – Шабац је 
наш.
 2.  Одлуку о потврђивању мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији,     у складу са Законом.
 3. Одлуку објавити у „Сл. листу 
града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и   Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

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

одборника, доставити Градској изборној 
комисији,     у складу са Законом.
     3. Одлуку објавити у „Сл. листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и   Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

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

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Дарку Радићу
- Градској  изборној комисији
-Архиви 

број:020-00-24/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА   
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић
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Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

  Одредбама члана 46. став 1 . 
тачка  1) Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - 
Одлука УС и 54/11)  прописано је да 
одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран подношењем 
оставке, док је ставом 2. истог члана 
прописано да одборник може поднети 
оставку усмено на седници скупштине 
јединице локалне самоуправе, а ставом 
3. да после подношења усмене оставке 
одборника, Скупштина без одлагања, на 
истој седници утврђује да је одборнику 
престао мандат.
 Одборник др Стеван Станковић 
поднео је Скупштини града Шапца оставку 
број   119-00-93/20 од 14.12.2020. године,  
на одборнички мандат који му је додељен 
на конститутивној седници Скупштине 
града Шапца одржаној 22.10.2020.године 
из здравствених 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:
-др Стевану Станковићу
-Градској  изборној комисији
-Архиви 

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

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
- Милошу Јевтићу
- Градској  изборној комисији
-Архиви 

број:020-00-23/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

21.
 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  11.02.2021. године, донела је 
               

О Д Л У К У
О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА СТЕВАНУ 

СТАНКОВИЋУ

 Утврђује се престанак мандата 
одборнику др Стевану Станковићу из 
Шапца, са листе Небојша Зеленовић – 
Шабац је наш, због поднете оставке.
 Одлуку о престанку мандата 
одборника, доставити Градској изборној 
комисији, у складу са Законом.
 Одлуку објавити у „Сл. листу града 
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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 Јелена Топаловић 
Петровић  поднела је Скупштини града 
Шапца оставку број   119-00-92/20-14 од 
14.12.2020 године  на одборнички мандат 
који му је додељен на конститутивној 
седници Скупштине града Шапца 
одржаној 22.10.2020.године.
 У складу са чланом 47. истог 
закона, председник Скупштине у обавези 
је да поднету оставку уврсти у дневни ред 
на првој наредној седници Скупштине.
          С обзиром да, сагласно одредбама 
члана 49. Закона о локалним изборима, 
Скупштина одлучује о престанку мандата 
одборника, одлучено је као у диспозитиву 
решења.

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

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
-Јелени Топаловић Петровић
-Градској  изборној комисији
-Архиви 

број: 020-00-21/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

број: 020-00-22/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА   
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

22.
 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  11.02.2021. године, донела је 
               

О Д Л У К У
О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА ЈЕЛЕНИ 

ТОПАЛОВИЋ ПЕТРОВИЋ

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

О б р а з л о ж е њ е

  Одредбама члана 46. став 1 . 
тачка  1) Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - 
Одлука УС и 54/11)  прописано је да 
одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран подношењем 
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обавези да донесе Програм пословања за 
сваку календарску годину и да га достави 
надлежном органу локалне самоуправе.
 Скупштина града Шапца, на својој 
седници одржаној 11.02.2021. године 
разматрала је Програм пословања 
ЈКП „Водовод-Шабац“ за 2021. годину 
и имајућу у виду све напред наведено, 
Градско веће предлаже Скупштини да 
одлучи као у диспозитиву.

БРОЈ: 020-00-26/2021-14 
од 11.02.2021 године.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

24.
 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 11.02.2021. године  донела је:

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈКП „СТАРИ 
ГРАД“ ШАБАЦ  ЗА 2021. ГОДИНУ

 1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку 
о усвајању Програма пословања  ЈКП 
„Стари град“ Шабац за 2021. годину, коју је 
донео Надзорни одбор јавног предузећа, 
на седници одржаној 30.11.2020.године,  

23.
 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 11.02.2021. године  донела је:

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈКП 

„ВОДОВОД - ШАБАЦ“  ЗА 2021. 
ГОДИНУ

 1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку 
о усвајању Програма пословања  ЈКП 
„Водовод - Шабац“ за 2021. годину, коју је 
донео Надзорни одбор јавног предузећа, 
на седници одржаној 20.01.2021.године,  
број 325/1 од 20.01.2021. године.
 2.Ову Одлуку објавити у 
„Службеном листу града Шапца“.

О б р а з л о ж е њ е

 Надзорни одбор ЈКП „Водовод-
Шабац“ на својој седници одржаној 
20.01.2021. године донео је одлуку 
усвајању програма пословања предузећа 
за 2021. годину број 325/1 од 20.01.2021. 
године.
 Законом о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у 
члану 22. став 1. тачка 2. прописано је да 
Надзорни одбор јавног предузећа доноси 
Одлуку о усвајању годишњег програма 
пословања. Сходно ставу 3. истог члана, 
на ову одлуку сагласност даје јединица 
локалне самоуправе, која је оснивач 
јавног предузећа.
 У смислу члана 59. став 2. Закона о 
јавним предузећима, јавно предузеће је у 
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25.
       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) и члана 39. и 131. Статута града 
Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), 
Скупштина града Шапца, на седници од  
11.02.2021. године  донела је:

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈКП 

„ПАРКИНГ - ШАБАЦ“  ЗА 2021. 
ГОДИНУ

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку 
о усвајању Програма пословања ЈКП 
„Паркинг - Шабац“ за 2021. годину, коју је 
донео Надзорни одбор јавног предузећа, 
на седници одржаној 15.01.2021. године, 
број Д-14 од 15.01.2021. године.

 Ову Одлуку објавити у „Службеном 
листу града Шапца“.

О б р а з л о ж е њ е

 Надзорни одбор ЈКП „Паркинг-
Шабац“ на својој седници одржаној 
15.01.2021. године донео је одлуку 
усвајању програма пословања предузећа 
за 2021. годину број Д-14/2021 од 
15.01.2021. године.
 Законом о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у 
члану 22. став 1. тачка 2. прописано је да 
Надзорни одбор јавног предузећа доноси 
Одлуку о усвајању годишњег програма 
пословања. Сходно ставу 3. истог члана, 
на ову одлуку сагласност даје јединица 
локалне самоуправе, која је оснивач 
јавног предузећа.
 У смислу члана 59. став 2. Закона о 
јавним предузећима, јавно предузеће је у 

број 6884/1 од 30.11.2020. године.

 2. Ову Одлуку објавити у 
„Службеном листу града Шапца“.

О б р а з л о ж е њ е

               Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ 
на својој седници одржаној 30.11.2020. 
године донео је одлуку усвајању програма 
пословања предузећа за 2021. годину 
број 6884/1 од 30.11.2020. године.
 Законом о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у 
члану 22. став 1. тачка 2. прописано је да 
Надзорни одбор јавног предузећа доноси 
Одлуку о усвајању годишњег програма 
пословања. Сходно ставу 3. истог члана, 
на ову одлуку сагласност даје јединица 
локалне самоуправе, која је оснивач 
јавног предузећа.
 У смислу члана 59. став 2. Закона о 
јавним предузећима, јавно предузеће је у 
обавези да донесе Програм пословања за 
сваку календарску годину и да га достави 
надлежном органу локалне самоуправе.
Скупштина града Шапца, на својој 
седници одржаној 11.02.2021. године 
разматрала је Програм пословања ЈКП 
„Стари град“ Шабац за 2021. годину и 
имајућу у виду све напред наведено, 
Градско веће предлаже Скупштини да 
одлучи као у диспозитиву.

БРОЈ: 020-00-27/2021-14 
од 11.02.2021 године.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић
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број 53-01/1 од 13.01.2021. године.

 2. Ову Одлуку објавити у 
„Службеном листу града Шапца“.

О б р а з л о ж е њ е

               Надзорни одбор ЈП Инфраструктура 
Шабац на својој седници одржаној 
13.01.2021. године донео је одлуку о 
усвајању програма пословања предузећа 
за 2021. годину, број 53-01/1 од 13.01.2021. 
године.
 Законом о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у 
члану 22. став 1. тачка 2. прописано је да 
Надзорни одбор јавног предузећа доноси 
Одлуку о усвајању годишњег програма 
пословања. Сходно ставу 3. истог члана, 
на ову одлуку сагласност даје јединица 
локалне самоуправе, која је оснивач  
јавног предузећа.
 У смислу члана 59. став 2. Закона 
о јавним предузећима, јавно предузеће је 
у обавези да донесе програм пословања 
за сваку календарску годину и да га 
достави надлежном органу јединице 
локалне самоуправе.
 Скупштина града Шапца, на својој 
седници одржаној 11.02.2021. године 
разматрала је програм пословања ЈП 
Инфрастуктура Шабац за 2021. годину 
и имајућу у виду све напред наведено 
Градско веће предлаже Скупштини да 
одлучи као у диспозитиву.

БРОЈ: 020-00-29/2021-14 
од 11.02.2021 године.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

обавези да донесе Програм пословања за 
сваку календарску годину и да га достави 
надлежном органу локалне самоуправе.
 Скупштина града Шапца, на својој 
седници одржаној 11.02.2021. године 
разматрала је Програм пословања 
ЈКП „Паркинг-Шабац“ за 2021. годину 
и имајућу у виду све напред наведено, 
Градско веће предлаже Скупштини да 
одлучи као у диспозитиву.

БРОЈ: 020-00-28/2021-14 од 21.02.2021 
године.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

26.
       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) и члана 39. и 131. Статута 
града Шапца („Сл. лист града Шапца“ 
број 5/19), Скупштина града Шапца, на 
седници од 11.02.2021. године  донела је:

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП 
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ  ЗА 2021. 

ГОДИНУ

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку 
о усвајању Програма пословања ЈП 
Инфраструктура Шабац за 2021. год. коју је 
донео Надзорни одбор јавног предузећа, 
на седници одржаној 13.01.2021.године, 
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који су оснивачи заједничког предузећа.
Скупштина града Шапца, на својој 
седници одржаној 11.02.2021. године 
разматрала је Програм пословања ЈКП 
„Срем-Мачва“ Шабац, за 2021. годину а 
узимајући у обзир све напред наведено, 
Градско веће града Шапца предложило је 
Скупштини да одлучи као у диспозитиву.
 Ову одлуку донеће Скупштине, оба града 
оснивача, у истоветном  тексту.

БРОЈ:  020-00-30/2021-14   
од 11.02.2021. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

28.
       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) и члана 39. и 131. Статута града 
Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), 
Скупштина града Шапца, на седници од  
11.02.2021. године  донела је:

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈКП 

„ТОПЛАНА - ШАБАЦ“  ЗА 2021. 
ГОДИНУ

 1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку 
о усвајању Програма пословања ЈКП 
„Топлана - Шабац“ за 2021. год. коју је 
донео Надзорни одбор јавног предузећа, 
на седници одржаној 30.11.2020.године 

27.
       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) и члана 39. и 131. Статута 
града Шапца („Сл. лист града Шапца“ 
број 5/19), Скупштина града Шапца, на 
седници од 11.02.2021. године  донела је:

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈКП  

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-
МАЧВА“ ШАБАЦ   ЗА 2021. ГОДИНУ

 1. ДАЈЕ СЕ  сагласност на Одлуку 
о усвајању Програма пословања  ЈКП 
„Срем-Мачва“ Шабац за 2021. годину, 
коју је донео Надзорни одбор заједничког  
предузећа, на седници одржаној 
30.11.2020.године, број 252-1/20 од 
30.11.2020. године.

 2. Ову Одлуку објавити у 
„Службеном листу града Шапца“.

О б р а з л о ж е њ е

 Надзорни одбор заједничког 
предузећа ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац на 
својој седници одржаној 30.11.2020. год. 
донео је одлуку о усвајању Програма 
пословања за 2021. годину, број 252-1/20 
од 30.11.2020. године. 
 Законом о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у 
члану 22. став 1. тачка 2. прописано је да 
Надзорни одбор јавног предузећа доноси 
Одлуку о усвајању годишњег програма 
пословања. Сходно ставу 3. истог члана, 
на ову одлуку сагласност дају надлежни 
орган јединица локалне самоуправе, 
града Шапца и града Сремска Митровица 



Страна 148      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2

29.
       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  
11.02.2021. године  донела је:

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 
ПОМОЋИ ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

ИНФРАСТРУКТУРА  ШАБАЦ ЗА 2021. 
ГОДИНУ

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на   Програм 
коришћења буџетске помоћи  ЈП 
Инфраструктура Шабац за 2021. 
годину,  који је донео Надзорни одбор  
јавног предузећа, на седници одржаној 
13.01.2021.године, број 53-01/2 од 
30.11.2020. године.
 Ову Одлуку објавити у „Службеном 
листу града Шапца“.

О б р а з л о ж е њ е

               Надзорни одбор ЈП Инфраструктура 
Шабац, на својој седници одржаној  
13.01.2021. године донео је одлуку о 
усвајању Посебног програма коришћења 
буџетске помоћи за 2021. годину, број 53-
01/2 од 13.01.2021. године.
 Законом о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), 
у члану 22.   прописано је да Надзорни 
одбор јавног предузећа доноси све 
одлуке које се односе на пословање 

број 01-2057-1/20 од 30.11.2020.  године.

 2. Ову Одлуку објавити у 
„Службеном листу града Шапца“.

О б р а з л о ж е њ е

 Надзорни одбор ЈКП „Топлана-
Шабац“ на својој седници одржаној 
30.11.2020. год. донео је одлуку о усвајању 
Програма пословања за 2021. годину, 01-
2057-1/20 од 30.11.2020. године.
 Законом о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у 
члану 22. став 1. тачка 2. прописано је 
да Надзорни одбор јавног предузећа 
доноси Програм пословања за сваку 
календарску годину. Сходно ставу 3. 
истог члана, на ову одлуку сагласност 
даје јединица локалне самоуправе, која 
је оснивач  јавног предузећа.
 У смислу члана 59. став 2. Закона 
о јавним предузећима, јавно предузеће је 
у обавези да донесе Програм пословања 
за сваку календарску годину и достави 
га надлежном органу јединице локалне 
самоуправе.
 Скупштина града Шапца, на својој 
седници одржаној 11.02.2021. године 
разматрала је Програм пословања 
ЈКП „Топлана-Шабац“ за 2021. годину 
и имајући у виду све напред наведено 
Градско веће предложило је  Скупштини 
да одлучи као у диспозитиву.

