Поштарина плаћена код
Поште 15000 Шабац

ГРАДА ШАПЦА И ОПШТИНА: БОГАТИЋ, ВЛАДИМИРЦИ И КОЦЕЉЕВА
ГОДИНА XLIV БРОЈ 34		

16. децембар 2021.

АКТА ГРАДА ШАПЦА
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС”, број 54/09 , 73/10 , 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,32/2019,72/2019 и
149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 47/2018)
и члана 39. Статута града Шапца (Службени лист града Шапца, бр. 32/08, 33/16 и 5/19 ), Скупштина града Шапца
на седници одржаној 16.12.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2022. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
од:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Шапца за 2022. годину (у даљем тексту буџет) састоје се

Страна 2

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

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 34

Број 34

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 111

Страна 112

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 34

Број 34

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 113

Страна 114

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 34

Број 34

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 115

Страна 116

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 34

Број 34

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Страна 117

Страна 118

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 34

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Члан 10.

Овлашћује се Градоначелник да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети
захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеиог
дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

За извршавање ове Одлуке одговоран је Градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник.
Члан 11.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац),
односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за
плаћање који се извршавају из средстава органа, као
и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 12.
За закониго и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника
буџетских средстава, одговоран је иачелник градске
управе и руководиоци одељења у оквиру градске
управе.
Члан 13.
Орган управе надлежан за финансије обавезан
је да редовно прати извршење буџета и најмање два
пута годишње информише градоначелника и градско
веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја
из става I. овог члана, Градско веће усваја и доставља
извештај Скупштини града.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.
Члан 14.
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропројације у текућу буџетску
резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском
систему доноси Градско веће.
Члан 15.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног
за финансије доноси Градско веће.
Члан 16.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са
чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско веће
Члан 17.
Градско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин
који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 19.
Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других
корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора града, воде се и депонују на
консолидованом рачуну трезора.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом ојавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015 и
91/2019).
Члан 21.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у
2022. години по посебном акту (решењу) који доноси
Градоначелник, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих раздела:
• раздео 1: Скупштина града;
• раздео 2: Градоначелник;
• раздео 3: Градко веће;
• раздео 4: Градска управа;
• раздео 5: Градскојавно правобранилаштво.
Члан 22.
Обавезе које преузимају директни и индиректни
корисници буџетских средстава морају одговарати
апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком
одобрена и пренета.
Изузетно, корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу
преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на
основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Градског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4.
ове Одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни да
пре покретања поступка јавне набавке за преузимање
обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређен расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из
прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене
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у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет
одобрених апропријација овом Одлуком.
Члан 23.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим
ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 24.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног
акта, уколико законом није другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису
поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 25.
Обавезе према корисницима буџетских средстава
извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе
утврђене законским прописима на постојећем нивоу и
минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 26.
Средства распоређена за финансирање расхода
и издатака корисника буџета, преносе се на основу
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у
тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 27.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2022. години само у складу
са чланом 10. Закона о буџетском систему, нри чему
су, у складу са истим чланом Закона, Градоначелник,
односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 28.
Градско веће доноси програм рационализације
којим ће обухватити све кориснике јавних средстава,
укључујући и одређене критеријуме за извршење тог
програма, и о томе обавести Скупштину града.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Градоначелника засновати радни
однос са новим лицима до краја 2022. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су,
у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том
буџетском кориснику и програмом рационализације из
става 1. овог члана.
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Члан 29.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности
нефинансијске имовине исказују на терет капитала,
односно не исказују расход амортизације и употребе
средстава за рад.
Члан 30.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, град
се може задужити у складу са одредбама члана 35.
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број
61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015,95/2018 ,91/2019
и 149/2020). Одлуку о задуживању доноси градоначелник.
Члан 31.
Градоначелник града доноси одлуку о задуживању за капиталне инвестиционе расходе у складу са
чланом 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник
РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011,68/2015, 95/2018
,91/2019 и 149/2020)
Члан 32.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2022. године,
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су овим корисницима пренета
у складу са Одлуком о буџету града Шапца за 2022.
