
тута града Шапца („Службени лист града Шапца“ број 
5/19), градоначелник града Шапца, дана 22.03.2021. 
године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
ГРАДА ШАПЦА

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за родну равноправност 
града Шапца (у даљем тексту: Савет)

2. У Савет се именују, 
 
 - за председника:
  Стеван Матић, Градско веће града Шапца

  - за чланове:
1) Јелена Милошевић, Градско веће града Шапца
2) Милутин Стојиновић, Градско веће града Ша-

пца
3) Биљана Мркоњић, Центар за социјални рад 

,,Шабац”
4) Др Јасмина Станковић, Дом здравља ,,Др Дра-

га Љочић” Шабац
5) Светлана Станковић, Културни центар Шабац
6) Боса Крсмановић, Скупштина града Шапца
7) Драгана Милосављевић, Градска управа града 

Шапца
8) Милица Хаџи Ранковић, ЈКП ,,Стари град” Ша-

бац
9) Трифун Дробњак- адвокат
10)  Драгана Станковић, цивилни сектор

3. Надлежности Савета су следеће:
- учествује у креирању, а након усвајања прати 

примену стратешких докумената града, градских од-
лука и буџета, као и ефекте посебних мера на оства-
ривање родне равноправности у граду;

- иницира, припрема и стара се о усвајању Ло-
калног акционог плана града Шапца за остваривање 
родне равноправности на локалном нивоу;

- предлаже акције и конкретне мере за постизање 
политике једнаких могућности на нивоу града, само-
стално или у сарадњи са надлежним институцијама 
(Центар за социјални рад ,,Шабац”, Дом здравља ,,Др 
Драга Љочић” Шабац, Национална служба за запо-
шљавање, Полицијска управа, образовне установе, 
медији и др.);

АКТА ГРАДА ШАПЦА

На основу члана 203. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС“ бр.  25/19) и члана 
57. Статута града Шапца (“Сл. лист града Шапца” бр. 
5/19), Градоначелник града Шапца, дана 06.04.2021. 
године, донео је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА 
СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 

СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

1. МЕЊА се Решење о одређивању доктора ме-
дицине за стручно утврђивање времена и узрока смр-
ти умрлих изван здравствене установе и издавање 
потврде о смрти бр. 110-00-1/2021-13 од 04.01.2021. 
године и то тако што се у тачки 1. диспозитива након 
редног броја 12, додаје нов редни број 13. и под њим 
одређује доктор медицине Јасмина Јездимировић, из 
Дома здравља Шабац, за стручно утврђивање време-
на и узрока смрти умрлих изван здравствене устано-
ве и издавање потврде о смрти на територији града 
Шапца.

2. У свему осталом решење остаје непромењено.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу гра-

да Шапца“. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 110-00-44/2021-13

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
 Др Александар Пајић
       

 
Република Србија
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 110-00-39/2021-13
Датум: 22.03.2021. године
Ш а б а ц

На основу члана 39. Закона о равноправности по-
лова (,,Сл. гласник Републике Србије” број 104/2009), 
члана 44. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник Републике Србије” број 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 57. Ста-
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-подстиче јачање сарадње између органа локал-
не самоуправе и цивилног сектора на активностима у 
циљу унапређења родне равноправности;

- иницира програме и предлаже мере за подсти-
цање жена за учешће у јавном и политичком животу, 
привредним активностима и борби против насиља;

- разматра друга питања од интереса за постизање 
родне равноправности на територији града Шапца.

4. Мандат чланова Савета траје четири године.

5. Стручне и административно-техничке послове 
за потребе Савета обавља Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Шапца..

6. Ово Решење објавити у ,,Службеном листу гра-
да Шапца”.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
 Др Александар Пајић
  
   
На основу члана 104. Закона о становању и одр-

жавању зграда ( "Сл. гласник PC" бр. 104/2016, 9/20) 
и члана 57. Статута града Шапца („Службени лист 
града Шапца", бр. 5/19), градоначелник града Шапца, 
дана 30. 03. 2021 .године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови стамбе-
не комисије и то:

1. Maja Мандић, председник
2. Александар Мијатовић,члан
3. Ивица Коларић, члан
4. Весна Живановић, члан
5. Милан Стошић, члан

II ИМЕНУЈЕ СЕ стамбена комисија у следећем 
саставу:

1. Зорица Гвозденовић-председник
2. Ивица Коларић-члан
3. Риста Ристић-члан
4. Драгана Милосављевић-члан
5. Милица Павловић-члан

III Мандат чланова Комисије траје четири године.