БРОЈ: 020-00-31/2021-14  
од 11.02.2021. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић
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на седници одржаној 14.01.2021.године, 
број 229 од 14.01.2021. године.
 Ову Одлуку објавити у „Службеном 
листу града Шапца“.

О б р а з л о ж е њ е

 Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ 
Шабац, на својој седници одржаној  
14.01.2021. године донео је одлуку о 
усвајању Посебног програма коришћења 
средстава субвенције за 2021. годину, 
број 229 од 14.01.2021. године.
 Законом о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), 
у члану 22.   прописано је да Надзорни 
одбор јавног предузећа доноси све 
одлуке које се односе на пословање 
јавног предузећа, уз сагласност оснивача, 
јединице локалне самоуправе.Чланом 
19. Одлуке о промени Оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Стари 
град“ Шабац („Службени лист града 
Шапца“ број 23/17), прописано је да 
наведени програм  јавног предузећа, 
доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача.
 Имајућу у виду све напред наведено 
Градско веће предлаже Скупштини да 
одлучи као у диспозитиву.

БРОЈ: 020-00-32/2021-14   
од 11.02.2021. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

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, доноси Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача.
 Имајућу у виду све напред наведено 
Градско веће предлаже Скупштини да 
одлучи као у диспозитиву.

БРОЈ: 020-00-33/2021-14   
од 11.02.2021. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

30.
 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) и члана 39. и 131. Статута града 
Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), 
Скупштина града Шапца, на седници од  
11.02.2021. године  донела је:

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 

ПОСЕБАН  ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „СТАРИ ГРАД“  ШАБАЦ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на   Програм 
коришћења средстава субвенција  ЈКП 
„Стари град“  Шабац за 2021. годину,  који је 
донео Надзорни одбор  јавног предузећа, 
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О б р а з л о ж е њ е

         Скупштина града Шапца донела 
је Одлуку о праву приградских и сеоских 
месних заједница на пренос средстава 
од пореза на имовину физичких лица 
и начину коришћења ових и других 
средстава („Службени лист града Шапца“ 
број 12/17). Одлуком о изменама и 
допунама Одлуке о праву приградских 
и сеоских месних заједница на пренос 
средстава од пореза на имовину 
физичких лица и начину коришћења 
ових и других средстава („Службени лист 
града Шапца“ број 4/18) измењена је 
основна одлука на тај начин што се речи 
„приградских и сеоских“ бришу и мење 
се основ остваривања средстава која 
припадају месним заједницама. Одлуком 
о изменама и допунама Одлуке о праву  
месних заједница на пренос средстава 
од пореза на имовину физичких лица 
и начину коришћења ових и других 
средстава („Службени лист града Шапца“ 
број 16/18) извршена је измена одлуке у 
делу који се односи на проценат који ће 
бити опредељен на име средстава текуће 
резерве. 
 Одлуком о изменама и допунама 
Одлуке о праву  месних заједница на 
пренос средстава од пореза на имовину 
физичких лица и начину коришћења 
ових и других средстава („Службени лист 
града Шапца“ број 24/19) извршена је 
измена у смислу што се речи „непосредно 
изјашњавање“ замењују речима 
„директно одлучивање“.
       Уставном суду Републике Србије 
поднета је иницијатива за покретање 
постука  за оцену уставности и законитости 
Одлуке о праву  месних заједница на 
пренос средстава од пореза на имовину 
физичких лица и начину коришћења ових 
и других средстава. У поступку који је 
вођен пред Уставним судом утврђено је 
да одредбе члана 4. став 3. члана 5. став 
2.  у делу који гласи  „у поступку који је 

31.
 На основу  члана 39. и 131.  Статута 
града Шапца („Сл. лист града Шапца“ 
број 5/19), уз прибављено мишљење 
Комисије за прописе број 110-00-5/2021-
14 од 18.01.2021. године, Скупштина 
града Шапца, на седници од  11.02. 2021. 
године  донела је:

О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  
О ПРАВУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА 
ПРЕНОС СРЕДСТАВА ОД ПОРЕЗА 
НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 

И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ОВИХ И 
ДРУГИХ СРЕДСТАВА

 Ставља се ван снаге Одлука 
о праву месних заједница на пренос 
средстава од пореза на имовину физичких 
лица и начину коришћења ових и других 
средстава („Службени лист града Шапца 
број 12/17, 4/18, 16/18 и 24/19), у целости.

 Oдредбе члана 4. став 3. члана 5. 
став 2.  у делу који гласи  „у поступку који 
је детаљно регулисан Правилником који 
ће донети Градско веће града Шапца, на 
основу ове одлуке“, члана 6. став 3. у делу 
који гласи „сачињен у складу са посебним 
упутством које доноси Градско веће“,  
члана 7. став 2, члана 8. став 2, члана 
11. став 1 и члана 15. наведене одлуке, 
престале су да важе Одлуком Уставног 
суда број IУо-271/2018 од 31.12.2020. 
године, јер нису у сагласности са уставом 
и законом.

 Ову Одлуку објавити у „Службеном 
листу града Шапца“.
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детаљно регулисан Правилником који 
ће донети Градско веће града Шапца, на 
основу ове одлуке“ члана 6. став 3. у делу 
који гласи „сачињен у складу са посебним 
упутством које доноси Градско веће“ 
члана 7. став 2, члана 8. став 2, члана 
11. став 1,  и члана 15. наведене одлуке, 
нису у сагласности са уставом и законом, 
а што је утврђено  Одлуком Уставног суда 
број IУо-271/2018 од 31.12.2020. године.
 Градско веће града Шапца, на 
својој седници одржаној  19.01.2021.
године  предложило је Скупштини града  
да се наведена одлука стави ван снаге, у 
целости.
 Пословником о раду Скупштине 
града Шапца („Службени лист града 
Шапца“ број 32/08, 31/12 и 5/14), у члану 
55. прописано је да Комисија за прописе 
као радно тело Скупштине, разматра 
усклађеност предлога одлука и других 
општих аката за Уставом, законом и 
Статутом, као и да даје своје мишљење 
и предлоге на одлуке које усваја 
Скупштина. Комисија за прописе, на својој 
седници  одржаној 18.01.2021. године 
дала је мишљење број 110-00-5/2021-14 
од 18.01.2021. године да се предметна 
одлука стави ван снаге у целости.
 Узимајући у обзир све напред 
наведено, као и да је Уставни суд за већи 
део одредби предметне одлуке утврдио 
да нису у сагласности са уставом и 
законом, а да је одлука у преосталом 
делу непримењива, и узимајући у обзир 
Мишљење комисије за прописе, Градско 
веће предлаже Скупштини да одлучи као 
у диспозитиву.

БРОЈ:020-00-35/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић
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32.
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предлаже се да се дода следеће: „... и 
кроз механизме подстицаја за примену 
мера енергетске ефикасности и употребу 
обновљиве енергије, као што је ...“
 Предлаже се анекс документу како 
је дато у тексту.

С поштовањем.

За ЈКП „Топлана-Шабац“
директор
Слободан Јеротић
 

 На основу Закона о енергетици 
(«Сл. гласник РС» бр. 145/2014), Закона 
о ефикасном коришћењу енергије («Сл. 
Гласник РС» бр. 25/2013), Закона о 
планирању и изградњи («Сл. Гласник 
РС» бр. 145/2014), Закона о комуналним 
делатностима («Сл. Гласник РС» бр. 
88/2011 и 104/2016), Закона о становању 
и одржавању зграда («Сл. Гласник РС» 
бр. 104/2016), Акционим плановима 
Републике Србија за Енергетску 
ефикасност, Акционим плановима 
Републике Србије за Обновљиве изворе 
енергије, Стратегијом развоја енергетике 
Републике Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. године («Сл. 
Гласник РС» бр. 101/2015), као и другим 
подзаконским актима и документима 
којима је ближе дефинисана област 
комуналне енергетике Скупштина града 
Шапца, на седници одржаној 11.02.2021.
године доноси:

ЕНЕРГЕТСКУ  ПОЛИТИКУ 
ГРАДА ШАПЦА

 Енергетска политика представља 
основни документ који даје значај 
одрживом коришћењу енергетских 
ресурса и техничких система, 
енергетском планирању и одговорном 
понашању заједнице према животној 
средини. Дефинише циљеве енергетског 

33.
 Предмет: Предлог допуне 
и ревизије документа Енергетска 
политика.

Поштовање,
ЈКП „Топлана-Шабац“ предлаже допуну 
и ревизију акта Енергетска политика, 
усвојеног од стране Скупштине града 
Шапца, на седници одржаној 6.6.2018. 
године, заведеног под бројем 312-
558/2018-14 и објављеном у Службеном 
листу града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева, број 12 од 
6.6.2018. године.

 Предлажу се следеће допуне:

 У наслову – уместо „ЕНЕРГЕТСКУ 
ПОЛИТИКУ“ предлаже се „ЕНЕРГЕТСКУ 
ПОЛИТИКУ ГРАДА ШАПЦА“.
 У поглављу „Приоритети у развоју 
енергетске политике“ поред четири 
наведена приоритета предлаже се 
да се дода и „Ублажавање и потпуно 
искорењивање енергетског сиромаштва“.
У истом поглављу у делу текста који 
се односи на приоритет наведен као 
„Подршка развоју тржишта енергетских 
услуга“, у првој реченици текста предлаже 
се брисање речи „приватне“ а остатак 
текста се не мења.
 У истом поглављу додат је 
приоритет описан као „Ублажавање 
и потпуно искорењивање енергетског 
сиромаштва“ и предлаже се кратко 
објашњење шта овај приоритет 
подразумева.
 У поглављу „Стратешка 
опредељења“ предлаже се употреба 
термина „замена“ уместо термина 
„конверзија“ .
 У поглављу „Инструменти за 
спровођење енергетске политике“ 
предлаже се измена става првог, на начин 
како је дато у тексту.
 У истом поглављу у ставу другом 
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 - Одржив енергетски развој;
 - Подршка развоју тржишта енергетских 
услуга;
- Ублажавање и потпуно искорењивање 
енергетског сиромаштва.

 Сигурност у снабдевању топлотом 
подразумева обавезу града да изради 
енергетски биланс, планирање и 
управљање енергетским токовима водећи 
рачуна о потребама грађана и привреде, 
као и подршку развоју енергетске 
инфрасктруктуре, а остварује се кроз 
праћење потрошње енергије, реализацију 
мера енергетске ефикасности, примену 
локално доступних, обновљивих извора 
енергије.
 Дугорочна  стабилност цене 
топлоте и смањење трошкова грејања. 
Повећањем удела локалних горива и 
других обновљивих извора енергије 
обезбедиће се дугорочна стабилност 
цене топлоте, а активним учешћем Града 
у реализацији пројеката енергетске 
ефикасности и захваљујући енергетским 
уштедама и мањој потрошњи горива 
обезбедиће се нижи трошкови грејања. 
Смањењем трошкова производње и 
дистрибуције обезбеђена је нижа цена 
топлоте, а унапређењем топлотних 
својстава зграда и повећањем 
ефикасности енергетских система 
смањује се потрошња енергије и 
трошкова за енергију.
 Одржив енергетски развој. Град ће 
подржати развој енергетских пројеката, 
а посебно примену обновљивих извора 
енергије, који кроз студије изводљивости 
могу да докажу техничку и финансијску 
одрживост, а приоритети ће бити дати 
пројектима чија је одрживост доказана и 
у сфери заштите животне средине.   
 Град ће подржати и пројекте који 
докажу економску одрживост као пројекти 
од ширег интереса локалне заједнице. 
Пример је пројекат изолација зграда који 
има доказану економску одрживост тако 

развоја, начин и активности за њихово 
остваривање. Стратешка опредељења и 
приоритети одређени су легислативом и 
регулативом, актима који ће бити донети 
у будућности кроз процес усаглашавања 
са правним и техничким актима Европске 
уније, позитивним трендовима и 
процесима у погледу заштите животне 
средине као и објективно расположивим 
ресурсима. 
 Циљеви енергетске политике:

 - Ефикасна потрошња енергије 
и горива што подразумева ефикасну 
потрошњу и примарне и финалне 
енергије;
 - Употреба обновљивих извора 
енергије (употреба локалних биогорива, 
геотермалне енергије и других 
обновљивих извора енергије);
 - Подршка локалном економском 
развоју кроз смањења трошкова 
за енергетске услуге, повећања 
конкуретности производа и услуга, 
отварање нових радних места, повећање 
буџетских прихода;
 - Заштита животне средине 
смањењем емисије штетних гасова, 
загађењa воде, ваздуха и земљишта;
 - Повећање квалитета живота 
грађана Шапца обезбеђењем бољег 
комфора, нижих трошкови грејања 
развојем паметних система и мрежа 
као и понудом ширег спектра услуга ван 
енергетског сектора;
 - Примена одрживих тенхологија 
у техничком, финансијском и еколошком 
смислу;
 - Сигурност у снабдевању горивима 
и енергијом као и обезбеђење техничке 
расположивости енергетског система.
 Приоритети у реализацији 
енергетске политике:

 - Сигурност у снабдевању топлотом;
 - Дугорочна стабилност цене топлоте и 
смањење трошкова грејања;
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Стратешка опредељења

 Стратешка опредељења за 
имплементацију енергетске политике су 
следећа:
 Успостављање система 
енергетског менаџмента, који има за циљ 
да постигне што бољу економску корист 
за град, кроз имплементацију трошковно-
ефективних мера побољшања енергетске 
ефикасности односно коришћења 
обновљивих извора енергије, при том не 
нарушавајући ниво комфора, квалитета и 
квантитета услуга или прозвода.   
 Паралелно с тим, енергетски 
менаџмент треба да обезбеди испуњење, 
свих за град релевантих, обавеза у складу 
са законским прописима и националним 
правилницима и стандардима за 
енергетику, енергетску ефикасност и 
обновљиве изворе енергије, уз пуно 
поштовање законских обавеза у погледу 
животне средине, здравља и безбедности.
 Одржавање, ревитализација и 
модернизација постојеће енергетске 
инфраструктуре, енергетских система 
и комуналних и јавних система који 
троше енергију у циљу рационализације 
потрошње енергије, смањења 
оперативних трошкова и обезбеђења 
пуне погонске расположивости.
 Подршка имплементацији мера 
енергетске ефикасности успостављањем 
Буџетског фонда за финансирање мера 
енергетске ефикасности и подстицаја за 
коришћење обновљивих извора енергије. 
Промоција мера енергетске ефикасности 
на примеру јавних објеката. 
 Подршка пројектима замене 
увозних фосилних горива обновљивим 
изворима енергије, а посебно локалним 
биогоривима на одржив начин са аспекта 
заштите животне средине.
 Мапирање капацитета обновљивих 
извора енергије. Град Шабац има 
развијен програмски пакет ГИС који 
може у будућности да обезбеди преглед 

што се смањује одлив новца за увозно 
гориво, ангажује локална грађевинска 
оператива, повећава квалитет становања. 
Такође и примена локалних биогорива је 
пример економске одрживости зато што 
се отварају нова радна места, повећавају 
приходи од пољопривреде и шумарства, а 
смањује се одлив новца за увозно гориво 
и смањује се тзв. здравствени трошак.
 Подршка развоју тржишта 
енергетских услуга. Охрабрују се 
иницијативе за финансирање енергетских 
пројеката по моделу ESCO (Energy Service 
Company), као и други облици јавно 
приватног партнерства. Град ће подржати 
развој конкуретног, недискриминаторског 
и транспаретног тржишта енергетских 
услуга у домену своје надлежности као 
и оснивање и рад енергетских задруга 
и логистичких центара за трговину 
биогоривима, нарочито биомасом. 
Енергетске задруге представљају кључни 
елемент подстицаја базираним на 
употреби биогорива и других обновљивих 
извора енергије.
 Ублажавање и потпуно 
искорењивање енергетског сиромаштва. 
Енергетско сиромаштво је појава 
регистрована у свим транзиционим 
друштвима, али је видљива и у 
развијеним економијама а дефинише се 
као немогућност појединца или породице 
да задовоље потребе за енергијом 
као последица лошег материјалног 
стања. Иако у легислативи постоји 
термин енергетски угрожен купац, исти 
недовољно добро дефинише све аспекте 
енергетског сиромаштва и не даје 
модалитете као решити овај проблем. 
У стратешким документима који ће се 
наслањати на Енергетску политику Града 
Шапца дефинисаће се критеријуми који 
описују енергетско сиромаштво као и 
механизми који ће се употребити  како 
би се проблем ублажио и у потпуности 
решио.