годину.
Члан 33.
Изузетно, у случају да се буџету града Шапца из
другог буџета (Републике, друге општине) определе
актом наменска трансферна средства, укључујући и
наменска трансферна средстава за надокнаду штете
услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 34.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за
реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су
укључени у систем консолидованог рачуна трезора
неће се вршитти уколико ови корисници нису добили
сагласност на финансијски план на начин прописан
законом, одоносно актом Скупштине града и уколико
тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 35.
У буџетској 2022. години неће се вршити обрачун
исплата божићних, годишњих и других врста накнада
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предвиђених посебним и појединачним колективним
уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене
који су то право стекли у 2022. години.
Гакође, у 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и иидиректних корисника
буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.
Члан 36.
Корисник буџетских средстава, који одређен расход и издатак извршава из других извора прихода и
примања, који нису општи приход буџета (извор 01 Приходи из буџета), обавезе може преузимати само
до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од
одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења
предузећеодговарајуће мере у циљу прилагођавања
преузете обавезе, тако што ће предложити умањење
обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 37.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге
корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе по основу сталних трошкова, трошкова текућих
поправки и одржавања, материјала, као и по основу
капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних трансакција у комерцијалним трансакцијама.
Члан 38.
Дирекгни и индиректни корисници буџета који користе пословни простор у државној својини, а финансирају се средствима буџета, не плаћају закуп у 2022.
години.
Члан 39,
Јавна предузећа чији је оснивач град, затим правна лица у којима град има директиу или индиректну
контролу над капиталом од 50% и друга правна лица
у којима јавна средства чине 50% прихода, остварену
добит по завршном рачуну за 2021. годину у висини од
90% уплатиће на рачун буџета града а најкасније до
30. новембра 2022. године.
Члан 40.
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима по члану 79. Закона о буџетском систему саставни је део завршног рачуна за 2021. годину.
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Члан 41,
Ову Одлуку доставити Министарству финансија и
објавити у „Службеном листу града Шапца",
Члан 42,
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број : 020-00-218/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Немања Пајић
IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Одлуке о буџету града
Шанца за 2022. годину садржан је у члану 43. Закона
о буџетском систему, члану 32. Закон о локалној самоуправи и члану 39. Статута града Шапца.
Током израде Одлуке о буџету града Шапца за
2022. годину, сви корисници своје финансијске планове исказују на програмски начин.
Одлука о буџету састоји се из општег и посебног
дела. Општи део буџета обухвата рачун прихода и
примања, расхода и издатака. буџетски суфицит/дефицит, укупан фискални суфицит/дефицит и рачун
финансирања. Посебан део буџета исказује апропријације директних и индиректних корисника буџетских
средстава у складу са програмима, програмским активностима. пројектима, економском и функционалном класификацијом.
Приходи и примања у буиегу града Шапца за 2022
. годину планирани су у износу од 5.364.752.030,00
динара.
Укупни расходи н издаци распоређсни су у износу
од 5.364.752.030,00 динара.
Реализација расхода у посебном делу Одлуке о
буџету за 2022. годину планира се кроз следеће разделе:
У разделу 1. у оквиру директног буџетског корисника - Скупштина града планирана су средства у
износу од 25.161.267,00 динара са следећим распоредом:
Програм 2101 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0001-Функционисање скупштине - у оквиру овог раздела финансирају
се расходи за рад Скупштиие града (накнада за рад
председника и заменика председника Скупштине, секретара и заменика секретара Скупштине, трошкови
путовања. накнаде за рад одборника, пренос седница Скупштине, трошкови репрезентације, средства за
рад политичких странака - редовне активности).
Програм 2101 - Политички систем локалне самоуправе, Пројекат 2101-02 Избори за Месне заједнице
- 2.000.000,00 динара.
У разделу 2. у оквиру директног буџетског корисника - Градоначелник планирана су средства у износу од 24.042.411,00 динара са следећим распоредом:
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Програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0002-Функционисање
извршних органа - у оквиру овог раздела финансирају
се расходи за рад Градоначелника (зараде градоначелника, помоћника градоначелника, кабинета градоначелника, трошкови путовања, трошкови репрезентације).
У разделу 3. у оквиру директног буџетског корисника - Градско веће планирана су средства у износу
од 15.432.906,00 динара са следећим распоредом:
Програм 2101 - Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0003-Подршка раду
извршних органа власти и скупштине - у оквиру овог
раздела финансирају се расходи за рад Градског већа
(зараде и накнаде чланова Градског већа, трошкови
путовања. трошкови репрезентација и поклони за учеснике домаћих и страних делегација).
У разделу 4. у оквиру директног буџетског корисника - Градска управа планирана су средства у износу
од 5.289.196.036,00 динара са следећим распоредом:
Програм 0902- Социјална и дечија заштита, програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са
децом планирају се средства у износу 48.600.000,00
динара (лични пратилац, персонална асистенција.
Фонд за лечење деце од ретких и тешких болести,
дечија недеља). Програм 0902 - Социјална и дечија
заштита, програмска активност 0020- Подршка рађању и родитељству планирају се средства у износу
34.600.000,00 динара (накнада за рођење дететаматерински додатак и опрсма за бебе, финансирање трошкова вантелесне оплодње). Програм 0902
- Социјална и дечија заштита, програмска активност
0002 - Породични и домски смештај, прихватилиште
и др. врсте смештаја планирају се средства у износу
40.630.000,00 динара.
Програм 0902 - Социјална и дечија заштита, програмска активност 0001- Једнократнс помоћи и други облици помоћи планирају се средства у износу
69.500.000,00 динара.
Програм 0902 - Социјална и дечија заштита, програмска активност 0017 - Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге планирају се средства у
износу 70.675.970,00 динара - за редовно функционисање Цснтра за социјални рад.
Програм 0902 - Социјална и дечија заштита, програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста плаиирају се средства у износу
7.000.000,00 динара за редовно функционисање Црвеног крста.
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 -Функционисање локалне самоуправе и градских општина планирају се