IV Решење објавити у „ Службеном листу Града 
Шапца".

О б р а з л о ж е њ е

Законом о становању и одржавању зграда ( "Сл. 
гласник PC" бр. 104/2016, 9/20) у члану 104. прописа-
но је да поступак доделе стамбене подршке спроводи 
стамбена комисија коју формира јединица локалне 
самоуправе на чијој територији се стамбена подршка 

додељује. Узимајући у обзир све наведено одлучено 
је као у изреци решења.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 110-00-42/2021-13

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
 Др Александар Пајић
       
На основу члана 12. Закона о управљању мигра-

цијама ("Сл. гласник PC" број 107/2012) и члана 57. 
Статута града Шапца („Службени лист града Ша-
пца“ број 5/19), градоначелник града Шапца, дана 
07.04.2021.године, доноси

ОДЛУКУ

о образовању и именовању чланова Савета за 
управљање миграцијама и трајна решења

ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за управљање миграција-
ма и трајна решења, који ће се активно и координира-
но бавити проблемима популације избеглица, интерно 
расељених лица, повратника по основу Споразума о 
реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби. 
Задатак Савета биће израда и реализација локалног 
акционог плана за поменуту популацију, извештавање 
и сарадња са Комесаријатом за избеглице и мигра-
ције Републике Србије, као и осталим органима на-
длежним за питања мигрантских група.

Чланови Савет за управљање миграцијама и трај-
на решења су:

1. Риста Ристић, председник Савета,
2. Маријана Јевгић, повереник за избеглице,
3. Владимир Брковић, Центар за социјални рад 

"Шабац",
4. Славко Радовановић, Црвени крст Шабад,
5. Мирољуб Николић, "Каритас" Шабад,
6. Жељко Јанковић, Полицијска управа Шабац,
7. Др Соња Ђерић, Дом здравља "Др Драга Љо-

чић" Шабац,
8. Биљана Пајић, Националда служба за запо-

шљавање Шабац,
9. Горан Трифуновић, представник циљне групе.

Стручне и административне послове за Савет за 
миграције и трајна решења обављаће Градска управа 
града Шапца - Одељење за друштвене делатности.

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ШАПЦА 
Број: 020-00-76/2021-13
Решење доставити: -Члановима Савета -Архиви

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
 Др Александар Пајић
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АКТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:02-21/21-II
Датум:16.04.2021.године
ВЛАДИМИРЦИ
    
На основу члана 46. Закона о локалној саноупра-

ви ( „Сл. гласник РС“ , бр.129/2007, 83/2014- др.закон, 
101/2016 - др.закон и 47/2018), а у складу са чланом 
2, Правилника о критеријумима и поступку доделе 
средстава црквама и верским заједницама („Службе-
ни лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева“, бр.34/2016), у даљем тексту: Правил-
ник, Општинско Веће општине Владимирци, на својој 
шестој редовној  седници одржаној дана16.04.2021 
годинe, донело је:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ  
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА  

И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 I . ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за спровођење јавног 
конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и 
верским  заједницама у  Општини Владимирци у сле-
дећем саставу:

           
1.Ивана Гагић– за председника
2.Живадин Пантелић – за члана
3.Драган Зарић – за члана   

II. Задатак Комисије је да припреми конкурсну до-
кументацију у складу са Правилником, огласи јавни 
конкурс на званичној интернет страници општинe Вла-
димирци у року од једног дана од дана израде конкур-
сне документације, утврди листу вредновања и ранги-
рања пријављених пројеката у року од 40 (четрдесет) 
дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Комисија обавља стручни преглед и вреднује 
предложене пројекте, у складу са условима и крите-
ријумима наведеним у Закону, Правилнику и конкур-
су  и доставља Општинском већу предлог Одлуке о 
финансирању и суфинансирању пројеката верских 
заједница. Сагласност на финансирање или суфи-
нансирање пројеката верских заједница, на предлог 
Комисије даје Општинско веће општине Владимирци.

III. Комисја је колегијални орган који у складу са 
Правилником o критеријумима и поступку доделе 
средстава црквама и верским заједницама спроводи 
јавни конкурс за расподелу буџетских средстава црк-
вама и верским заједницама. Јавни конкурс се распи-
сује једном годишње.