Страна 156      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2

акта усаглашена са Законом о ефикасном 
коришћењу енергије (Програм енергетске 
ефикасности и План енергетске 
ефикасности).
 Енергетска политика града се 
спроводи и кроз механизме подстицаја за 
примену мера енергетске ефикасности и 
употребу обновљиве енергије, као што 
је градски буџетски фонд за енергетску 
ефикасност и обновљиве изворе енергије 
из кога се обезбеђује финансијска 
подршка и подстицаји за реализацију 
пројеката и примену обновљивих извора 
енергије.
 Механизам промоције јавно 
приватног партнерства у домену 
финансирања и реализације енергетских 
пројеката је важан инструмент 
спровођења енергетске политике.
 Амбијент за успостављање 
тржишта енергетских услуга на 
транспарентан и одржив начин.
 Успостављање електронске базе 
података о:
 - потрошњи енергије у јвном 
сектору, 
 - предложеним и реализованим 
пројектима на основу мера енергетске 
ефикасности,
 - ефектима енергетских уштеда 
и смањења емисије штетних гасова 
који доприносе негативним ефектима 
стаклене баште, 
 - структури и расположивом 
потенцијалу обновљивих извора енергије, 
 - логистичким центрима за 
снабдевање и трговину биогоривима,
  - произвођачима биогорива. 
 Дефинисање процедура за 
издавање лиценци за прозводњу и 
дистрибуцију топлоте у складу са 
надлежностима јединица локалне 
самоуправе. 
 Номиновање градског енергетског 
менаџера, на основу Закона о ефикасном 
коришћењу енергије.
 Имплементација пројеката 

локација са потенцијалом за производњу 
енергије локалним биогоривима. 
 Подршка примени модерних 
технологија за ефикасно коришћење 
енергије као што су примена комбиноване 
производње електричне енергије и 
топлоте и комбиноване производње 
електричне енергије, топлоте и 
хлађења или за потребе процеса, а све 
у циљу јачања привредних активности 
и подизања конкуретности локалне 
привреде.
 Развој постојеће мреже даљинског 
грејања и малих мрежа даљинског 
грејања у приградским и сеоским 
насељима на територији града.
 Анализа, ревизија и усвајање 
нових градских аката у циљу креирања 
повољног амбијента за развој тржишта 
енергетских услуга и увођење паметних 
енергетских мрежа.
 Обезбеђење заштите социјално 
удружених купаца енергије и спровођење 
мера за ублажавање и искорењивање 
енергетског сиромаштва.
 Сарадња са институцијама   држ-
авне управе, националним и регионалним 
финансијским институцијама, образовним 
институцијама, организацијама цивилног 
друштва, струковним организацијама и 
свим другим субјектима у циљу успешног 
спревођења енергетске политике и 
усвојених приоритета.

Инструменти за спровођење 
енергетске политике

 Инструменти  који су значајни 
за спровођење енергетске политике су 
стратешка документа на нивоу града 
(Стратегија развоја енергетике града 
Шапца), планска акта, регулаторна акта 
(Одлука о условима, начину производње. 
дистрибуције и снабдевању топлотном 
енергијом, Правила о раду система 
даљинског грејања, Правила о раду 
система за дистрибуцију природног гаса), 
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године, 
 - Производња више од 90% 
енергије из обновљивих извора енергије 
на територији Града Шапца до 2050. 
године.
 Индикатори успешности енергетске 
ефикасности су:

 - Оперативан Буџетски фонд за 
енергетску ефикасност, 
 - Уградња LED сијалица у јавној 
расвети на целој територији Града Шапца 
до 2020. године, 
 - Прелазак свих јавних зграда у 
енергетски разред “Ц” и прибављање 
енергетских пасоша до 2025. године, 
 - Успостављање паметних мрежа и 
јавних услуга до 2030. године. 

312-00-4/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић, с.р.

АНЕКС – Ревизија

 Стратегија развоја енергетике 
Града Шапца заснива се на синергији 
ефеката које доносе мере енергетске 
ефикасности и употреба обновљиве 
енергије. Унапређење енергетских 
својстава постојећих зграда је трајан 
процес који има за циљ смањење укупне 
потрошње примарне и финалне енергије 
као и смањење емисија СО2 и других 
полутаната. Градска управа и енергетски 
субјекти ће у својим плановима развоја 
предвидети мере на страни крајњих 
корисника енергетских услуга као и 
моделе финансирања.
 Енергетски субјекти ће развијати 
тржишне моделе финансирања мера 
енергетске ефикасности и пројеката који 

енергетске ефикасности у објектима у 
власништву града Шапца.
 Техничка подршка оснивању 
енергетских задруга и припрема пројеката 
из домена енергетске ефикасности и 
примена обновљивих извора енергије.
 Јачање техничког капацитета 
Градске управе и руководства јавних 
комуналних предузећа и јавних предузећа 
у циљу припреме пројеката енергетске 
ефикасности и примене обновљивих 
извора енергије и аплицирања за 
добијање средстава националних и 
међународних финансијских институција, 
банака и буџетских фондова.
 Отворени дијалог са грађанима 
у циљу промоције одрживог развоја 
енергетике, примене пројеката енергетске 
ефикасности и интезивније примене 
обновљивих извора енергије.
 Јачање механизма надзора 
над радом јавних предузећа, јавних 
комуналних предузећа и установа чији је 
оснивач Град Шабац у домену енергетске 
ефикасности.

Стратешки циљ 

 Стратешки циљ Енергетске 
политике Града Шапца је енергетска 
независност. Остваривање овог циља 
ће бити ближе дефинисано осталим 
одлукама, а пре свега Стратегијом развоја 
енергетике града Шапца и Програмом 
енергетске ефикасности Града Шапца.
 Индикатори успешности примене 
обновљивих извора енергије су:

 - У грејној сезони 2018/9. године 
почиње употреба биомасе у систему 
даљинског грејања Града Шапца,
 - Изградња малих мрежа даљинског 
грејања које користе обновљиве изворе 
у приградским и сеоским насељима до 
2025. године;
 - Производња више од 60% 
енергије из обновљивих извора до 2030. 
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дати приоритет као добављачима 
обновљиве енергије јавним предузећима 
и институцијама којима је Град Шабац 
оснивач.Како би убрзали све активности 
које воде ка достизању задатих циљева у 
временским оквирима наведеним у овом 
документу, Град Шабац ће формирати 
Зелени савет који ће чинити представници 
градске администрације, јавног и 
приватног сектора као и невладине 
организације са седиштем на територији 
града Шапца чији програм је заштита и 
унапређење животне средине и грађани 
као појединци или групе грађана.

34.
 На основу члана 20. став 1. тачка 
2 и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС бр. 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18), члана 2. члана 3. став 1. тачка 6а 
и члана 5. став 1. Закона о комуналним 
делатностима („Сл.гласник РС” бр. 88/11, 
104/16 и 95/2018), Уредбе о начину и 
условима за отпочињање обављања 
комуналних делатности (Сл.гласник РС 
бр. 13/18, 66/2018 и 51/2019) и члана 39. 
и 131. Статута града Шапца („Службени 
лист града  Шапца”,  бр. 5/19), Скупштина 
града Шапца, на седници одржаној дана 
11.02.2021. године, донела је:

ОДЛУКУ О ПОГРЕБНОЈ  ДЕЛАТНОСТИ

Члан 1.

 Овом одлуком се, у складу са 
законом,  одређује погребна делатност и 

за циљ имају повећање удела обновљиве 
енергије а градска администрација ће 
увести шеме подстицаја и субвенција 
за грађане Шапца који учествују као 
појединци или кроз колективне акције у 
пројектима енергетске ефикасности и 
замене старих и неефикасних система 
грејања и хлађења који користе фосилна 
горива. Енергетски субјекти су дужни да 
у својим развојним плановима предвиде 
и системе хлађења као локалне или 
даљинске системе.
 ЈКП „Топлана-Шабац“ чији је 
оснивач Град Шабац ће планирати и 
активно учествовати у развоју мреже 
даљинског грејања на територији 
Града Шапца, а тамо где је то могуће 
локалног и даљинског хлађења. Циљ 
који је обавезујући а наслања се на овај 
документ је трансформација даљинског 
грејања у систем четврте генерације 
са доминантним учешћем обновљиве 
енергије, енергетским складиштима и 
увођењем информационих технологија 
на нивоу управљања пословањем, 
надзором над радом техничких система 
и софтвера за стратешко планирање.
 Посебна пажња у оквирима 
технолошког развоја и трансформације 
система даљинског грејања (и хлађења) ће 
се обратити на сигурност функционисања 
система у околностима ванредних мера 
и догађаја када је потребно обезбедити 
потпуну техничку расположивост система 
са ограниченим људским и материјалним 
ресурсима. У том смислу је неопходно 
перманентно унапређење технолошких 
система, употреба даљинског надзора 
и управљања, изградња поузданог и 
флексибилног комуникационог система.
 Град Шабац ће подстицати 
грађанске иницијативе и колективне 
акције са циљем да се креира нов профил 
грађана који су истовремено и крајњи 
потрошачи али и произвођачи енергије и 
то на начин да се успоставе механизми 
на локалном нивоу, који ће грађанима 
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за отпочињање обављања  комуналних 
делатности (у даљем тексту: уредба) и 
овом одлуком.

Члан 5.

 Погребну делатност, у складу са 
Уредбом, може да обавља субјект који је 
поднео захтев за проверу испуњености 
услова за отпочињање обављања 
комуналне делатности министарству 
надлежном за послове комуналних 
делатности пре доношења одлуке 
скупштине јединице локалне самоуправе 
о поверавању обављања комуналне 
делатности.
 За опточињање обављања 
комуналне делатности субјект мора да 
испуњава услове прописане наведеном 
Уредбом у погледу одређеног броја 
запослених, минималног техничког 
капацитета и седишта субјекта.                                            
 Привредни субјект може 
обављањти погребну  делатност тек по 
добијању решења о испуњености услова 
за обављање ове комуналне делатности 
које доноси надлежни министар.

Члан 6.

 За отпочињање обављања 
комуналне делатности погребна 
делатност субјект мора да има најмање 
три запослена без обзира на степен 
образовања.

Члан 7.

 Вршилац комуналне делатности 
погребна делатност мора да има 
минимални технички капацитет, и то: 
 

уређују општи услови  и начин обављања 
погребне делатности. 

Члан 2.

 Погребна делатност у смислу ове 
одлуке је преузимање и превоз посмртних 
остататака од места смрти, односно 
места на коме се налази умрла особа 
(стан, здравствена установа , институт за 
судску медицину и патологију, установе 
социјалне заштите и друга места) и превоз 
до места одређеног посебним прописом 
(патологије, судске медицине, гробља, 
крематоријума, аеродрома, пословног 
простора погребног предузећа у ком 
постоје прописани услови за смештај и 
чување покојника), организација сахране 
и испраћаја са прибављањем потребне 
документације за организацију превоза 
и сахрањивања, чување посмртних 
остатака у расхладном уређају и 
припремање покојника за сахрањивање 
(у даљем тексту: погребна делатност). 

Члан 3.

 Погребна делатност је комунална 
делатност у смислу закона којим се 
уређују комуналне делатности.                                  
 Погребна делатност је делатност 
од општег економског интереса у смислу 
прописа о заштити потрошача.

Члан 4.

  Погребну делатност, као 
комуналну делатност, може обављати 
јавно предузеће, привредно друштво, 
предузетник или други привредни субјект 
(у даљем тексту: субјект) чије је седиште 
на територији града и који испуњавају 
прописане услове у складу са законом 
којим се уређују комуналне делатности, 
Уредбом којом се уређује начин и услови 
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 Правно лице новчаном казном у 
фиксном износу од 50.000 динара.
 Одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у фиксном износу од  
5.000 динара.
 Предузетник новчаном казном у 
фиксном износу од 25..000,00 динара,
 Физичко лице новчаном казном у 
фиксном износу од 5.000,00 динара.

Члан 10.