средства у износу 1.154.589.101.00 динара - за функционисање локалне самоуправе (зараде начелника
Градске управе и запослених, трошкови доласка и
одласка са посла, јубиларне награде, солидарне помоћи, стални трошкови, ангажовање радника на ПП
пословима, услуге штампе, информисања, специјали-
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зоване услуге, текуће поправке и оджавање објеката,
трошкови горива, канцеларијског материјала, регистрација возила, осигурање, новчане казне и пенали
по решењу судова, капитално одржавање зграде и
објеката, набавка рачунарске опреме и експропријација земљишта).
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0006 -Инспекцијски послови
планирају се средства у износу 10.000.000,00 динара.
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0007 -Функционисање савета
иационалних мањина планирају се средства у износу
од 1.250.000,00 динара - за функционисање савета.
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0014 - Управљање у ванредним ситуацијама, планирају се средства у износу од
1.000.000,00 динара.
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат 0602-5002 Реконструкција Дома војске
20.000.000,00 динара.
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва, планирају се средства у износу од 2.000.000,00
динара за непланиране сврхе, за које нису одређене
апропријације.
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0010- Стална буџетска резерва. планирају се средства у износу од 1.000.000,00
динара за непредвиђене активности (отклањање последица ванредних околности).
Програм 0602- Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0003-Сервисирање јавног дуга,
планирају се средства у износу од 172.400.000,00 динара за отплату главнице и камату домаћим кредиторима.
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0002-Функционисање месних заједница, планирају се средства у износу од
71.191.727,00 динара за функционисање месних заједница.
Програм 1101 - Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0001 -Просторно и урбанистичко планирање, планирају се средства
у износу од 115.000.000,00 динара за пројектно-техничку документацију.
Програм 1101- Становање, урбанизам и просторно
планирање, програмска активност 0002-Спровођење
урбанистичких и просторних планова планирају се
средства у износу од 1.000.000.00 динара за таксе за
Катастар.
Програм 1101- Становање, урбанизам и просторно
планирање, програмска активност 0003-Управљање
грађевинским земљиштем планирају се средства у
износу од 50.000.000,00 динара - субвенционисање
ЈП Инфрастуктура.
Програм 1501 - Локални економски развој, програмска активност 0002- Мере активне политике
запошљавања нланирају се средства у износу од
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44.400.000,00 динара за стручну праксу, субвенције
приватним предузећима-постицај запошљавања особа старијих од 60., односно 62.године живота и обуке
за повећање могућности запошљавања.
Програм 1501 - Локални економски развој, Пројекат 1501-5002 Инфраструктурно опремање северозападне радне зоне 78.000.000,00 динара.
Програм 0101-Пољопривреда и рурални развој,
програмска активност 0001- Подршка за спровођење
пољонривредне политике у локалној заједници - планирају се средства у износу од 12.000.000,00 динара.
Програм 0101 - Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју планирају се средства у износу од
108.000.000,00 динара за постицај за бушење дубинских бунара, регресирање вештачког осемењавања
крава. куповина уматичене приплодне стоке, суфинансирање камате пољопривредних кредита, регресирање вештачког осемењавања крмача, куповина
противградних ракета, машине и опрема за скадиштење хране, куповина трактора.
Програм 0701 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре планирају се средства у износу од 619.600.000,00
динара (одржавање локалних путева и улица у граду,
хоризонтална и всртикална сигнализација, зимско
одржавање, одржавање неасфалтираних локалних
путева и улица у граду, водотоци другог реда, шљунчење и асфалтирање улица, одржавање депоније,
пружни прелази, со за путеве, редовно одржавање
семафора)
Програм 0701 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0004
- Јавни градски и приградски превоз путника - планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара.
Програм 0701 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0005
- Унапређење безбедности саобраћаја планирана су
средства у износу од 30.000.000,00 динара - за активности Савета за безбедност.
Програм 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, програмска активност 0001
- Енергетски менаџмент, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 за меру енергетске санације породичних кућа.
Програм 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, пројекат 0501-4001-БИОСОЛ
(пројекат енергетске ефикасности), планирана су
средства у износу од 20.000.000.00 динара.
Програм 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, пројекат 0501-4003-Реконструкција котларница у школама, планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара.
Програм 1102- Комуналне делатиости, програмска
активност 0006- Оджавање гробаља и погребне услуге, планирана су средства у износу од 41.000.000,00
динара.
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Програм 1102 - Комуналне делатности, програмска
активност 0002- Одржавање јавних зелених површина,, планирана су средства у износу од 67.000.000,00
динара за зеленило. Програм 1102 - Комуналне делатности, програмска активност 0003- Одржавање
чистоће на површинама јавне намене, планирана су
средства у износу од 200.000.000,00 динара.
Програм 1102 - Комуналне делатиости, програмска активиост 0004- Зоохигијена, планирана су средства у износу од 34.000.000,00 дииара.
Програм 1102 - Комуналне делатности, програмска активност 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће, планирана су средства у износу од
153.200.000,00 динара за изградњу водоводне и канализационе мреже.
Програм 1102 - Комуналне делатности. програмска акгивност 0001- Управљање-одржавање јавног осветљења, планирана су средства у износу од
98.000.000,00 динара за електричну енергију-јавну
расвету и одржавање јавне расвете.
Програм 0401- Заштита животне средине, програмска активност 0001- Управљање заштитом животне средине, планирана су средства у износу од
7.900.000,00 динара.
Програм 0401 - Заштита животне средине, програмска активност 0002- Праћење квалитета елемената животне средине, планирана су средства у износу од 6.300.000,00 динара ( додатни мониторинг
ваздуха и праћење нивоа комуналне буке- Завод за
јавно здравље).
11рограм 1801 - Здравствена заштита, програмска
акгивност 0001 - Функционисање установа примарне
здравствене заштите, планирана су средства у износу
од 94.500.00.000,00 динара, и то : за функционисање
Дома здравља- 55.500.000,00 (финансирање зарада
запослених, текуће поправке и одржавање, савет за
здравље, санитетско возило) и 39.000.000,00 динара
за измирење обавеза према повериоцима Апотекарске установе јер је град Шабац као оснивач Апотеке, у
складу са Законом о здравственој заштити, солидарно одговоран за дугове Апотеке према повериоцима.