IV.   Ово решење ступа на снагу даном доношења 
и има се објавити у „Службеном листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ и на 
званичној интернет страници општине Владимирци. 
Доношењем истог, престаје да важи Решење које је 
Општинско веће општине Владимирци донело  дана 
06.02.2020.године, под бројем 02-4/20- II.

                                                               
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ                                
1. Председнику комисије,
2. Члановима комисије,                        
3. Писарници                                         

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Горан Зарић, спец.инж.организац.наук.

Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-17/21-III
Датум:12.04.2021.године
ВЛАДИМИРЦИ 

На основу члана 44. Закона локалној самоуправи 
(,,Сл.гласник РС",бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- 
др.закон и 47/18), члана 66. Статута општине Вла-
димирци („Сл. лист град Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр.6/2019), а у складу са 
чланом 9. Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета општине Владимирци 
за програме и пројекте удружења грађана, однос-
но невладиних организација („Сл.лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 
19/2017)  Председник општине Владимирци донео је 
следеће:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

КОНКУРСНОГ ПОСТУПКА И САЧИЊАВАЊА 
ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА НА ТЕРИ-
ТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Образује се Комисија за спровођење Конкурсног 
поступка и сачињавања предлога Одлуке о додели 
средстава за финансирање или суфинансирање про-
грама и пројеката у области друштвеног и хумани-
тарног рада, на територији општине Владимирци, за 
2021. годину, у саставу:

1. Ана Пантелић, председник Комисије,
2. Драган Гајић, члан Комисије и
3.  Ивана Гагић, члан Комисије.



Страна 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 8

Члан 2.

Комисија је дужна да у складу са Законом о уд-
ружењима („Сл.гласник РС“, бр.51/2009, 99/2011 
– др. закони и 44/2018-др.закони) и Правилником о 
критеријумима и поступку доделе средстава из буџе-
та општине Владимирци за програме и пројекте уд-
ружења грађана, односно невладиних организација 
(„Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Влади-
мирци и Коцељева“, бр. 19/2017) размотри приспеле 
пријаве по Јавном конкурсу за доделу средстава за 
финансирање или суфинансирање програма и проје-
ката у области друштвеног и хуманитарног рада на 
територији општине Владимирци, донесе предлог Од-
луке о додели средстава, сачини записник, а предлог 
Одлуке у року од 15 дана од дана закључења Конкур-
са упути Председнику општине на даље разматрање 
и усвајање. На основу донете Одлуке закључују се и 
Уговори о финансирању или суфинансирању програ-
ма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног 
рада који су од јавног интереса.

Члан 3.

   Ово Решење ступа на снагу даном доношења 
и има се објавити у „Сл.лист града Шапца и општи-
на Богатић, Владимирци и Коцељева“  и на званичној 
интернет страници општине Владимирци.Доношењем 
истог ,престаје да важи Решење које је Општинско 
веће општине Владимирци донело дана 06.02.2020.
године, под бројем 02-3/20-III.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ                                  
1. Председнику комисије,
2. Члановима комисије,
3. Писарници                                         

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Горан Зарић, спец.инж.организац.наук.
                                        
Република Србија 
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:400-31/21-II
Датум:14.04.2021.године
В Л А Д И М И Р Ц И 

На основу члана 69. Закона обуџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10,101/10,93/12,62/13, 
63/13-испр.,108/13,142/14, 68/15-др. закон, 103/15и 
99/16 ), члана 70. и 71. став 1. Статута Општине Вла-
димирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019) и члана 2. став 
1. тачка 2. Одлуке о Општинском већу („Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
бр. 36/08), Општинско веће општине Владимирци, на 
својој шестој  редовној седници у  2021.години, одр-
жаној дана 16.04.2021.године, једногласно  је донело 

РЕШЕЊЕ
О  УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  

РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Владимирци за 2021 годину  (,,Сл.лист града 
Шапца  и општине Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
бр.36/2020),у оквиру  Раздела 4 - Oпштинска Управа , 
Програм 0602 – Програм 15:Локална самоуправа,Про-
грамска активност 0602-0009 - Текућа резерва ,функ-
ција 160,економска класификација 499 –резерве, одо-
бравају се Општинској  управи  општине Владимирци 
средства у укупном  износу од 1.000.000,00 динара

2. Средства текуће буџетске резерве из тач-
ке 1.овог решења распоређују се у оквиру Разде-
ла 4- Oпштинска Управа , Програм 15: Функциони-
сање локалне самоуправе, Програмска активност 
0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, Функционална класификација  130, 
Економска класификација 541112- Набавка грађевин-
ског земљишта.