 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града  Шапца” 

Број:  020-00-16/2021-14 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић
   

О б р а з л о ж е њ е

 Правни основ за доношење Одлуке 
о погребној делатности садржан је у 
члану 20.став 1. тачка 2 Закона о локалној 
самоупрви  („Сл.гласник РС бр. 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) 
којим је утврђена надлежност општине да 
преко својих органа, у складу с Уставом и 
законом уређује и обезбеђује обављање 
и развој комуналних делатности.
 Члану 2. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“ број 
88/2011, 104/2016 и 95/2018), између 
осталих, дефинисано је пружање 
погребних услуга као комунална 
делатност од општег интереса и значаја 
на територији локалне самоуправе и 
одређена обавеза ЈЛС да створи услове 
за обезеђење одговарајућег  квалитета, 
обима, доступности, континуитета и 

Ред.
број                            Технички капацитет 

Количина   

1. Атестирана возила за превоз 
покојника            2 
2.  Просторија за пословно-изложбени 
простор                                   15 м2    
3.  Просторија за смештај покојника 
(расхладна комора у власништву или 
уговор о закупу расхладне коморе)  з а 
најмање три покојника     
4.  Просторија за припремање покојника 
за погреб                                   10 м2    
5.  Магацински простор              20 м2    
6.  Обезбеђен приступ за атестирана 
возила просторијама за смештај, односно 
припремање покојника за погреб 
                                                       30 м2  

 Подносилац захтева за проверу 
испуњености услова за отпочињање 
обављања комуналне делатности 
погребна делатност, за атестирана возила 
за превоз покојника доставља доказ да 
су та возила регистрована у складу са 
прописима којима се уређује безбедност 
саобраћаја на путевима и у власништву 
подносиоца захтева или се користе на 
основу уговора о финансијском лизингу 
или се користе на основу уговора о закупу.

Члан 8.

 Надзор над применом одредаба 
ове Одлуке врше Комунална инспекција 
и Комунална милиција Градске управе 
града Шапца у складу са Законом о 
инспекцијском надзору и Законом о 
комуналним делатностима. 

Члан 9.

          За поступање супротно одредбама 
члана 4. 5. 6. и 7  ове Одлуке казниће се:
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35.
 На основу члана 20. став 1. тачка 
2 и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС бр. 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18), члана 1. Закона о сахрањивању и 
гробљима (“Службени гласник СРС”, бр. 
20/77, 24/85 - др. закон, 6/89 - др. закон, 
„Службени гласник РС”, бр. 53/93 - др. 
закон, 67/93- др. закон, 48/94 - др. закон, 
101/05 - др. закон, 120/12 - УС, 84/13 - 
УС, члана 2. члана 3. став 1. тачка 6 и 
члана 5. став 1. Закона о комуналним 
делатностима („Сл.гласник РС” бр. 88/11, 
104/16 и 95/2018), члана 39. Закона о 
прекршајима  („Сл.гласник РС бр. 65/2013, 
13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 
и 91/2019 - др. закон), Уредбе о начину 
и условима за отпочињање обављања  
комуналних делатности (Сл.гласник РС 
бр. 13/18, 66/2018 и 51/2019) и члана 39. 
и 131. Статута града Шапца („Службени 
лист града  Шапца”,  бр. 5/19), Скупштина 
града Шапца, на седници одржаној дана 
11.02.2021. године, донела је:

 
О Д Л У К У

О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА И 
САХРАЊИВАЊУ  НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА ШАПЦА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овом одлуком уређују се начин и 
услови обављања комуналне делатности 
управљања гробљима и погребне услуге, 
права и обавезе јавног комуналног 
предузећа које обавља комуналну 
делатност управљања гробљима и 
погребне услуге, права и  обавезе 

надзора над њеним вршењем.
 Чланом 3. став 1. тачка 6а. истог 
Закона прописано је да је погребна 
делатност :преузимање и превоз 
посмртних остатака од места смрти, 
односно места на коме се налази умрла 
особа, превоз до места одређеног 
посебним прописом (патологије, судске 
медицине, гробља, крематоријума, 
аеродрома, пословног простора погребног 
предузећа у ком постоје прописани 
услови за смештај и чување покојника), 
организација сахране и испраћаја са 
прибављањем потребне документације 
за организацију превоза и сахрањивања, 
чување посмртних остатака у расхладном 
уређају и припремање покојника за 
сахрањивање“.
 Влада Републике Србије донела 
је Уредбу о начину и условима за 
отпочињања обављања комуналних 
делатности (Сл.гласник РС бр. 13/18, 
66/2018 и 51/2019, која ближе одређује 
начин и услове за отпочињање обављања 
ове комуналне делатности, предвиђа 
неопходну кадровску и техничку 
опремљеност подносиоца захтева, као и 
поступак подношења захтева за проверу 
испуњености услова за отпочињање ове 
комуналне делатности.                                         
 Предлог ове Одлука у складу је 
са Законом о комуналним делатностима 
и Уредбом о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних 
делатности и одређује начин и услове 
обављања погребне делатности на 
територији града Шапца, чиме је 
испуњена обавеза јединице локалне 
самоуправе. 
 Имајући у виду горе наведено, 
Градско веће града Шапца предлаже 
Скупштини града да донесе Одлуку као у 
приложеном тексту.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
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 Гробља на подручју града Шапца, 
у смислу ове одлуке су:
 -  “Камичко” гробље
 - “Доњошорско” гробље и у 
његовом склопу као посебна целина 
“Борачко” и “Партизанско” гробље
 -  “Ново гробље” на Летњиковачкој 
коси
 - ,”Јеврејско гробље”.

Члан 5.

 Комуналну делатност из члана 2. и 
3. ове Одлуке обавља Јавно комунално 
предузеће “Стари град” Шабац (у даљем 
тексту: Предузеће).у складу са Законом 
о сахрањивању и гробљима, Законом о 
комуналним делатностима, Уредбама 
које регулишу предметну област и 
одредбама ове одлуке.
 Комуналну делатност из члана 
2. и 3. ове Одлуке, могу обављати  и  
привредно друштво, предузетник или 
други привредни субјект (у даљем тексту: 
субјект) чије је седиште на територији 
града и који испуњавају прописане услове 
у складу са законом којим се уређују 
комуналне делатности и Уредбом којом 
се уређује  начин и услови за отпочињање 
обављања  комуналних делатности (у 
даљем тексту: уредба) и овом одлуком.

Члан 6. 
  
 Минимални услови у погледу 
стручне оспособљености кадрова које 
морају да испуне вршиоци комуналних 
делатности управљање гробљима и 
сахрањивање су:

 
број                   Стручна оспособљеност
                                                       кадрова  
                         Површина гробља у  ха    
                до 5 ха  од 5 ха

корисника, односно закупца гробног 
места и извођача занатских радова на 
гробљима, начин финансирања и вршења 
надзора над обављањем комуналне 
делатности управљања гробљима и 
погребне услуге на територији града 
Шапца.

Члан 2.

 Под погребним услугама у 
смислу одредаба ове Одлуке, сматра 
се обављање свих послова везаних 
за сахрањивање умрлих лица, и то: 
одобравање покопавања посмртних 
остатака до сахрањивања, спровођење 
церемоније сахрањивања, покопавање 
посмртних остатака у гробно место, 
односно остављање урне на за то 
одређено место, као и друге радње у 
вези са сахрањивањем.

Члан 3.

 Под управљањем гробљима и 
сахрањивањем у смислу одредаба ове 
Одлуке подразумева се управљање и 
одржавање гробља; одржавање гробног 
места и наплата накнаде за одржавање 
гробног места; обезбеђивање, давање у 
закуп и продаја уређених гробних места; 
покопавање и ексхумација посмртних 
остатака, кремирање и остављање пепела 
покојника; одржавање објеката који се 
налазе у склопу гробља (мртвачница, 
капела, розаријум, колумбаријум, 
крематоријум); одржавање пасивних 
гробаља и спомен-обележја; 

Члан 4.

 Гробље је земљиште које је 
одговарајућим планским актом или 
посебном одлуком Скупштине града, 
одређено за сахрањивање умрлих.
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бодова, односно на основним студијама 
у трајању до три године, из техничке, 
природне или друштвене научне области.
 Вршилац комуналне делатности 
управљање гробљима и сахрањивање 
мора да има најмање једног запосленог 
дипломираног правника.
 Одредба из става 6. овог чланаовог 
члана не примењује се на вршиоца 
комуналне делатности управљања 
гробљима и сахрањивања за гробља 
површине мање од 5 ха.

Члан 7.

 Вршилац комуналне делатности 
управљање гробљима и сахрањивање 
мора да има минимални технички 
капацитет, и то:

 
Ред.
број            Технички капацитет        
                     Површина гробља у ха     
    до 5 ха  од 5 ха до 10 
ха  од 10 ха до 20 ха  преко 20 ха     
1.  Рачунар са програмом за вођење 
евиденције о гробним местима и 
сахранама  1  2  2  3     
2.  Радна машина за одржавање гробља  
1  2  2  3     
3.  Колица или возило за превоз покојника 
унутар гробља  2  2  3  
3     
4.  Колица за цвеће  2  3  3  
4     
5.  Косилица за траву  2  3  3  
4   

 У сеоским насељима и другим 
насељеним местима на територији града 
Шапца, одржавање гробља врши месна 
заједница на чијем се подручју налази 
гробље.

                              до 10 ха  од 10 ха 
                            до 20 ха  преко 20  ха    
1.  Високо образовање одговарајуће 
струке  0  1  2  3     
2.  Средње образовање у 
трогодишњем и четворогодишњем 
трајању  3  3  5  8     
3.  Основно образовање  
                    2  5  10  10   

 Изузетно од става 2. овог члана, за 
гробље површине до 5 ха које је у својини 
цркве или верске заједнице, вршилац 
комуналне делатности управљање 
гробљима и сахрањивања мора да има 
минималну стручну оспособљеност 
кадрова и то: једног запосленог 
средњег образовања у трогодишњем 
или четворогодишњем трајању и два 
запослена основног образовања.
 Јединица локалне самоуправе 
не може донети одлуку о поверавању 
послова сахрањивања, уређивања и 
одржавања гробља које је у својини цркве 
или верске заједнице, без сагласности те 
цркве или верске заједнице, у складу са 
законом.
 Под одговарајућом струком за 
запослена лица са високим образовањем 
у смислу обављања послова комуналне 
делатности управљање гробљима и 
сахрањивање подразумева се стечено 
високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на 
факултету, из техничке, природне или 
друштвене научне области, односно 
стечено високо образовање првог степена 
студија у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
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Члан 11.

 Посмртни остаци умрлог по 
утврћеној смрти, преносе се на гробље 
на коме ће се извршити сахрањивање.
 Приликом преноса, посмртни 
остаци морају бити смештени у мртвачки 
сандук.

Члан 12.

 Посмртни остаци се до сахране 
чувају у посебној за то одрећеној 
просторији.
 Посмртни остаци могу се са 
одобрењем верске заједнице чувати 
у црквама и другим објектима који су 
намењени за вршење верских обреда до 
сахране.
 Најмање на један сат пре времена 
одрећеног за сахрану, посмртни остаци 
морају бити смештени у просторију 
одрећену за испраћај посмртних остатака.

Члан 13.

 Предузеће је обавезно да своје 
пословање организује тако да у свако 
доба обезбеди пренос, односно превоз, 
опремање и сахрањивање посмртних 
остатака умрлог, укључујући и недељу и 
државне празнике.

2. Гробља

Члан 14.

 Гробљем се сматра одећено 
земљиште које је одговарајућим 
урбанистичким планом или одлуком 
одрећено за сахрањивање умрлих.

Члан 15.

 О одређивању и стављању ван 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1. Сахрањивање

Члан 8.

 Под сахрањивањем у смислу 
одредаба ове Одлуке, подразумева се 
покопавање посмртних остатака умрлог 
или остављање урне на одређено 
место и друге радње које се у том циљу 
предузимају.

Члан 9.

 Сахрањивање се може извршити 
после утврђивања смрти (најраније 24 
часа од момента наступања смрти) на 
начин одређен посебним прописима.
 У случају насилне и неприродне 
смрти, посмртни остаци морају бити 
пренети у болничку мртвачницу.
 

Члан 10.

 Сахрањивање посмртних остатака 
умрлог или смештај урне врши се на 
гробљу које је у употреби, у складу са 
Законом и овом Одлуком.
 Гробље на коме ће се извршити 
сахрањивање одређује се према 
пребивалишту покојника у часу смрти или 
на захтев сродника умрлог, а у складу са 
техничким могућностима.
 Сахрањивање умрлог дужни су да 
обезбеде његови сродници или лица која 
су била дужна да га издржавају или да се 
о њему старају
 У случају када се не зна 
пребивалиште умрлог, када умрли нема 
сродника или они одбијају да га сахране, 
сахрањивање ће извршити Предузеће на 
терет Града у најближем насељу које има 
гробље.
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Члан 19.

 Гробље мора имати објекат који 
служи за чување посмртних остатака 
умрлих (мртвачница), ограду, јавну 
расвету, пијаћу воду и санитарни чвор.
 Гробље мора у целости бити увек у 
уредном и чистом стању, о чему се стара 
Предузеће.

Члан 20.

 Међусобна права и обавезе 
између лица коме се даје на коришћење 
гробно место (у даљем тексту корисник) и 
Предузећа регулишу се Уговором који се 
закључује по пријави смрти а најкасније у 
року од 8 дана од сахрањивања.
 Уговор се закључује на одређено 
време, с обзиром на обавезни рок 
почивања.
 Незаузето гробно место даје се 
на коришћење искључиво по пријави 
смрти а изузетно из оправданих разлога 
може се одобрити унапред резервација 
незаузетих гробних места.
 Уговором, из става 1. овог члана, 
утврђује се одговарајућа структура 
гробног места (јединачно, двојно, тројно).

Члан 21.

 Корисник гробног места из члана 
20. Одлуке могу бити сродници умрлог 
по следећем редоследу:брачни друг 
умрлог, дете умрлог (брачно, ванбрачно, 
усвојено) и родитељи умрлог.
 У случају да нема лица из става 
1. овог члана гробно место даје се на 
коришћење осталим сродницима умрлог 
по крвном сродству у побочној линији 
од  IV степена сродства, брачни другови 
сродника наведених у овом ставу а 
изузетно и лице који је обезбедило и 
организовало сахрану умрлог.

употребе дела гробља или гробља као 
целине одлучује Скупштина града.
 Одлука о одрећивању и стављању 
ван употребе дела гробља или гробља 
као целине донеће се када буду испуњени 
следећи услови:
 -  када нема слободних гробних 
места,
 - када нема прилаза гробном месту 
за несметано сахрањивање посмртних 
остатака,
 

Члан 16.

 Гробља за чију изградњу, односно 
реконструкцију није донет урбанистички 
план, урећују се тако да поред простора 
намењеног за сахрањивање има довољно 
слободних површина за приступ гробним 
местима.
 Гробља на градском подручју 
имају катастар простора, објеката и 
инсталација.