Програм 1801 - Здравствена заштита, програмска
активност 0002- Мртвозорство - за ову активност су
предвиђена средства у износу од 4.000.000,00 динара.
Програм 1301- Развој спорта и омладине, програмска активност 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима- планирана су
средства у износу од 156.300.000,00 динара за дотације спортским организацијама по конкурсу из области спорта, који спроводи град.
Програм 1301 - Развој спорта и омладине, програмска активност 0002- Подршка предшколском и
школском спорту, планирана су средства у укупном
износу од 6.500.000,00 динара.
Нрограм 1301 - Развој спорта и омладине, програмска активност 0004- Функсионисање локалних
спортских установа, планирана су средства у износу
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од 22.000.000,00 динара за текуће поправке и одржавање спортских објеката.
Програм 1301 - Развој спорта и омладине, програмска активност 0005- Спровођење омладинске политике, планирана су средства у износу од 3.000.000,00
динара за потребе функционисања Канцеларије за
младе.
Програм 1201 - Развој културе и информисања,
програмска активност 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирана су
средства у износу од 17.100.000,00 динара за дотацију удружењима грађана по конкурсу за пројекте из
области културе.
Програм 1201 - Развој културе и информисања,
програмска активност 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, планирана су средства у износу од 30.000.000,00
динара за реализацију пројеката путем конкурса за
медијске куће.
Програм 2003 - Основно образовање, програмска ативност 0001- Реализација делатности основног образовања, планирана су средства у износу од
254.927.363,00 дииара за редовно функционисање
основних школа (трошкови јубиларних награда,солидарне помоћи, трошкови доласка и одласка са посла,
стручних семинара, набавке канцеларијског материјала, материјала за образовања, стални трошкови,
набавка опреме, прибор за прваке, подршка деци са
смстњама у развоју).
Програм 2003 - Основно образовање и васпитање,
пројекат 2003-4002-Пројекат школе у једној смени у
ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац, планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара.
Програм 2004 - Средње образовање, програмска активност 0001- Реализација делатности средњег образовања, планирана су средства у износу од
169.563.000,00 динара за редовно функционисање
средњих школа (трошкови јубиларних награда, солидарне помоћи, трошкови доласка и одласка са посла,
стручних семинара, набавке канцеларијског материјала, материјала за образовања, стални трошкови, набавка опреме, видовданске награде.).
Програм 2004 - Средње образовање, пројекат
2004-4001- Рекоиструкција објекта са изградњом фискултурне салс у Техничкој школи, планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара.
Програм 2004 - Средње образовање, пројекат
2004-4002 - Изградња фискултурне сале у Пољопривредној школи, плаиирана су средства у износу од
10.000.000,00 динара.
Програм 2004 - Средње образовање, пројекат
2004-4003 - Реконструкција фискултурне сале у Медицинској школи, плаиирана су средства у изиосу од
27.000.000,00 динара.
Програм 2004 - Средње образовање, програмска
активност 0011 - Подршка раду регионалног центра за таленте планирана су средства у износу од
7.100.000,00 динара.
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Програм 2002 - Предшколско образовање и васпитање, програмска активност 0002-Функционисање и
остваривање прсдшколског васпитања и образовања,
планирана су средства у износу од 653.036.250,00 динара за редовно функционисање Предшколске установе ( плате за запослене, јубиларне награде, солидарна помоћ, стални трошкови, трошкови превоза,
трошкови службених путовања, материјал за образовање, набавка намирница за ужину, трошкови одржавања објекта, набавка опреме).
Програм 1502 - Развој туризма, програмска активност 0001- Управљање развојем туризма, планирана
су средства у износу од 22.010.250,00 динара за редовно функционисање Туристичке организације града Шапца (зараде за запослене, трошкови доласка и
одласка са посла, ангажовање запослених на ПП пословима, стални трошкови, трошкови репрезентације,
материјал).
Програм 1502 - Развој туризма, програмска активност 0002- Промоција туристичке понуде, планирана
су средства у износу од 30.000.000,00 динара.
Програм 2004 - Средње образовање, програмска
активност 0012- Функционисање установа за стручно
усавршавање запослених, планирана су средства у
износу од 28.158.175,00 динара за редовно функционисање Центра за стручно усавршавање.
Програм 1201 - Развој културе и информисања,
програмска активност 0001-Функционисање локалних
установа културе, планирана су средства у износу од
225.364.200.00 динара за редовно функционисање
шест установа културе.
У разделу 5. у оквиру директног буџетског корисника - Градско правобранилаштво, планирана су средства у износу од 8.919.410,00 динара са следећим
распоредом:
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0004-Општинско/градско
правобранилаштво- у оквиру овог раздела финансирају се расходи за рад Градског Правобранилаштва
(зараде запослених, јубиларне награде, солидарне
помоћи, канцеларијски материјал).
На основу изложеног, предлаже се Скунштини
града да усвоји предложсну Одлуку о буџету града за
2022. годину у датом тексту.
ГРАДСКО ВЕЋЕ
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На основу члана 39. и 131. Статута града Шапца
(“Службени лист града Шапца” бр. 5/2019), а у складу
са чланом 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС” бр. 21/2016 , 113/2017, 95/2018 и
114/2021), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 16.12.2021.године, донела је
Одлуку о Кадровском плану за Градску управу
града Шапца и посебне организације града Шапца
за 2022.годину
I Постојећи број запослених у Градској управи
града Шапца на дан 01. децембар 2021. године:
Радна места службеника и намештеника на
неодређено време
Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник за развојно планирање и директну
подршку локалној пословној заједници – 2
извршиоца
Начелник Одељења за финансије
Шеф Одсека за буџет
Шеф Одсека за утврђивање и контролу локалних
изворних јавних прихода
Шеф Одсека за наплату,пореско књиговодство и
извештавање
Начелник Одељења за урбанизам
Шеф Одсека за спровођење обједињене процедуре
Саветник за геодетске послове
Шеф Одсека грађевинске инспекције
Руководилац Одељења за инспекцијске и
комунално-стамбене послове
Шеф Одсека комуналне инспекције
Руководилац Групе за саобраћајне послове
Сарадник за екологију
Начелник Одељења за општу управу
Шеф Одсека за управу и грађанска стања
Шеф Одсека за послове писарнице,архиве и
јединственог шалтера
Шеф Одсека за месне канцеларије и месне
заједнице
Послови електронске управе
Начелник Одељења за друштвене делатности
Послови праћења и унапређења
доступности,ефикасности и квалитета у области
предшколског,основношколског и средњошколског
образовања
Шеф Одсека за образовање,културу,спорт и
инвестиције
Шеф Одсека за дечију,социјалну и здравствену
заштиту
Шеф Одсека за скупштинске и заједничке послове
Начелник Одељења за пољопривреду
Шеф Одсека за рурални развој