3. О реализацији   овог решења стараће се рачу-
новодство  Општинске управе општине Владимирци.

4.  Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
има се  објавити у  „Службеном листу  града Шапца  и 
општина Богатић,Владимирци и Коцељева“.

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Горан Зарић, спец.инж.организац.наук.
                                       
Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-20/21-II
Датум:14.04.2021.године
ВЛАДИМИРЦИ

На основу члана 13. Закона о здравственој зашти-
ти (,,Службени гласник РС“,25/2019),  члана 42. За-
кона о правима пацијената (,,Службени  гласник РС“, 
број 45/2013 и 25/2019- др.закон), члана 46.и 47.став 
1. Закона о локалној саноуправи ( „Сл. гласник РС“ , 
бр.129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.закон и 
47/2018), члана 70. и 71. став 1. Статута Општине Вла-
димирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019), Општинско 
веће општине Владимирци, на својој шестој редовној  
седници одржаној дана 16.04.2021 годинe, донело je:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА  ЧЛАНА САВЕТА 

ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ

I Дужности члана Савета за  здравље општине 
Владимирци разрешава се  :
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-  Ивана Гагић,дипл.економиста из Крнула,из реда 
младих именована Решењем о образовању Савета за 
здравље Општинског већа општине Владимирци, бр. 
02-59/18-II од 18.12.2018.године, и 

- Славољуб Теодоровић,екон.техн из Шапца  из 
реда локалне самоуправе именован Решењем о обра-
зовању Савета за здравље Општинског већа општине 
Владимирци, бр. 06-41/13-II од 26.11.2013.године. 

II У састав Савета за здравље општине Влади-
мирци именују се:

- Драгана Тодоровић из Бобовика,
- Ивана Митровић из Владимираца-села, из реда 

локалне самоуправе.

III Остали чланови Савета за  здравље општине 
Владимирци именовани Решењем о образовању Са-
вета за здравље Општинског већа општине Влади-
мирци, бр. 02-59/18-II од 18.12.2018.године, остају на 
дужности.

IV Решење ступа на снагу даном доношења и 
има се објавити у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ                                
1. Разрешеним члановима Савета,
2. Именованим члановима Савета,                        
3. Писарници.                                     

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Горан Зарић, спец.инж.организац.наук.

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог појединачног 
акта садржан је у одредбама  13. Закона о здравстве-
ној заштити (,,Службени гласник РС“,25/2019),  члана 
42. Закона о правима пацијената (,,Службени  глас-
ник РС“, број 45/13 и 25/2019- др.закон), члана 46.и 
47.став 1. Закона о локалној саноуправи ( „Сл. гласник 
РС“ , бр.129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016 - др.за-
кон и 47/2018), члана 70. и 71. став 1. Статута Општи-
не Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Бо-
гатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019). 

Чланом 13. Закона о здравственој заштити (,,Служ-
бени гласник РС“,25/2019), прописано је да  друштве-
на брига за здравље на нивоу јединице локалне само-
управе обухвата мере за обезбеђивање и спровођење 
здравствене заштите од интереса за грађане, које се 
спроводе на територији јединице локалне самоупра-
ве, и то:

1) праћење здравственог стања становништва и 
рада система здравствене заштите, као и старање 
о спровођењу  утврђених приоритета у здравственој 
заштити;

2) стварање услова за приступачност и уједначе-
ност коришћења примарне здравствене заштите;

3) кординирање, подстицање, организацију и усме-
равање спровођења здравствене заштите;

4) планирање и остваривање сопственог програма 
за очување и заштиту здравља од загађења живот-
не средине штетним и опасним материјама у ваздуху, 
води и земљишту, одлагањем отпадних материја, 
опасних хемикалија , загађења изворима јонизујућих 
и нејонизујућих зрачења, буком и вибрацијама, као и 
вршење систематских испитивања житвотних намир-
ница, предмета опште употребе, термо-минералних 
вода, минералних вода за пиће, воде за пиће и других 
вода које служе за производњу и прераду животних 
намирница и санитарно-хигјенске и рекреативне пот-
ребе, ради утврђивања њихове здравстене и хигјен-
ске исправности и прописаног квалитета.