Члан 17.

 Простор унутар гробља који је 
намењен за сахрањивање дели се 
на алеје, односно, секторе, блокове, 
парцеле и гробна места унутар њих.
 Простори наведени у ставу 1. овог 
члана морају бити нумерисани.
 Под гробним местом у смислу ове 
Одлуке подразумева се гроб, гробница 
и место за смештај урне кремираних 
посмртних остатака (розаријуми и 
колумбаријуми).

Члан 18.

 Предузеће је дужно да води 
евиденцију гробних места и сахрањених 
лица
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урећења гробља,
 - да је уредно плаћена накнада за 
протекло време почивања.

Члан 26.

 Посмртни остатци сахрањених 
морају да почивају у гробном месту 
најмање 10 година од дана сахрањивањас 
(обавезни рок почивања), а обавезни 
рок почивања у гробници је најмање 30 
година.

Члан 27.

 Одредбе из члана 25. и 26. ове 
Одлуке, сходно се примењују приликом 
почивања урне кремираних остатака 
умрог.

Члан 28.

 У исто гробно место не може се 
извршити ново сахрањивање, односно 
постављање урне док не протекне 
обавезни рок почивања, осим у следећим 
случајевима:
 - ако је покојник брачни друг 
сахрањеног,
 - ако је покојник сродник по крви 
у правој линији и по бочној до четвртог 
степена закључно или,
 - ако су то брачни другови лица 
из тачке 2. овог става Предузеће може 
одобрити на писмени захтев али уз 
изричиту сагласност лица која има право 
на коришћење гроба да се у тај гроб 
сахране посмртни остаци умрлог лица 
које не спада у ред лица побројаних у 
ставу 1. овог члана.

Члан 29.

 Посмртни остаци сахрањеног могу 
се ископати и пренети на друго гробље, 

Члан 22.

 На основу урбанистичког плана 
утврћују се услови за подизање гробница 
и надгробних обележја, а техичке услове 
издаје Предузеће.
 Технички услови садрже:
 - локацију гробних места,
 - скицу гробнице са обликом 
надгробних обележја,
 - грађевинске услове за изградњу 
гробнице,
 - максимално одобрене димензије 
за гробницу, односно надгробно обележје.

Члан 23. 

 Одржавање и урећење “Борачког”, 
“Партизанског” и  ,,Јеврејског” гробља 
врши Предузеће према Програму 
који финансира Јавно предузеће 
,,Инфраструктура Шабац” Шабац.
 У доношењу Програма из става 1. 
овог члана учествује Општински одбор 
СУБНОР-а.
 Начин сахањивања учесника 
НОР-а на територији Града регулише 
се посебним актом Општинског одбора 
СУБНОР-а.

Члан 24.

 Сахрана умрлих на територији 
града обавља се искључиво из 
гробљанских капела или верских 
објеката.
 Спроводи кроз град су забрањени. 

Члан 25.

 Породица умрлог, може продужити 
рок почивања посмртних остатака у 
гробном месту уз услов:
 - да је гроб редовно одржаван,
 - да је гроб урећен према Плану 
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огласној табли гробља, а по потреби и 
путем средстава јавног информисања, 
позвати закупца да поступи у складу 
са одредбама из става 2. овог члана 
указујући на последице пропуштања.
 О преносу посмртних остатака 
и уклањању надгробних обележја 
Предузеће ће у року од 15 дана по протеку 
рока из става 2. овог члана обавестити 
надлежно одељење Градске управе.

Члан 31.

 За постављање, преправку и 
уклањање споменика и других предмета 
на гробним местима од стране закупца, 
потребно је писмено одобрење 
Предузећа.
 За предузимање било какве радње 
на споменику или другом предмету на 
гробу или гробници који има својство 
споменика културе, закупац гробног 
места дужан је да поред писменог 
одобрења издатог од стране предузећа, 
прибави сагласност надлежног Завода за 
заштиту споменика културе и надлежног 
одељења Градске управе.

Члан 32.

 Кремирани посмртни остаци 
стављају се у урну која мора бити 
херметички затворена и сачињена од 
трајног материјала.
 Приликом подношења захтева 
за постављање урне са кремираним 
посмртним остацима покојника, лице, 
односно подносилац захтева изјашњава 
се да ли ће се урна покопати у гроб, 
односно гробницу или положити на 
посебно уређено место (розаријум, 
односно колумбаријум),
 Розаријум је посебно уређена 
зелена површина са касетама које служе 
за смештај урни а колумбаријум је зид 

по претходно прибављеном одобрење 
основне организационе јединице Градске 
управе града Шапца надлежне за 
стамбено-комуналне послове (у даљем 
тексту: надлежни орган).и одобрењу 
органа надлежног за послове санитарне 
инспекције, ако је на другом гробљу 
обезбеђено гробно место за сахрану. 
 Ископавање посмртних остатака 
умрлих лица (ексхумација) може се 
вршити по захтеву породице, сродника и 
других овлашћених лица и органа.
 Лица из става 2. овог члана уз захтев 
за ископавање и преношење посмртних 
остатака дужни су да приложе: извод из 
матичне књиге умрлих, оверене изјаве 
сродника да су сагласни са ископавањем 
и преношењем посмртних остатака и 
потврду предузећа да је обезбећено ново 
гробно место (било на истом гробљу или 
на гробљу у другом месту на подручју 
града).

Члан 30.

 Посмртне остатке из гробова, 
односно гробница којима је истекао 
рок почивања из члана 26. Предузеће 
преноси у посебан заједнички гроб или 
гробницу о чему је дужно да води посебну 
евиденцију.
 Пре преноса посмртних остатака 
у смислу става 1. овог члана Предузеће 
је дужно да писмено опомене закупца да 
ће, уколико у року од 30 дана не плати 
накнаду за коришћење гробног места 
и на тај начин продужи рок почивања, 
извршити пренос посмртних остатака у 
посебан заједнички гроб или гробницу и 
одредити другог закупца гробног места 
а надгробна обележја и друге предмете 
уклонити без обавезе њиховог чувања.
 У случају када се писмена опомена 
није могла уручити из било којих разлога, 
Предузеће ће путем обавештења на 
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чему директор мора одлучити у року од 7 
дана.
 

3. Пружање погребних услуга

Члан 34.

 Пружање погребних услуга 
обухвата следеће послове:
 -  издавање гробних места у 
моменту смрти и издавање у закуп 
(резервација) гробних места,
 -  припремање гробних места за 
сахрањнвање (ископ раке, уклањање 
гробне плоче и сл.),
 -  опремање умрлих (облачење 
умрлог и остале припремне активности),
 -  чување посмртних остатака у 
капели,
 - спровођење протокола 
сахрањивања (преношење тела из 
капеле до гробног места и покопавање 
умрлог),
 -  извођење грађевинских и 
занатских радова на гробљима.
 Поред послова назначених у 
ставу 1. овог члана које имају обавезан 
карактер погребне услуге обухватају 
и продају погребне опреме, ознака 
жалости, венаца, продаја цвећа и сл.
 О пружању погребних услуга 
Предузеће доноси посебна акта.

4. Одржавање и уређење гробља

Члан 35. 

 Одржавање и уређење гробља 
обухвата следеће послове и активности:
 - одржавање хигијене на простору 
гробља у смислу чишћења гробља, 
прању стаза и саобраћајница, пражњења 
типизираних посуда за смеће и одвожење 
осталог смећа ван типизираних посуда за 
смеће са простора гробља,

са касетама. Свака касета мора да 
има натпис станд-ардизованог облика 
и величине са подацима о лицу чији се 
посмртни остаци налазе у урни.

Члан 33.

 Закупац гробног места нема право 
да резервисано гробно место да другом у 
закуп (подзакуп).
 Не сматра се давањем у подзакуп 
гробног места, ако се у исти сахрањују 
посмртни остаци члана породице закупца.
 У случају смрти закупца гробног 
места, право коришћења гробног места 
припада лицу које је у оставинском 
поступку пред надлежним судом или 
тестаментом оглашено за његовог 
наследника.
 Ако није одређен наследник 
корисника гробног места или ако је више 
лица оглашено за наследника ова лица 
су дужна да своја права и обавезе у вези 
са коришћењем гробног места реше пред 
надлежним судом.
 Међусобна права и обавезе 
између лица из става 3. и 4. овог члана и 
Предузећа уређују се у писаној форми у 
складу са одредбама ове Одлуке.
 Ценовник за услуге из става 1. овог 
члана одређује Предузеће у зависности 
од обима, врсте и квалитета извршених 
комуналних услуга.
 Накнада за коришћење гроба 
и места за смештај урне одређује се 
у годишњем износу и плаћа унапред, 
најкасније у року од 30 дана од дана 
истека рока за који је ова накнада већ 
плаћена.
 Закупац коме није пружена 
погребна услуга илије пружена у мањем 
обиму и квалитету од утврђене, има 
право на повраћај износа или умањење 
цене под условом да у року од 30 дана 
поднесе захтев директору Предузећа, о 



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева      Страна 169

Извођење радова на гробљима

Члан 38.

 Извођење грађевинских и 
занатских радова на гробљима и то на 
изради опсега, постављању споменика, 
изградњи гробница, постављању урни са 
посмртним остацима умрлог у розаријуме 
и колумбаријуме и слично за потребе 
корисника погребних услуга може да 
врши Предузеће, односно Служба за 
извођење завршних занатских радова у 
грађевинарству.

Члан 39.

 Извођење радова из претходног 
члана у сопственој режији корисника 
услуга, може се обављати уз претходно 
издату дозволу за извођење предметних 
радова од стране Предузећа.
 За извођење радова из става 1. овог 
члана корисник услуга може ангажовасти 
правно лице или предузетника који је 
регистрован за обављање ових радова.
 Дозвола се може добити на основу 
поднетог писменог захтева у коме се 
морају навести обим и врста радова који 
се изводе на гробљу и извршене уплате 
за издавање дозволе, а према важећем 
ценовнику.
 

Члан 40.

 Предузеће је дужно да дозволу за 
извођење радова изда у року од 24 часа 
од подношења захтева.

Члан 41.

 Радови на гробљима могу се 
обавити само:
 1. Уз претходно прибављену 
дозволу за извођење радова издату од 

 - чишћење и уређење зелених 
површина и цветних алеја на простору 
гробља и орезивање дрвореда, шибља и 
осталих дрвенастих засада на гробљу,
 - одржавању објеката и заједничких 
просторија на гробљу (јавна расвета, 
санитарни чвор, капела, управна зграда, 
чуварска кућица, чесма и сл.)

 5. Ред на гробљима

 Радно време гробља 

Члан 36.

 Гробље је отворено за посетиоце 
сваког дана, и то:
 - од 1. априла до 30. септембра у 
времену од 7,00 до 21,00 час.
 - од 1. октобра до 31. марта у 
времену од 7,00 до 18,00 часова. 

Члан 37.

 Пружање погребних услуга за 
потребе грађана врши се сваког дана 
(нерадним данима, викендом, у време 
празника).
 Сахране на гробљима заказују се 
сваког дана у термину од 13,00 часова у 
временским размацима од 60 минута.
 Мимо овако утврђеног времена, 
сахране се могу обавити само по 
посебном договору са одговорним 
лицима из Предузећа.
 Пријем покојника у гробљанским 
капелама врши се у току свих 24 сата 
сваког дана, а по поступку који спроводи 
овлашћени радник у складу са актом 
Предузећа.
 Погребна опрема и друге услужне 
делатноста и активности које су везане 
за сахрањивање пружају се у току радног 
времена а по истеку радног времена, 
путем организоване дежурне службе.
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 - нарушавати мир на гробљу,
 - уводити животиње,
 - возити бицикле, мотоцикле 
и друга моторна возила ако то није 
одобрено посебном дозволом предузећа,
 -  на стазама, путевима и зеленим 
површинама стварати нечистоћу, бацати 
увеле венце, увело цвеће и друге 
предмете,
 -  остављати храну на гробним 
местима и другим местима на гробљу,
 - обављати фотографисање у 
виду заната и вршити друге услуге без 
одобрења предузећа,
 -  продавати било какву робу без 
одобрења предузећа,
 -  улазити у капелу ван времена 
одређеног за сахрану,
 -  у розаријуму и колумбаријуму 
изводити било какве додатне грађевинске 
радове (инпрофизоване жардињере, 
камене плоче са сликама, кандила и 
др.), као и садња биљака око касета 
розаријума,
 - монтажа жардињера, клупа, 
кандила, кућишта за свеће, ограда и 
др. на опсегу гроба, односно гробница 
уколико то није предвиђено скицом за 
споменик,
 - садња око гробова и гробница 
свих дрвенастих врста лишћара, 
четинара, шибља и другог растиња без 
дозволе Предузећа,
 - израда гробнице и постављање 
надгробног обележја преко, техничким 
условима,  одобрених димензија.

Члан 45.

 Занатски и грађевински радови 
за које је прибављено одобрење од 
овлашћеног лица могу се изводити у 
радне дане од 7,00 до 13,00 часова и то 
тако да се до највеће мере очува мир и 
достојанство гробља.

Предузећа,
 2. У  времену које одреди 
Предузеће.
 Уколико се предметни радови буду 
изводили сагласно члану 39. ове Одлуке 
обавезно је присуство стручног лица које 
ће одредити предузеће које ће водити 
надзор над извођењем радова.

Члан 42.

 Грађевински материјал и опрема 
за извођење радова могу се на гробљу 
држати само за оно време колико је 
неопходно да се радови изврше.
 У случају прекида радова као 
и при завршетку истих сав преостали 
грађевински материјал и опрема мора 
бити уклоњена, а место радова доведено 
у првобитно стање.

Члан 43.

 Приликом довоза и одвоза 
материјала и опреме за извођење радова 
могу се користити само они путеви и стазе 
унутар гробља чијим се коришћењем 
неће угрозити безбедност споменика 
гробова и гробница на гробљу.

Забране

Члан 44.