Број
извршилаца
1

26

Број 34

Саветник
Саветник за успостављање и одржавање базе
података , развој радне снаге и подршку процесу
стратешког планирања
Саветник за приватно предузетништво
Саветник за контакте са потенцијалним
инвеститорима и сарадњу са државним
институцијама надлежним за ЛЕР
Саветник за послове буџета
Саветник за имовинско правне послове
Саветник за јавне набавке
Саветник за планско аналитичке послове
Саветник за извршење буџета индиректних
корисника
Саветник за извршење буџета директних корисника
Порески инспектор - 2 извршиоца
Инспектор наплате
Просторни планер-2 извршиоца
Управно-правни послови-2 извршиоца
Послови издавања локацијских услова,
грађевинских дозвола и решења о одобрењу
извођења радова- 2 извршиоца
Регистратор регистра обједињених процедура
Грађевински инспектор-2 извршиоца
Сарадник за надзор на одржавању јавне хигијене,
зеленила и урбаног мобилијара у граду
Комунални инспектор
Сарадник за управно правне послове -2 извршиоца
Инспектор за заштиту животне средине
Саобраћајни инспектор-2 извршиоца
Послови грађанских стања
Матичар за матично подручје Шабац
Заменик матичара за матично подручје Шабац
Шеф месне канцеларије и матичар за матична
подручја Волујац, Добрић, Јевремовац, Јеленчу,
Липолист, Мајур, Мачвански Причиновић, Орид,
Поцерски Причиновић и Прњавор
Послови вишег градског повереника
Послови праћења грађевинског стања објеката које
користе установе у области друштвених делатности
Послови праћења и развоја културе и јавног
информисања
Послови повереника за избеглице
Послови утврђивања права на борачко инвалидску
заштиту
Управно правни послови
Саветник за нормативно-правне послове
Саветник за људске ресурсе
Пројектант информационог система- 3 извршиоца
Инжењер одржавања информационог система
Саветник за ГИС, урбанизам,планирање и анализе
Шеф подручне организационе јединице 1
Шеф подручне организационе јединице 2
Саветник за биљну производњу
Саветник за сточарску производњу
Саветник на пословима инфо-система
пољопривреде

50

Млађи саветник
Заменик матичара за матично подручје Шабац
Шеф месне канцеларије и матичар за матична
подручја Волујац, Добрић, Јевремовац, Јеленчу,
Липолист, Мајур, Мачвански Причиновић, Орид,
Поцерски Причиновић и Прњавор
Шеф месне канцеларије и заменик матичара за
матична подручја Волујац, Добрић, Јевремовац,
Јеленчу, Липолист, Мајур, Мачвански Причиновић,
Орид, Поцерски Причиновић и Прњавор – 2
извршиоца
Комунални милиционар- 7 извршилаца
Саветник за послове пољопривреде- 2 извршиоца

13

Број 34
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Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Сарадник
Руководилац Групе за месне заједнице
Порески инспектор
Порески извршитељ
Комунални инспектор-3 извршиоца
Заменик матичара за матично подручје Шабац
Послови у области спорта
Послови утврђивања породиљских права и права
на родитељски и дечији додатак
Послови радних односа запослених

10

Млађи сарадник
Комунални милиционар – 4 извршиоца

4

Виши референт
Контиста главне књиге буџета
Књиговођа за материјално финансијско
књиговодство основних средстава
Референт за обрачун зарада
Референт за пореску контролу
Референт за пореска досијеа
Референт за послове пореске евиденције- 2
извршиоца
Заменик матичара за матично подручје Шабац- 5
извршилаца
Послови ажурирања бирачког списка
Јединствено управно место-јединствени шалтер – 3
извршиоца
Послови писарнице-3 извршиоца
Шеф месне канцеларије и матичар за матична
подручја Волујац, Добрић, Јевремовац, Јеленчу,
Липолист, Мајур, Мачвански Причиновић, Орид,
Поцерски Причиновић и Прњавор – 7 извршилаца
Шеф месне канцеларије и заменик матичара за
матична подручја Волујац, Добрић, Јевремовац,
Јеленчу, Липолист, Мајур, Мачвански Причиновић,
Орид, Поцерски Причиновић и Прњавор – 5
извршилаца
Послови породиљског одсуства
Послови дечијег додатка
Послови извршења са текућих рачуна из
области борачко-инвалидске заштите и послови
Координатора за ромска питања
Технички секретар - 2 извршиоца
Техничар информационог система
Комунални милиционар – 6 извршилаца

43

Референт
Референт за пореска досијеа
Послови архивирања предмета и аката

2

Млађи референт
Послови пријема и распоређивања аката
Послови градског повереника – 2 извршиоца
Технички секретар