5) сарадњу са хумантарним и стручним организа-
цијама, савезима и удружењима, на пословима раз-
воја здравствене заштите;

6) обезбеђивање средстава за пружање хитне ме-
дицинске помоћи, у складу са овим законом.

Друштвена брига за здравље на нивоу јединице 
локалне самоуправе може да обухвати мере за обез-
беђивање и спровођење здравствене заштите од ин-
тереса грађана  на територији јединице локалне само-
управе, којима се стварају услови за бољу доступност 
и приступачност у коришћењу здравствене заштите 
на њеној територији у здравственим условима у јавној 
својини, а који су виши од норматива, односно стан-
дарда прописаних овим законом и прописима доне-
тим за спровођење овог закона у погледу простора, 
опреме, кадра, лекова и медицинских средстава, као 
и друга неопходна средстава, за рад здравствене ус-
танове којима се постиже виши стандард у обезбеђи-
вању здравствене заштите уређују се права пацијена-
та приликом коришћења здравствене заштите, начин 
остваривања и начин заштите тих права, као и друга 
питања у вези са правима и дужностима пацијената. 

Законом о  правима пацијената  („Службени глас-
ник РС“, број 45/2013 и 25/2019), уређују се права па-
цијената приликом коришћења здравствене заштите, 
начин остваривања и начин заштите тих права, као и 
друга питања у вези са правима и дужностима пације-
ната. 

Пацијент у одредбама Закона има право на дос-
тупност здравствене заштите, право на информације, 
право на превентивне мере, право на квалитет у пру-
жању здравствене услуге, право на безбедност и оба-
вештење, право на слободан избор и друго стручно 
мишљење, право на приватност и поверљивост, пра-
во на увид у медицинску документацију, и друга права 
дата овим законом.

Заштиту права пацијената обезбеђује јединица ло-
калне самоуправе, одређивањем лица  које обавља 
послове саветника за заштиту права пацијената и об-
разовањем Савета за  здравље. 

 Заштиту права осигураног лица обезбеђује и ор-
ганизација здравственог осигурања код које је то лице 
здравствено осигурано. 
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Начин и поступак заштите права из здравственог 
осигурања својим општим актом  ближе уређује ор-
ганизација здравственог осигурања из става 2. овог 
члана.

Закон је предвидео и институцију саветника па-
цијената.

(1) Послове саветника за заштиту права пације-
ната  обавља дипломирани правник са положеним 
стручним испитом за рад у органима државне управе, 
са најмање три године радног искуства у струци и по-
знавањем прописа из области здравства. 

(2)  Саветник пацијената обавља послове заштите 
права пацијената по поднетим приговорима и пружа 
потребне информације и савете у вези са правима па-
цијената.

(3)  Саветник пацијената може обављати послове 
за више јединица локалне самоуправе. 

(4) Одлуку о организовању, финансирању и усло-
вима рада саветника пацијената, у складу са потре-
бама пацијената и капацитетима здравствене службе 
на територији јединице локалне самоуправе, доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Савет за здравље општине Владимирци именован 
је Решењем Општинског већа општине Владимирци  
бр. 02-59/18-II од 18.12.2018.године.

 У састав Савета именовани су :
  -   Невенка  Докић,дипл.правник из Владимираца, 

из реда локалне самоуправе
-  Dr Снежана Панић из Шапца-Завод за јавно 

здравље Шабац;
- Славица Савић из Владимираца-Дом здравља 

,,Владимирци,из локалне здравствене установе;
-  Петар Поповић,машински техничар из Лојани-

ца-Црвени крст Владимирци;
- Миленко Милинковић ,струковни инжењер ме-

наџмента из Вучевице,из реда локалне самоуправе и 
два горе  предложена члана ако их Општинско веће 
општине Владимирци именује на данашњој седници 
Општинског већа. 