 На гробљу је забрањено:
 -  улазак деце млађе од 10 година 
без пратње одраслих лица,
 - прескакати ограду, газити зелене 
површине, ломити дрвеће, кидати цвеће 
и друге засаде,
 - газити, прљати и скрнавити 
гробна места,
 - наносити штету надгробним 
обележјима (споменицима и другим 
предметима на гробним местима),
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унутар гробља сходно чл. 17. став 2. ове 
Одлуке;
 6)  Ако не води евиденцију гробних 
места и сахрањених лица (члан 18.);
 7) Ако не обезбеди мртвачницу, 
ограду, јавну расвету, пијаћу воду и 
санитарни чвор на гробљу (члан 19. став 
1.);
 8)  Ако не одржава гробље у чистом 
и уредном стању (члан 19. став 2.);
 9) Ако не врши уређивање 
“Борачког”, “Партизанског” и  ,,Јеврејског” 
гробља према Програму (члан 23.);
 10) Ако не обезбеди почивање 
посмртних остатака у гробном месту у 
складу са чл. 25, 26. и 27. ове Одлуке;
 11)  Ако поступи супротно одредби 
члана 28. ове Одлуке;
 12) Ако изврши ископавање и 
пренос посмртних остатака умрлог без 
одобрења надлежног одељења Градске 
управе (члан 29.);
 13)  Ако поступи супротно одредби 
члана 30. ове Одлуке;
 14)  Ако не обавља послове из 
члана 34. и 35. ове Одлуке;
 15)  Ако се не придржава радног 
времена прописаног чланом 36 ове 
Одлуке.
 За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у Предузећу 
или другом правном лицу новчаном 
казном у фиксном износу од 5.000 динара. 

Члан 47.

 Новчаном казном у фиксном 
износу од 5.000 динара казниће се за 
прекршај физичко лице: 
 1) Ако поступи супротно члану 10. 
став 1.
 2)   Ако поступи супротно члану 11
 3)   Ако поступи супротно члану 31.
 4)   Ако поступи супротно члану 33. 
став 1.

 Ако се приликом извођења радова 
пронађу делови сандука, кости и сл. 
морају се закопати на исто место.
 Ако се приликом извођења радова 
нађу предмети од вредности исти се 
морају без одлагања предати предузећу.
 Точећа места на водоводу морају 
се после употребе затварати а алат се не 
сме прати на чесми.
 Предузеће може да забрани 
извођење грађевинских и занатских 
радова на гробљу или појединим 
деловима гробља у одређене дане или 
одређено доба године.
 Извођачу грађевинских и занатских 
радова који се не придржава одредаба из 
овог члана или других одредаба о раду 
на гробљу, предузеће може забрантии 
рад на гробљу.
 Предузеће може да уклони све 
додатне предмете и засаде чије је 
постављање, односно сађење забрањено 
овом Одуком и то о трошку корисника 
гробног места.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

 Новчаном казном у фиксном износу 
од 50.000 динара казниће се за прекршај 
Предузеће или друго  правно лице:
 1)  Ако врши покопавање посмртних 
остатака умрлог ван гробља које је у 
употреби (члан 10. став 1);
 2) Ако не обезбеди сахрањивање 
за умрла лица којима се не зна 
пребивалиште, односно за умрла лица 
која немају сродника или они одбију да га 
сахране (члан 10. став 4.);
 3) Ако не организује своје 
пословање у смислу чл. 13. ове Одлуке;
 4) Ако не уради катастар простора, 
објеката и инсталације (члан 16.);
 5) Ако не нумерише просторе 
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О б р а з л о ж е њ е

 Правни основ за доношење Одлуке 
о погребној делатности садржан је у  
члану 20.став 1. тачка 2 Закона о локалној 
самоупрви  („Сл.гласник РС бр. 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) 
којим је утврђена надлежност општине да 
преко својих органа, у складу с Уставом и 
законом уређује и обезбеђује обављање 
и развој комуналних делатности.
 Чланом 1. Закона о сахрањивању и 
гробљима (“Службени гласник СРС”, бр. 
20/77, 24/85 - др. закон, 6/89 - др. закон, 
„Службени гласник РС”, бр. 53/93 - др. 
закон, 67/93- др. закон, 48/94 - др. закон, 
101/05 - др. закон, 120/12 - УС, 84/13 - УС, 
је прописано да се сахрањивање умрлих, 
одређивање и стављање ван употребе 
гробља, одржавање и уређење гробља 
и крематоријума врши на начин утврђен 
прописом скупштине општине, донетим 
у складу са начелима овог закона и 
другим прописима који се односе на 
сахрањивање и гробља.
 Чланом 2. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“ број 
88/2011, 104/2016 и 95/2018), којим се 
између осталим, дефинише управљање 
гробљима и сахрањивање  као комунална 
делатност од општег интереса и значаја 
на територији локалне самоуправе 
одређује обавеза ЈЛС да створи услове 
за обезеђење одговарајућег  квалитета, 
обима, доступности, континуитета и 
надзора над њеним вршењем.
 Чланом 3. став 1. тачка 6 истог 
Закона прописано је да је управљање 
гробљима и сахрањивање, управљање и 
одржавање гробља; одржавање гробног 
места и наплата накнаде за одржавање 
гробног места; обезбеђивање, давање у 
закуп и продаја уређених гробних места; 
покопавање и ексхумација посмртних 
остатака, кремирање и остављање пепела 

 5)   Ако поступи супротно члану 41. 
став 1. тачка 1.
 6)    Ако поступи супротно члану 
44.

Члан 48.

 Новчаном казном у фиксном износу 
од 25.000 динара казниће се за прекршај 
предузетник ако поступи супротно 
одредбама чл. 39, члана 41. став 1. тачка 
2, члана 42, члана 43. и члана 45. став 1, 
2. и 3.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАБРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

 Надзор над спровођењем одредаба 
ове Одлуке врши Комунална инспекција 
и Комунална милиција Градске управе 
града Шапца.

Члан 50.

 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о сахрањивању 
и гробљима на подручју града Шапца 
(‘’Сл. лист општине Шабац’’, бр. 17/97 и 
‘’Сл. лист града Шапца’’, бр. 28/09, 28/10, 
3/12, 5/14).                                                      

Члан 51.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу града Шапца”.

БРОЈ: 020-00-18/2021-14 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                        

Немања Пајић 
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173.
 На основу члана 20. став 1. 
тачка 15. и члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члана 2. став 3. тачка 14,  члана 3. став 1. 
тачка 14, члана 4. члана 5. и члана 13. став 
1  Закона о комуналним делатностима 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 
и 95/2018 ), члана 66. и 67.  Закона 
о добробити животиња (“Службени 
гласник РС”, бр 41/09), члана 46. Закона 
о ветеринарству (“Службени гласник РС”, 
бр 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19),  Уредбе 
о начину и условима за отпочињања 
комуналних делатности (Сл.гласник РС 
бр. 13/18, 66/2018 и 51/2019), члана 39. 
и 131. Статута града Шапца („Службени 
лист града  Шапца”,  бр. 5/19), Скупштина 
града Шапца на седници одржаној дана 
11.02.2021.  године, донела је

ОДЛУКУ 
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ 

ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ШАПЦА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се начин и 
услови обављања комуналне делатности 
зоохигијене (у даљем тексту: делатност 
зоохигијене) на територији града (у 
даљем тексту: града), права и обавезе 
корисника комуналне услуге и вршилаца 
ове комуналне делатности и начин 
вршења надзора над њеним обављањем.
  Овом одлуком се, у складу 
са законом, уређује и организовање 
обављања осталих послова зоохигијенске 
службе.

покојника; одржавање објеката који се 
налазе у склопу гробља (мртвачница, 
капела, розаријум, колумбаријум, 
крематоријум); одржавање пасивних 
гробаља и спомен-обележја; .
 Влада Републике Србије донела 
је Уредбу о начину и условима за 
отпочињања обављања комуналних 
делатности (Сл.гласник РС бр. 13/18, 
66/2018 и 51/2019), која ближе одређује 
начин и  услове за отпочињање 
обављања ове комуналне делатности, 
предвиђа неопходну кадровску и техничку 
опремљеност подносиоца захтева, као и 
поступак подношења захтева за проверу 
испуњености услова за отпочињање ове 
комуналне делатности.                                         
 Предлог ове Одлука у складу је 
са Законом о комуналним делатностима 
и Уредбом о начину и условима за 
отпочињања обављања комуналних 
делатности и одређује начин и услове 
управљање гробљима и сахрањивање 
на територији града Шапца, чиме је 
испуњена обавеза јединице локалне 
самоуправе. 
 Тако се Одлуком предлаже: начин 
на који ће се вршити уређење и одржавање 
гробља као и начин сахрањивања, 
поступак давања у закуп гробног места, 
начин вођења евиденције гробних 
места и сахрањених лица, одређује рок 
почивања посмртних  остатака у гробном 
месту, одржавање реда на гробљима, 
пружање погребних услуга као и висину 
казни за учињене прекршаје.
 Имајући у виду горе наведено, 
Градско веће предлаже Скупштини града 
да  донесе Одлуку као у приложеном 
тексту.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
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8) дезинсекција у смислу ове одлуке 
је скуп мера и поступака за сузбијање 
инсеката, уништавање комараца, 
крпеља, бубашваба и других инсеката; 
9) дератизација у смислу ове одлуке је 
сузбијање глодара (пацова и мишева) 
у циљу свођења њиховог броја на 
биолошки минимум; 
10) дезинфекција у смислу ове одлуке је 
поступак сузбијања микроорганизама на 
које примењено дезинфекционо средство 
делује. 

II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 3. 

 Делатност зоохигијене, у складу 
са Законом и овом одлуком, обухвата 
послове: 
1) хватања, превоза, збрињавања и 
смештаја напуштених и изгубљених 
животиња у прихватилиште; 
2)  контроле и смањења популације 
изгубљених и напуштених паса и мачака; 
3) нешкодљивог уклањања и транспорта 
лешева животиња са јавних површина 
и објеката за узгој, држање, дресуру, 
излагање, одржавање такмичења 
или промет животиња до објеката за 
сакупљање, прераду или уништавање 
споредних производа животињског 
порекла на начин који не представља 
ризик по друге животиње, људе или 
животну средину; 
4) спровођења мера за смањење 
популације глодара, инсеката и штетних 
микроорганизама мерама дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на јавним 
површинама. 
 У оквиру послова прихватилишта 
обавља се прикупљање, превоз, 
збрињавање и смештај напуштених и 
изгубљених паса у прихватилиште у 

Члан 2. 

 Поједини изрази употребљени у 
овој одлуци имају следеће значење: 
1) животиње јесу домаћи папкари 
и копитари, живина, дивљач, друге 
животиње и птице које нису живина, рибе 
и друге водене животиње, пужеви и друго; 
2) напуштена животиња односно пас 
јесте пас који нема дом или која се 
налази изван њега и лишен је бриге и 
неге власника, односно држаоца и кога је 
он свесно напустио; 
3) изгубљена животиња односно пас јесте 
пас кога је напустио власник, односно 
држалац, без његове воље и коју он 
тражи;
4) прихватилиште за псе јесте посебно 
изграђен и уређен простор који служи 
за смештај напуштених и изгубљених 
паса, за помоћ и бригу о напуштеним и 
изгубљеним псима; 
5) власник животиње односно пса јесте 
правно или физичко лице, односно 
предузетник, које има право чувања, 
држања, узгоја, репродукције, превоза, 
коришћења и продаје паса и које је 
одговорно за живот, заштиту здравља и 
добробит паса; 
6) држалац животиње односно пса јесте 
правно или физичко лице, односно 
предузетник, које има право, чувања, 
држања, узгоја, репродукције, превоза и 
коришћења пса, као и право продаје пса 
на основу писаног одобрења власника и 
које је одговорно за живот и за заштиту 
здравља и добробити паса;
7) површина јавне намене, у смислу 
одредаба ове одлуке, јесте простор 
одређен планским документом за 
уређење или изградњу објеката јавне 
намене или јавних површина за које је 
предвиђено утврђивање јавног интереса 
у складу са посебним законом (улице, 
тргови, паркови и др.); 
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инспекција. 

Члан 6. 

 У прихватилиште се смештају пси: 
1) који су напуштени и изгубљени; 
2) чији је власник односно држалац 
преминуо; 
3) које надлежни орган одузме власнику, 
односно држаоцу. 
 Предузеће, односно Вршилац 
комуналне делатности, је дужно да 
сарађује са надлежним ветеринарским 
службама и организацијама за заштиту 
животиња, као и да редовно обавештава 
јавност, и друге власнике прихватилишта, 
о псима који се налазе у прихватилишту. 

Члан 7. 

 Предузеће, односно Вршилац 
комуналне делатности pриликом 
смештања паса у прихватилиште 
утврђује идентитет пса, проверава 
списак тражених паса, обавештава 
власникa, односно држаoцa пса, уводи 
га у евиденцију прихватилишта, смешта 
и разврстава псе према полу, врши 
сепреглед од стране ветеринара, утврђује 
се здравствено стање пса и врши тријажа 
и третман против екто и ендопаразита, 
као и стерилизација, кастрација и 
обележавање и предузимају се друге 
мере превентивне здравствене заштите 
животиња у складу са Законом, над којим 
надзор врши Републичка ветеринарска 
инспекција. 

Члан 8. 

 Ако се псу, који је смештен у 
прихватилиште, након истека рока од 
најмање 30 дана, не пронађе власник 
или ако се не збрину на други начин, са 
њима се поступа у складу са Програмом 

складу са Законом и овом одлуком.

Члан 4. 

 Послове  из оквира делатности 
зоохигијене из члана 3 ове Оодлуке, 
обавља Јавно комунално предузеће „ 
Стари град “ Шабац  (у даљем тексту : 
Предузеће). 
 Послове из става 1. овог члана 
могу обављати  и  привредно друштво, 
предузетник или други привредни 
субјект (у даљем тексту: Вршилац 
комуналне делатности) чије је седиште 
на територији града и који испуњавају 
прописане услове у складу са законом 
којим се уређују комуналне делатности и 
Уредбом којом се уређује  начин и услови 
за отпочињање обављања  комуналних 
делатности (у даљем тексту: уредба) и 
овом одлуком.

Члан 5.

 Предузеће, односно Вршилац 
комуналне делатности, приликом 
нешкодљивог Правилник о начину 
разврставања и поступања са споредним 
производима животињског порекла, 
ветеринарско-санитарним условима 
за изградњу објеката за сакупљање, 
прераду и уништавање споредних 
производа животињског порекла, начину 
спровођења службене контроле и 
самоконтроле, као и условима за сточна 
гробља и јаме гробнице (“Службени 
гласник РС”, број 31/2011, 7/2013, 15/2015 
и 61/2017).
 Приликом прикупљања и 
превоза напуштених и изгубљених 
паса у прихватилиште, са псом се мора 
поступати тако да се проузрокује најмањи 
степен бола, патње, страха и стреса за 
животињу, у складу са Законом, над којим 
надзор врши Републичка ветеринарска 
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животиња са јавне површине; 
3) превоз или организовање превоза 
лешева животиња са јавне површине 
до објеката за сакупљање, прераду 
или уништавање споредних производа 
животињског порекла на начин који не 
представља ризик по друге животиње, 
људе или животну средину. 
 Послови из става 1. овог члана 
обављају се у складу са прописима из 
члана 5. ове одлуке.

III ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И 
ВЛАСНИКА, ОДНОСНО ДРЖАОЦА 

ЖИВОТИЊЕ

Члан 11.

 Предузеће, односно Вршилац 
комуналне делатности, доноси годишњи 
Програм делатности зоохигијене, који 
садржи: 
1) обим послова који се обављају у 
оквиру делатности зоохигијене, у складу 
са законом и подзаконским актима, са 
динамиком њихове реализације,
2) начин организовања и извршавања 
послова из делатности зоохигијене,
3) износ потребних средстава за 
реализацију Програма. 
 На Програм из става 1. овог члана 
Градско веће даје сагласност. 
 Програм из става 1. овог члана 
доноси се до 30. новембра текуће године 
за наредну годину. 

Члан 12. 

 У току вршења поверених послова 
у прихватилишту, Предузеће, односно 
Вршилац комуналне делатности, је дужно 
да: 
1. свакодневно, у складу са биолошким 
циклусом животиња прикупља напуштене 
и изгубљене псе; 

из члана 9. ове одлуке. 
 Програм из става 1. овог члана 
доноси се до 30. новембра текуће године 
за наредну годину. 

Члан 9.

 У вршењу послова контроле и 
смањења популације напуштених паса, 
Предузеће, односно Вршилац комуналне 
делатности, дужно је да поступа у складу 
са Програмом контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака на 
територији града Шапца („Службени лист 
града Шапцај“, број 5/11). 
 Послови контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака 
обухватају следеће мере: 
1) регистрацију и обележавање 
напуштених паса и мачака; 
2) стерилизацију и кастрацију напуштених 
паса и мачака; 
3) удомљавање;
4) промовисање одговорног власништва 
над животињама путем медијске 
кампање; 5) едукацију и информисање 
власника или држалаца животиња о 
особинама и потребама животиња и 
законским обавезама власника односно 
држалаца; 
6) друге мере у складу са Законом. 
 Програм нарочито садржи начин 
поступања са напуштеним псима и 
мачкама након истека рока од 30 дана, 
уколико се не пронађе власник или се не 
збрину на други начин.

Члан 10. 

 Послови нешкодљивог уклањања 
лешева животиња са површине јавне 
намене обухватају: 
1) пријем пријава о налажењу леша 
животиња на јавној површини; 
2) нешкодљиво уклањање лешева 



животиња, начин превоза и збрињавања 
напуштених и изгубљених животиња, 
као и са другим подзаконским актима 
којима се уређује обављање делатности 
зоохигијене над којима надзор врши 
Републичка ветеринарска инспекција. 

Члан 14. 

 Власник, односно држалац, који 
изгуби пса дужан је да тај губитак без 
одлагања, а најкасније у року од три 
дана од дана губитка животиње, пријави 
Предузећу, односно Вршиоцу комуналне 
делатности и ветеринарској служби. 

Члан 15.

 Средства за обављање и развој 
делатности зоохигијене обезбеђују се из: 
1) прихода буџета града Шапца (у даљем 
тексту: града); 
2) других извора, у складу са Законом. 

Члан 16. 

 Трошкове збрињавања напуштеног 
пса у прихватилишту сноси власник, 
односно држалац пса, а ако је он 
непознат, трошкове збрињавања сноси 
Предузеће, односно Вршилац комуналне 
делатности, у складу са Програмом из 
члана 11. ове одлуке. 
 Трошкове из става 1. овог члана 
сноси власник, односно држалац пса, под 
претњом принудне наплате. 

Члан 17. 

 Цене услуга из делатности 
зоохигијене, које Предузеће, односно 
Вршилац комуналне делатности, пружа 
власницима, односно држаоцима паса, 
утврђују се ценовником који доноси 
Надзорни одбор Предузеће, односно 

2. прима пријаве о напуштеним и 
изгубљеним псима; 
3. врши превоз прикупљених паса до 
прихватилишта; 
4. прикупљене псе смешта у 
прихватилиште; 
5. предузима активности у циљу 
проналажења власника, односно 
држаоца паса, уколико је пас чипован; 
6. на захтев власника, односно држаоца 
пса, врати пса у року од 15 дана од дана 
смештања у прихватилиште уколико је 
власник, односно држалац пса, доказао 
да се ради о његоовј животињи; 
7. обезбеди лица за поступање са 
животињама; 
8. припреми План збрињавања животиња 
у случају затварања прихватилишта; 
9. брине о животињама са пажњом доброг 
домаћина; 
10. напуштеним и изгубљеним 
животињама које су болесне или 
повређене прижи одговарајућу 
ветеринарку помоћ, а да за неизлечиво 
болесне или повређење животиње 
обезбеди лишавање живота у складу 
са Законом, над којим надзор врши 
Републичка ветеринарска инспекција; 
11. обавља и друге послове у складу са 
Законом и подзаконским актима.

Члан 13. 

 У вршењу делатности зоохигијене 
Предузеће, односно Вршилац комуналне 
делатности, је дужно да у свему 
поступа у складу са Правилником којим 
се ближе утврђују услови за заштиту 
добробити животиња у погледу простора, 
просторија и опреме, које прихватилиште 
мора да испуњава, начин поступања 
са животињама у овим објектима, 
садржина и начин вођења евиденције у 
прихватилиштима, начин и средства за 
прикупљање напуштених и изгубљених 
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 Додатна радна обука за поступање 
са животињама, односно за поступање 
са споредним производима животињског 
порекла, у смислу ове уредбе, јесте 
радна обука на радном месту где се 
обављају послови комуналне делатности 
зоохигијене, у трајању од најмање шест 
месеци. 
 Додатна радна обука није обавезна 
за лица која на радном месту обављају 
административне послове.

Члан 19. 

 Подносилац захтева за проверу 
испуњености услова за отпочињање 
обављања комуналне делатности 
зоохигијене на територији града Шапца, 
уз захтев доставља и: 
1) доказ о власништву прихватилишта 
за напуштене животиње које се налази 
на територији града Шапца или на 
територији суседне локалне самоуправе, 
која искључиво припада истом 
епизоотиолошком подручју или 
2) уговор о збрињавању ухваћених, 

Вршилац комуналне делатности. 
 На ценовник из става 1. овог члана 
сагласност даје Градско веће. 
 За послове предвиђене Програмом 
из члана 11. ове одлуке средства се 
обезбеђују у буџету града. 

Члан 18. 

 Делатност зоохигијене, у складу са 
Уредбом, може да обавља субјект који је 
поднео захтев за проверу испуњености 
услова за отпочињање обављања 
комуналне делатности. 
 За отпочињање обављања 
комуналне делатности субјект мора да 
испуњава услове прописане Уредбом 
у погледу одређеног броја запослених, 
минималног техничког капацитета и 
седишта субјекта. 
 Подносилац захтева за проверу 
испуњености услова за отпочињање 
обављања комуналне делатности 
зоохигијене у погледу стручне 
оспособљености кадрова мора да има 
најмање:



испуњености услова за отпочињање 
обављања комуналне делатности 
зоохигијене, поред услова прописаних 
овом уредбом, мора да испуњава и 
услове у складу са прописима којима 
се уређује заштита становништва од 
заразних болести и прописима којима се 
уређује добробит животиња.

Члан 22. 

 Подносилац захтева за проверу 
испуњености услова за отпочињање 
обављања комуналне делатности 
зоохигијене за послове нешкодљивог 
уклањања и транспорта лешева животиња 
са површина јавне намене и објеката 
за узгој, држање, дресуру, излагање, 
одржавање такмичења или промет 
животиња до објеката за сакупљање, 
прераду или уништавање споредних 
производа животињског порекла на 
начин који не представља ризик по 
животну средину, људе и животиње, мора 
да испуњава услове прописане законом 
којим се уређује ветеринарство и услове 
прописане посебним прописом. 

IV НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 23. 

 Ако дође до поремећаја или 
прекида у раду Предузећа, односно 
Вршиоца комуналне делатности, услед 
ванредне ситуације или из других разлога 
који нису могли да се предвиде, односно 
спрече, Предузеће, односно Вршилац 
комуналне делатности, у обавези је да 
одмах предузме мере на отклањању 
узрока поремећаја, односно прекида, и 
то да: 
1. радно ангажује запослене на 

напуштених и изгубљених животиња са 
прихватилиштем за напуштене животиње 
које се налази на територији града Шапца 
или на територији суседне локалне 
самоуправе, која искључиво припада 
истом епизоотиолошком подручју. 
 Збрињавање ухваћених, 
напуштених и изгубљених животиња 
спроводи се према Програму контроле и 
смањења популације напуштених паса и 
мачака града Шапца. 
 Прихватилиште за напуштене 
животиње мора да буде одговарајућег 
капацитета у складу са Програмом и да 
испуњава услове у погледу простора, 
просторија и опреме у складу са посебним 
прописом којим се уређују услови које 
морају да испуњавају прихватилишта 
и пансиони за животиње, као и да је 
уписано у регистар објеката, у складу са 
законом којим се уређује ветеринарство.

Члан 20. 

 Подносилац захтева за проверу 
испуњености услова за отпочињање 
обављања комуналне делатности 
зоохигијене уз захтев доставља и доказ о 
власништву, односно уговор о закупу или 
лизингу, за најмање једно: 
1) возило за транспорт животиња у 
складу са посебним прописом којим се 
уређују услови које морају да испуњавају 
прихватилишта и пансиони за животиње; 
2) возило за вршење послова 
дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације (ДДД), са одговарајућим 
монтажно-демонтажним апаратом за 
запрашивање комараца; 
3) возило за транспорт споредних 
производа животињског порекла. 

Члан 21.

 Подносилац захтева за проверу 
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V НАЧИН ПОСТУПАЊА И 
ОВЛАШЋЕЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА 

У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ 
ЗООХИГИЈЕНЕ 

Члан 25. 

 Предузеће (или Вршилац 
делатности) је дужно да, у случају 
поремећаја или прекида у обављању 
делатности зоохигијене, обавести 
Одељење за инспекцијске и комунално-
стамбене послове Градске управе града 
Шапца о разлозима поремећаја или 
прекида, као и о предузетим мерама у 
року од 24 часа, од настанка истих.

 VI МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

Члан 26. 

 Забрањено је: 
1) остављање лешева угинулих животиња 
и њихових делова на јавним површинама; 
2) сахрањивање угинулих животиња и 
њихових делова ван места одређеног за 
ту сврху;
3) збрињавање паса супротно одредбама 
ове одлуке; 
4) вршење других радњи, супротно 
одредбама ове одлуке. 

VII НАДЗОР

Члан 27. 

 Надзор над применом одредаба 
ове Одлуке врши  Комунална инспекција 
и Комунална милиција Градске управе 
града Шапца. 

Члан 28. 

 У вршењу надзора комунални 
инспектор је овлашћен да: 

отклањању узрока поремећаја, односно 
разлога због којих је дошло до прекида, 
као и да ангажује трећа лица за обављање 
делатности зоохигијене, 
2. организује хитне поправке уређаја 
којима се обезбеђује обављање 
делатности зоохигијене, 
3. предузме и друге мере које утврди 
Градско веће. 
 Када Предузеће, односно Вршилац 
комуналне делатности, не предузме 
мере из става 1 овог члана, Градско веће 
може да донесе одлуку да ангажује друго 
правно лице или предузетника на терет 
Предузећа, односно Вршиоца комуналне 
делатности.

Члан 24. 

 У случају поремећаја у пословању, 
више силе, прекида у обављању 
делатности, и у случају штрајка запослених 
у Предузећу, или штрајка запослених код 
Вршиоца комуналне делатности, Градско 
веће предузима оперативне и друге 
неопходне мере којима ће се обезбедити 
услови за несметано обављање 
комуналне делатности зоохигијене, у 
складу са Законом. 
  Градско веће је дужно да без 
одлагања: 
1. одреди ред првенства и начин 
обављања делатности зоохигијене, 
2. нареди мере за заштиту комуналних 
и других објеката и уређаја и имовине 
Предузећа који служе за обављање 
делатности зоохигијене, 
3. предузме мере за отклањање насталих 
последица и друге потребне мере, 
4. утврди разлоге и евентуалну 
одговорност за поремећај, односно прекид 
у обављању делатности зоохигијене, као 
и одговорност за накнаду учињене штете.



 За прекршај из става 1 овог члана 
казниће се предузетник новчаном казном 
у износу од 25.000,00 динара. 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 31. 

 Даном почетка примене ове 
одлуке престају да важи поглавље 3. 
КАФИЛЕРИЈСКА ДЕЛАТНОСТ - одредбе 
члана 10, 11. и 12. члана 43. став 1. 
тачка 3. и 4, члана 44. став 1. тачка 1. 
и члана 45. став 1. тачка 1,  Одлуке о 
комуналном уређењу (‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 31/12, 5/14, 22/14, 23/15 и 
16/18) и одредбе члана 20, 21, 22. и 32. 
став 1. тачка 1, члана 35. став 1. тачка 
4. и члана 36. став 1. тачка 5. Одлуке о 
држању домаћих животиња (‘’Сл. лист 
града Шапца’’, бр. 24/16 и 5/19).

Члан 32. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Шапцај“.

Број:  020-00-17/2021 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

O б р а з л о ж е њ е

 Правни основ за доношење Одлуке 
о погребној делатности садржан је у  
члану 20.став 1. тачка 2 Закона о локалној 
самоупрви  („Сл.гласник РС бр. 129/07, 
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) 
којим је утврђена надлежност општине да 
преко својих органа, у складу с Уставом и 

1. изда налог Предузећу, односно 
Вршиоцу комуналне делатности, да 
уклони леш животиње са јавне површине,
2. изда налог да се прикупи напуштен или 
изгубљен пас, у складу са одредбама ове 
одлуке, 
3. предузима и друге мере, у складу са 
законом, овом одлуком и прописима 
донетим на основу ове одлуке. 
 За прекршаје прописане овом 
одлуком Комунални инспектор и 
Комунални милиционер овлашћени су да 
издају прекршајни налог. 
 Уколико Комунални инспектор и 
Комунални милиционер у вршењу надзора 
уочи повреду прописа из надлежности 
другог органа одмах ће о томе, писаним 
путем, обавестити надлежни орган. 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29.