4

Прва врста радних места
1. Преводилачки послови

1

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места
Технички секретар
Курир
Дактилограф (у Одељењу за инспекцијске и
комунално стамбене послове)
Дактилограф (у Одељењу за скупштинске и
заједничке послове)
Возач-3 извршиоца
Управник Градске куће
Портир-4 извршиоца
Домар
Телефониста
Кафе куварица
Пета врста радних места
Чистачица – 2 извршиоца
УКУПНО:

15

2
171
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Број
извршилаца

Самостални саветник
Шеф Одсека за локални економски развој и
предузетништво
Помоћник начелника Одељења комуналне
милиције

2

Саветник
Инспектор наплате
Послови опште управе и пружања бесплатне
правне помоћи
Саветник за послове буџета
Саветник за вођење прекограничних пројеката
финансираних од стране ЕУ, међународних
пројеката, фондова и донација
Послови на организацији културних манифестација
и међународне културне сарадње
Јединствено пореско место
Саветник за нормативно правне послове
Саветник за планско аналитичке послове
Саветник за контакте са потенцијалним
инвеститорима и сарадњу са државним
институцијама надлежним за ЛЕР
Саветник за извршење буџета индиректних
корисника
Саветник за развојне пројекте
Инспектор за заштиту животне средине
Послови издавања локацијских услова,
грађевинских дозвола и решења о одобрењу
извођења радова

13

Млађи саветник
1. Послови координатора Канцеларије за
младе

1

Сарадник
Сарадник за праћење привреде

1

Млађи сарадник

0

Виши референт
Контиста за књиговодство месних заједница
Послови дечијег додатка
„PHP/MySQL“програмер

3

Референт

0

Млађи референт

0

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

0

Пета врста радних места

0

УКУПНО:

21

Радни однос на одређено време
(у Кабинету градоначелника)

Број
извршилаца

Помоћници градоначелника
Помоћник градоначелника за послове сарадње са
малим и средњим предузећима
Помоћник градоначелника за питања из области
комуналне уређености градског, приградског и
сеоског подручја

2

Самостални саветник

0

Саветник
Шеф кабинета
Сарадник на пословима информисања-2
извршиоца

3

Млађи саветник
Пословни секретар

1

Сарадник
Сарадник за односе са јавношћу
Саветник за спорт и спортску инфраструктуру
Стручни сарадник за сарадњу са цивилним
сектором

3
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Радни однос на одређено време
(у Кабинету градоначелника)
Млађи сарадник

Број
извршилаца
0

Виши референт
Технички секретар заменика градоначелника

1

Референт

0

Млађи референт

0

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

0

Пета врста радних места

0

УКУПНО:
Приправници

10
Број
извршилаца

Висока стручна спрема

0

Виша стручна спрема

0

Средња стручна спрема

0

УКУПНО:

0

II Постојећи број запослених у Градском правобранилаштву на дан 01.децембар 2021. године:
Радна места службеника и намештеника на
неодређено време
Виши референт
Послови писарнице Градског правобранилаштва
Пета врста радних места
Дактилограф
УКУПНО:

Број
извршилаца
1
1
2

III Постојећи број запослених у Служби буџетске инспекције на дан 01.децембар 2021. године:
Радна места службеника и намештеника на
неодређено време
Самостални саветник
Буџетски инспектор
УКУПНО:

Број
извршилаца
1

Самостални саветник
Руководилац Службе интерне ревизије
УКУПНО:

Положаји у првој групи
Положаји у другој групи

Млађи саветник

24

Сарадник

13

Млађи сарадник

6

Виши референт

50

Референт

3

Млађи референт

8

Прва врста радних места

1

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

18

Пета врста радних места

6

УКУПНО:

220

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број
извршилаца

Самостални саветник

4

Саветник

13

Млађи саветник

1

Сарадник

1

Млађи сарадник

0

Виши референт

3

Референт

0

Млађи референт

0

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

0

Пета врста радних места

0

УКУПНО :
Радни однос на одређено време
(у Кабинету градоначелника)

22
Број
извршилаца
2

Самостални саветник

0

Саветник

4

Млађи саветник

1

Сарадник

4

Млађи сарадник

0

Број
извршилаца

Виши референт

1

Референт

0

1

Млађи референт

0

1

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

0

V Планирани број запослених у Градској управи града Шапца за 2022. годину:
Радна места службеника и намештеника
намештеника на неодређено време

Број
извршилаца

Помоћници градоначелника

1

IV Постојећи број запослених у Служби интерне ревизије на дан 01. децембар 2021. године:
Радна места службеника и намештеника на
неодређено време

Радна места службеника и намештеника
намештеника на неодређено време

Број 34

Број
извршилаца
1
1

Самостални саветник

32

Саветник

57

Пета врста радних места

0

УКУПНО:

12

Приправници

Број
извршилаца

Висока стручна спрема

5

Виша стручна спрема

0

Средња стручна спрема

0

УКУПНО:

5

Број 34
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VI Планирани број запослених у Градском правобранилаштву за 2022. годину:
Радна места службеника и намештеника на
неодређено време
Виши референт

Број
извршилаца
1

Млађи референт

1
УКУПНО:

2

VII Планирани број запослених у Служби буџетске инспекције за 2022. годину:
Радна места службеника и намештеника на
неодређено време
Самостални саветник

Број
извршилаца
2

УКУПНО:

2

VIII Планирани број запослених у Служби интерне ревизије за 2022. годину:
Радна места службеника и намештеника на
неодређено време
Самостални саветник

Број
извршилаца
2

УКУПНО:

2

V Кадровски план ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу града
Шапца”.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-00-220/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
Образложење
Чланом 76. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС” бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018) прописано је да се Кадровски план састоји од приказа броја
запослених према радним местима и звањима, броја
запослених са радним односом на неодређено време
који су потребни у години за коју се доноси Кадровски
план, број приправника чији се број планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено
време планира у Кабинету градоначелника или због
повећаног обима посла.
Чланом 77. наведеног закона прописано је да се
нацрт Кадровског плана припрема се у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом буџета
јединице локлане самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом и да га усваја Скупштина града истовремено са Oдлуком о буџету
јединице локалне самоуправе. Чланом 78. прописано
је да се измена Кадровског плана може вршити у случају измене одлуке о буџету.
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У складу са наведеним законским одредбама,
Градско веће града Шапца подноси Скупштини града
на усвајање нацрт кадровског плана Градске управе
града Шапца и посебних организација града Шапца
истовремено са нацртом Одлуке о буџету за 2022.годину и предлаже да се исти усвоји у предложеном
тексту.
ГРАДСКОВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
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), Скупштинa града Шапца,
на седници одржаној дана 16.12. 2021.године донела
је
ЗАКЉУЧАК
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 02-1/21 од 13.12.2021. године.
II Овај Закључак објавити у ‘’Службеном листу града Шапца’’.
Образложење
Правни основ за доношење oвог Закључка садржан је у одредбама члана 15. став 1. тачка 10. Закона
о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007,
34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) којим је утврђено да изборна комисија подноси извештај Скупштини јединице
локалне самоуправе о спроведеним изборима за одборнике, којим је утврђено да се закључком одлучује
о процедуралним питањима, о прихватању одређених
предлога, утврђују ставови о томе, шта, како и на који
начин треба убудуће поступати у појединачним питањима односно стварима, иницира доношење одлука,
односно другог општег или појединачног акта.
Изборна комисија града Шапца је упутила Скупштини града допунски Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине града одржаним 21.
јуна 2020. године, број 02-1/21 oд 13.12.2021. године, на даљу надлежност.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 013-00-10/2021-14
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА
Немања Пајић
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Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 34

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 16.12.2021. године, донела је

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 16.12.2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА САШИ
МАКСИМОВИЋУ

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

Утврђује се престанак мандата одборнику Саши
Максимовићу из Поцерског Причиновића, са листе
Александар Вучић – за нашу децу, 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“.

I Потврђује се мандат одборнику Милану Грујићу,
хирургу из Шапца, улица Проте Смиљанића број 48/2.
са листе Александар Вучић – за нашу децу.
II Одлуку о потврђивању мандата одборника, доставити Градској изборној комисији, у складу са Законом.
III Одлуку објавити у „Сл. листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

Образложење

Образложење

Одредбама члана 46. став 1 . тачка 1) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10
- Одлука УС и 54/11) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран
подношењем оставке, док је ставом 2. истог члана
прописано да одборник може поднети оставку усмено
на седници скупштине јединице локалне самоуправе,
а ставом 3. да после подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој седници
утврђује да је одборнику престао мандат.
Одборник Саша Максимовић поднео је Скупштини града Шапца оставку број 118-00-83/21-14 од
13.12.2021. године, на одборнички мандат који му је
додељен на конститутивној седници Скупштине града
Шапца одржаној 22.10.2020.године, из личних разлога.
У складу са чланом 47. истог закона, председник
Скупштине у обавези је да поднету оставку уврсти у
дневни ред на првој наредној седници Скупштине.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима, Скупштина одлучује о престанку мандата одборника, одлучено је као у диспозитиву решења.

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:
-Саши Максимовићу
-Градској изборној комисији
-Архиви
		
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:118-00-87/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:
-Милану Грујићу
-Градској изборној комисији
-Архиви
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:020-00-238/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

Број 34

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

На основу члана 20. став 1. тачка 2. и 5. Закона
о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18), члана 2. и
13. став 1. Закона о комуналним делатностима («Сл.
гласник РС», бр. 88/11, 104/16, 95/18), члана 11. и
57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Сл. гласник РС“, бр. 68/2015, 41/18, 44/18 – др закон,
83/18, 31/19 и 9/20) и члана 39. и 131. Статута града
Шапца («Сл. лист града Шапца», број 5/19) Скупштина
Града Шапца на седници одржаној дана 16.12. 2021.
године доноси:
ОДЛУКУ
О БЕСПЛАТНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
Члан 1.
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начином спровођења Одлуке од стране Привредног
друштва “Дуга” д.о.о. Петловача.
Члан 7.
Бесплатан превоз лица из члана 2. ово Одлуке финансира се из буџета града Шапца. Реализација ове
услуге, износ и начин плаћања регулисаће се уговором на који ће сагласност дати Скупштина града Шапца и који је саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Доношењем ове одлуке не угрожавају се права
на бесплатан превоз других социјално и здравствено
угрожених категорија становништва утврђених актима
града Шапца.
Члан 9.

Овом Одлуком уређује се право на бесплатан превоз лица старосне доби 65 година и старијих, на територији града Шапца.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а почиње
да се примењује од 01.01.2022. године.

Члан 2.

Члан 10.

Право на бесплатан превоз остварују лица уколико
испуњавају општи услов:
65 година старосне доби и старији, са пребивалиштем на територији града Шапца.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о бесплатном градском и приградском превозу на територији Града Шапца број: 020-00-115/202114 („Службени лист града Шапца и општина Коцељева, Владимирци и Богатић“ број 13/21 од 02.06.2021.
године).