Савет, поред задатака утврђених статутом, однос-
но одлуком јединице локалне самоуправе, обавља и 
одређене задатке из области заштите  права пације-
ната, и то: 

1) разматра приговоре о повреди појединачних 
права пацијената на основу достављених и прикупље-
них доказа и утврђених чињеница; 

2) о утврђеним чињеницама обавештава подно-
сиоца приговора и директора здравственеустанове, 
односно оснивача приватне праксе на коју се приго-
вор односи и даје  одговарујуће препоруке; 

3) разматра извештаје саветника пацијената, пра-
ти остваривање права пацијената на  територији једи-
нице локалне самоуправе и предлаже мере за зашти-
ту и промоцију права  пацијената; 

4) подноси годишњи извештај о свом раду и пре-
дузетим мерама за заштиту права  пацијената на-
длежном органу јединице локалне самоуправе, као и 
министарству надлежном за послове здравља, а на 

територији Аутономне покрајине и органу управе на-
длежном за послове здравља. 

Савет за здравље поред представника локалне 
самоуправе, чине и представници удружења грађана 
из реда пацијената, здравствених установа са тери-
торије јединице локалне самоуправе, као и надлежне 
филијале здравственог осигурања.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Република Србија 
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-207/21-II
Датум:22.04.2021.године
В Л А Д И М И Р Ц И 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10,101/10,93/12,62/13, 
63/13-испр.,108/13,142/14, 68/15-др. закон, 103/15и 
99/16 ), члана 70. и 71. став 1. Статута Општине Вла-
димирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 6/2019) и члана 2. став 
1. тачка 2. Одлуке о Општинском већу („Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
бр. 36/08), Општинско веће општине Владимирци, на 
својој седмој  редовној седници у  2021.години, одр-
жаној дана 22.04.2021.године, једногласно је донело

РЕШЕЊЕ
О  УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Владимирци за 2021 годину  (,,Сл.лист града 
Шапца  и општине Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
бр.36/2020),у оквиру  Раздела 4 - Oпштинска Управа , 
Програм 0602 – Програм 15:Локална самоуправа,Про-
грамска активност 0602-0009 - Текућа резерва ,функ-
ција 160,економска класификација 499 –резерве,одо-
бравају се Општинској  управи  општине Владимирци 
средства у укупном  износу од 220.000.00 динара

2. Средства текуће буџетске резерве из тач-
ке 1.овог решења распоређују се :  у оквиру Разде-
ла 4- Oпштинска Управа , Програм 15: Функциони-
сање локалне самоуправе, Програмска активност 
0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, Функционална класификација  130, 
Економска класификација 425251- текуће поправке и 
одржавање медицинске опреме.

 3.  О реализацији   овог решења стараће се рачу-
новодство  Општинске        управе општине Владимир-
ци-Одсек за трезор и буџетско рачуновоство.

4.  Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
има се  објавити у  „Службеном листу  града Шапца  и 
општина Богатић,Владимирци и Коцељева“.

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Горан Зарић, спец.инж.организац.наук.
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АКТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА
Председник општине
Број: 88-9/II-2021
21.04.2021. године
К о ц е љ е в а

На основу члана 5. став 3. и 4. Закона о избегли-
цама  ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. лист СРЈ", бр. 
42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), 
члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоу-
прави ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 58. став 
1. тачка 12. Статута општине Коцељева („Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Ко-
цељева бр. 4/19), уз прибављено мишљење Комеса-
ријата за избеглице и миграције број 112-12/1-2021 од 
19.04.2021. године, председник  општине Коцељева 
доноси:

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

И МИГРАЦИЈЕ
У ОПШТИНИ КОЦЕЉЕВА

I. Именује се Ненад Вучинић, дипломирани еко-
номиста из Доњег Црниљева, улица бб, општина Ко-
цељева за ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГ-
РАЦИЈЕ у општини Коцељева, почев од 21.04.2021. 
године, на период од четири године.

II.  Задатак Повереника је да одржава везу између 
Комесаријата за избеглице и миграције и посебних 
оперативних тела општине, води рачуна о прихвату 
избеглица, прикупљању података о збрињавању из-
беглица у њихова ранија места боравка, доставља од-
говарајуће податке о избеглицама Републичком заво-
ду за статистику, благовремено обавештава јавност о 
збрињавању избеглица, сарађује са Црвеним крстом,  
Центром за социјални рад и Начелником округа, при-
ма захтеве странака и помаже им да остваре права 
која произилазе из статуса избеглих, прогнаних и при-
времено расељених лица. За свој рад непосредно је 
одговоран начелнику Општинске управе.

III.  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 
има се објављивати у „Службеном листу града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
-именованом
-КИРС-у
-архиви

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 КОЦЕЉЕВА
 Душан Илинчић
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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: Издавачко предузеће “ЕПОХА” д.о.о.
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