 Новчаном казном у фиксном 
износу од  50.000,00 динара  казниће се за 
прекршај Предузеће, односно Вршилац 
комуналне делатности или друго правно 
лице ако поступи супротно  члану 11, 
члану 12, члану 16. члану 23, члану 25. и 
члану 26. ове Одлуке. 
 За прекршај из става 1 овог члана 
казниће се одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у износу од 
5.000,00 динара. 

Члан 30. 

 Новчаном казном у фиксном 
износу од 5.000,00 динара казниће се за 
прекршај физичко лице ако:
 1.одбије да плати трошкове 
збрињавања напуштене животиње 
смештене у прихватилиште (члан 16) 
 2. поступа са животињама супротно 
члану 26 ове Одлуке.
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комуналне делатности.                                         
 Предлог ове Одлука у складу је 
са Законом о комуналним делатностима 
и Уредбом о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних 
делатности и одређује начин и услове 
обављања делатности зоохигијене 
на територији града Шапца, чиме је 
испуњена обавеза јединице локалне 
самоуправе. 
 Тако се Одлуком предлажу услови и 
начин обављања делатности зоохигијене, 
обавезе Предузећа, власника односно 
држаоца животиња, начин финансирања, 
начин поступања и овлашћења у случају 
прекида у обављању ове делатности, 
мере забране, одредбе о штрајку, надзор 
као и висина казни за учињене прекршаје.
 Имајући у виду горе наведено, 
Градско веће града Шапца предлаже 
Скупштини града да донесе Одлуку као у 
приложеном тексту.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА

37.
 На основу члана 99.  Закона о 
планирању и изградњи (‘’Службени 
гласник РС’’ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
и 9/20), члана 8. Одлуке о отуђењу и 
давању у закуп грађевинског земљишта  ( 
‘’Службени лист града Шапца’’ број  4/15, 
23/15, 19/16, 33/16 и 11/19) и члана 39. и 
131. Статута града Шапца (‘’Службени 
лист града Шапца’’ број 5/19) Скупштина 
града Шапца, на седници од  11.02.2021. 
године , донела је

законом уређује и обезбеђује обављање 
и развој комуналних делатности.
 Члану 2. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“ број 
88/2011, 104/2016 и 95/2018), између 
осталих, дефинисана је делатност 
зоохигијене као комунална делатност од 
општег интереса и значаја на територији 
локалне самоуправе и одређена обавеза 
ЈЛС да створи услове за обезеђење 
одговарајућег  квалитета, обима, 
доступности, континуитета и надзора над 
њеним вршењем.
 Чланом 3. став 1. тачка 14.. истог 
Закона прописано је да делатност 
зоохигијене обухвата послове: хватања, 
превоза, збрињавања, смештаја 
напуштених и изгубљених животиња у 
прихватилиште; контроле и смањења 
популације изгубљених и напуштених 
паса и мачака; нешкодљивог уклањања 
и транспорта лешева животиња са 
јавних површина и објеката за узгој, 
држање, дресуру, излагање, одржавање 
такмичења или промет животиња до 
објеката за сакупљање, прераду или 
уништавање споредних производа 
животињског порекла на начин који не 
представља ризик по друге животиње, 
људе или животну средину; спровођења 
мера за смањење популације глодара, 
инсеката и штетних микроорганизама 
мерама дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на јавним површинама. 
 Влада Републике Србије донела 
је Уредбу о начину и условима за 
отпочињања обављања комуналних 
делатности (Сл.гласник РС бр. 13/18, 
66/2018 и 51/2019, која ближе одређује 
начин и услове за отпочињање обављања 
ове комуналне делатности, предвиђа 
неопходну кадровску и техничку 
опремљеност подносиоца захтева, као и 
поступак подношења захтева за проверу 
испуњености услова за отпочињање ове 



8. прописано је да поступак прикупљања 
понуда јавним огласом, спроводи 
комисија коју именује скупштина града. 
Комисија има председника и четири 
члана. 
 О поступку прикупљања понуда 
јавним огласом, комисија води записник. 
Сходно члану 18. наведене одлуке, по 
спроведеном поступку отварања понуда, 
комисија сачињава извештај. Стручне и 
административне послове за комисију 
обавља Одељење за финансије Градске 
управе града Шапца.
        У комисију из тачке 1. овог решења 
предложени су: Блажа Кнежевић, за 
председника, Александар Јовановић, 
Владимир Мићић, Богдан Василић и Ана 
Анђелић  за чланове.  На основу свега 
наведеног, комисија за избор именовање 
предлаже Скупштини да донесе одлуку 
као у изреци решења.

Број:110-00-23/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                 

Немања Пајић

38.
 На основу члана 116. и 117. став 3. 
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  11.02.2021. године 
, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 
И ДАВАЊА У ЗАКУП  ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ  Комисија за 
спровођење постука отуђења и давања у 
закуп грађевинског земљишта и то :

- Блажа Кнежевић, заменик 
градоначелника, председник
- Александар Јовановић, начелник 
Градске управе, члан
- Владимир Мићић, помоћник 
градоначелника, члан
- Богдан Василић, начелник Одељење 
локалне пореске администрације Градске 
управе града Шапца, члан
- Ана Анђелић, начелница Одељења за 
општу управу Градске управе, члан

 2. Комисија из тачке 1. овог решења 
спроводи поступак прикупљања понуда 
за отуђење и давање у закуп грађевинског 
земљишта, на основу расписаног јавног 
огласа.

 3. Ово решење објавити у 
‘’Службеном листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

            Законом о планирању и изградњи (‘’ 
Сл. гласник РС’’ број 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19,37/19 и 9/20), у члану 99. став 4. 
прописано је да поступак, услове и начин 
отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини јединице локалне самоуправе, 
уређује локална самоуправа. Одлуком о 
отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта  ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 
4/15, 23/15, 19/16, 33/16 и 11/19), чланом 
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уместо досадашње Виолете Савески.
 Комисија за избор и именовања 
предлаже Скупштини да одлучи као у 
диспозитиву решења.

Број: 119-00-4/2021-14 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић 

39.
 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 11.02.2021. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 
У ШАПЦУ ПРЕДСТАВНИКА 

ЗАПОСЛЕНИХ

 ИМЕНУЈE СЕ  Александра 
Јовановић за члана Управног одбора 
Народног музеја у Шапцу,  представник 
запослених, на период од четири године.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Законом о култури (‘’Сл. гласник 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА
ШАБАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ  И  

ИМЕНОВАЊУ НОВОГ

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Виолета 
Савески, из Шапца, дужности  члана 
школског одбора Шабачке гимназије, 
представник родитеља.

 2. ИМЕНУЈЕ СЕ Владан Чолић 
из Шапца,  за  члана школског одбора 
Шабачке гимназије, представник 
родитеља.

 3. Ово Решење објавити у ‘’Сл. 
листу града Шапца’’.

О б р а з л о ж е њ е

 Скупштина града Шапца, на 
својој седници 25.09. 2019. године, 
именовала је Виолету Савески зa  члана 
школског одбора Шабачке гимназије, као 
представника 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.Члану школског 
одбора   Виолети Савески престао је 
основ по коме је именована у школски 
одбор, као представник родитеља, јер 
дете више није ученик школе. Савет 
родитеља на својој седници одржаној 
02.03.2020. године спровео је процедуру 
избора новог члана. За новог члана 
школског одбора, из реда родитеља 
предложен је Владан Чолић из Шапца, 



40.
 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 
11.02.2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„ШАБАЦ“ И  ИМЕНОВАЊУ НОВОГ

 РАЗРЕШАВА СЕ  Биљана 
Мркоњић, мастер социолог из Шапца, 
дужности члана Управног одбора 
Центра за социјални рад „Шабац“, као 
представника оснивача, због поднете 
оставке.

 ИМЕНУЈЕ СЕ  Јасмина Ћосић, 
дипломирани васпитач из Шапца, за 
члана Управног одбора  Центра за 
социјални рад „Шабац“ у  Шапцу, као 
представника оснивача.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Скупштина града Шапца, на својој 
седници одржаној 11.12.2020. године 
именовала је Биљану Мркоњић за члана 
Управног одбора Центра за социјални 
рад Шабац, на период од четири године, 
у складу са законом.
 Именовани члан Управног одбора 

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.  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, на предлог 
репрезентативног синдиката установе, 
а уколико не постоји репрезентативни 
синдикат, на предлог већине запослених.
Народни музеј у Шапцу, својим дописом 
број 183/20 од 14.12.2020. године 
обавестио је Скупштину града Шапца да 
је дана 14.12.2020. године спроведена 
процедура за избор новог члана 
Управног одбора установе, представника 
запослених. После спроведене 
процедуре, тајним гласањем, за новог 
члана изабрана је Александра Јовановић, 
запослена у установи.
 Комисија за избор и именовање за  
предлаже Скупштини да  одлучи  као у 
изреци решења.

Број: 119-00-2/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић
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41.
 На основу члана 125 став 3. Закона 
о социјалној заштити  (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 724/11). члана 14 став 4 и 5. Одлуке 
о промени оснивачког акта Центра за 
социјални рад Шабац ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 19/11, 17/12 и 4/13)  и члана 
39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 5/19) Скупштина 
града Шапца, на седници од 11.02. 2021. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ   ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД „ШАБАЦ“

У  ШАПЦУ

 1. РАЗРЕШАВА  СЕ  Данијела 
Селенић, дужности вршиоца дужности  
директора Центра за социјални рад  у 
Шапцу.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Законом о социјалној заштити (‘’ 
Сл. гласник РС’’ број 24/11), чланом 125. 
став 2. оснивач Центра за социјални 
рад,  може именовати вршиоца дужности 
Центра за социјални рад. Услови за 
именовање директора, односно вршиоца 
дужности директора дефинисани су 
чланом 124. Закона о социјалној заштити 
(‘’ Сл. гласник РС’’ број 724/11) и чланом 
14. Одлуке о промени оснивачког акта  
Центра за социјални рад Шабац  ( ‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 19/11, 17/12 и 
4/13). 
 Истим законом, у смислу члана 

обавестила је Скупштину града Шапца 
да подноси оставку на место члана 
Управног одбора и доставила изјаву 
оверену код нотара број УОП-I:1036-2021 
од 08.02.2021. године. 
 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 11. став. 1. 
тачка 1. прописано је...“Скупштина Града 
ће разрешити, пре истека мандата, 
поједине чланове Управног или Надзорног 
одбора, укључујући и председника или 
Управни одбор, односно Надзорни одбор 
Центра,  на лични захтев“...
 За новог члана Управног 
одбора предложена је Јасмина Ћосић, 
дипломирани васпитач из Шапца, у 
складу са законом. Комисија за избор и 
именовања предлаже Скупштини града 
да донесе решење као у датом тексту.

Број: 119-00-5/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић



за  вршиоца дужности  директора Центра 
за социјални рад  у Шапцу, на период од 
најдуже једну годину.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Број: 119-00-3/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Немања Пајић

125. став 3. вршилац дужности директора 
Центра за социјални рад може обављати 
ту дужност најдуже једну годину.
 Комисија за избор и именовања 
предлаже Скупштини да одлучи као у 
изреци решења.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења 
може се покренути  поступак пред 
надлежним Управним судом у року од 60 
дана од дана пријема решења.

Број:  118-00-18/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

42.
 На основу члана 125 став 2. Закона 
о социјалној заштити  (‘’ Сл. гласник РС’’ 
број 724/11). члана 14 став 4 и 5. Одлуке 
о промени оснивачког акта Центра за 
социјални рад Шабац ( ‘’Сл. лист града 
Шапца’’ број 19/11, 17/12 и 4/13)  и члана 
39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. 
лист града Шапца’’ број 5/19) Скупштина 
града Шапца, на седници од 11.02 2021. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ   ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД „ШАБАЦ“

У  ШАПЦУ

 1. ИМЕНУЈЕ  СЕ  Биљана Мркоњић, 

Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева      Страна 187



Страна 188      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева      Страна 189



Страна 190      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2



Број 2          Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева      Страна 191

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП „СТАРИ 
ГРАД“ШАБАЦ. 144

ОДЛУКА О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ –
ШАБАЦ“ 

ОДЛУКА О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП 
„ИНФРАСТРУКТУРА“ ШАБАЦ

ОДЛУКА О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП РЕГИОНАЛНА 
ДЕПОНИЈА СРЕМ МАЧВА ШАБАЦ

ОДЛУКА О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП ТОПЛАНА 
ШАБАЦ

ОДЛУКА О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН  
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП 
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

ОДЛУКА О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН  
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА 
ЈКП„СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

ГРАД ШАБАЦ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ 1 БУЏЕТА 
ГРАДА ШАПЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О УСВАЈАЊУ 
ДОПУНСКОГ ИЗВЕШТАЈА БРОЈ 
231 ОД 16.12.2020 ГОДИНЕ

ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ 
ДОПУНСКОГ ИЗВЕШТАЈА 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА ОДБОРНИКУ ДАРКУ 
РАДИЋУ 

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА ОДБОРНИКУ МИЛОШУ 
ЈЕВТИЋУ 

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ  
МАНДАТА ОДБОРНИКУ ДР 
СТЕВАНУ СТАНКОВИЋУ 

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ  
МАНДАТА ОДБОРНИКУ ЈЕЛЕНИ 
ТОПАЛОВИЋ ПЕТРОВИЋ 

ОДЛУКА О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД-
ШАБАЦ“ 

ОДЛУКА О ДАВАЊУ 
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.
Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24
Скупштински лист излази према потреби.

Штампа: Штампарија КОЛОР ПРИНТ, Лаћарак

Страна 192      Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева          Број 2

ШЛКОЛСКОГ ОДБОРА ШАБАЧКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ 
НОВОГ 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ 
МУЗЕЈА, ПРЕДСТАВНИК 
ЗАПОСЛЕНИХ

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И 
ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ 
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД 

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

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН 
СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПРАВУ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ПРЕНОС 
СРЕДСТАВА ОД ИМОВИНЕ 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОПИСЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ДОПУНЕ 
И РЕВИЗИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ПОЛИТКЕ ГРАДА ШАПЦА

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈКЛ 
„СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

ОДЛУКА О ПОГРЕБНОЈ 
ДЕЛАТНОСТИ 

ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ 
ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ 

ОДЛУКА О ОБАВЉАЊУ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗОО ХИГИЈЕНЕ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИПШТА 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 
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