Члан 3.
Право на бесплатан превоз остварују лица уколико испуњавају општи услов који се доказује на основу
увида у лични докуменат корисника услуге превоза
који садржи јединствени матични број грађана и фотографију корисника услуге.
Члан 4.
Право на бесплатан превоз имају лица из члана
2. Одлуке за превоз на релацијама по свим линијама
градско-приградског превоза на целој територији града Шапца.
Члан 5.
За остваривање права на коришћење бесплатног
превоза у смислу ове одлуке надлежно је привредно
друштво “Дуга” д.о.о. Петловача, по основу Јавног
уговора за јавно приватно партнерство са елементима концесије за обављање делатности градско- приградског превоза путника на територији града Шапца,
број 344-00-157/2020-16 од 18.02.2020. године. Право
на коришћење бесплатног превоза остварује се од
01.01.2022. године и престаје закључно са 31.12.2022.
године.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-221/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

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 19. став. 1 тачка 2. и
става 2. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод-Шабац“ Шабац
(„Службени лист града Шапца број 21/17) и члана 39.
и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“
број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од
16.12.2021. године донела је:
РЕШЕЊЕ

.Члан 6.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Саобраћајна инспекција Одељења за инспекцијске и стамбено-комуналне послове Градске управе
града Шапца надлежна је за контролу остваривања
права лица на бесплатан превоз, као и за надзор над

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП
„Водовод-Шабац“ Шабац за 2022. год. коју је донео
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Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.11.2021.године број 6800/1 од 30.11.2021. године.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Шапца“.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-231/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

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 19. став. 1 тачка 2. и
става 2. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод-Шабац“ Шабац
(„Службени лист града Шапца број 21/17) и члана 39.
и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“
број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од
16.12.2021. године донела је:

Број 34

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16) и члана 39. и 131. Статута града Шапца (‘’Службени лист
града Шапца’’, број 5/19), Скупштина града Шапца, на
седници од 16.12.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА JКП “ПАРКИНГ- ШАБАЦ“
ЗА 2022 ГОДИНУ
1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈКП „Паркинг
-Шабац“, коју је донео Надзорни одбор, на седици одржаној 06.12.2021. године број Д-401/2021 од
06.12.2021. године.
2. Ову Одлуку објавити у ‘’Службеном листу града
Шапца’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-234/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД - ШАБАЦ“
ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 22 став 3. и члана 59. 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 16.12. 2021. године донела је:

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења буџетских средстава ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац за
2022. год. коју је донео Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.11.2021.године број
6800/2 од 30.11.2021. године.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Шапца“.

ОДЛУКУ

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-230/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ“ ЗА 2022. ГОДИНУ
1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа „Инфраструктура Шабац“ за 2022.
год. који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Инфраструктура Шабац“ на седници одржаној
06.12.2021.године број 3447-01/1 од 06.12.2021. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца“.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-228/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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На основу члана 22 став 3. и члана 59. 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 16.12. 2021. године донела је:

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16 и 88/19)
и члана 39. и 131. Статута града Шапца (‘’Службени
лист града Шапца’’, број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 16.12.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА JКП “ТОПЛАНА- ШАБАЦ“
ЗА 2022. ГОДИНУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФРАСТРУКТУРА
ШАБАЦ“ ЗА 2022. ГОДИНУ
1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа „Инфраструктура Шабац“ за 2022. год. који је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа „Инфраструктура Шабац“ на
седници одржаној 06.12.2021.године, број 3447-01/2
од 06.12.2021. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца“.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-229/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈКП „Топлана- Шабац“, коју је донео Надзорни одбор предузећа, на седици одржаној
06.12.2021.године број Д-01-4356-1/21 од 06.12.2021.
године.
2. Ову Одлуку објавити у ‘’Службеном листу града
Шапца’’
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-219/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

На основу члана 61. 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
16.12.2021. године донела је:

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима (‘’Службени гласник РС’’, број 15/16 и 88/19)
и члана 39. и 131. Статута града Шапца (‘’Службени
лист града Шапца’’, број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 16.12.2020.године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА JКП ‘’СТАРИ ГРАД’’ ШАБАЦ
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Срем Мачва“
Шабац, о усвајању Програма пословања предузећа
за 2022. године који је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа, на седници одржаној 01.12.2021.године
број 199/1-21 од 01.12.2021. године.

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Стари град“ Шабац о усвајању Програма
пословања за 2020 годину, број 8746//2 од 29.11.2019.
године.

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца“.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-227/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

2. Ову Одлуку објавити у ‘’Службеном листу града
Шапца’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-232/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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На основу члана 61. 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
16.12.2021. године донела је:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И СУБВЕНЦИЈА ЈКП
„СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
ЗА 2022. ГОДИНУ
1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Стари град“ Шабац, о усвајању Програма за коришћења средстава
и субвенција из буџета града Шапца, за 2022. год.
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа на
седници одржаној 06.12.2021.године, број 9029/2 од
06.12.2021. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца“.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-232/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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Образложење
Јавно комунално предузеће “Стари град“ Шабац,
својим дописом обратило се Скупштини града Шапца
ради добијања сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута ЈКП „Стари град“ Шабац коју је донео Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној
06.12.2021. године.
Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
број 15/16 и 88/19), у члану 22. став 1. тачка 7. прописано је да Надзорни одбор јавног предузећа доноси статут предузећа, а у ставу 3. истог члана, на ову
одлуку сагласност даје јединица локалне самоуправе,
која је оснивач јавног предузећа. Одлуком о промени
Оснивачког акта ЈКП „Стари град“ Шабац („Сл. лист
града Шапца“ број 23/17) у члану 19. став 1. тач. 6. и
став 2. прописано је да надзорни одбор јавног предузећа доноси статут предузећа, а уз сагласност надлежног органа оснивача.
Скупштина града Шапца, на својој седници одржаној 16.12.2021. године разматрала је Одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП „Стари град“ Шабац број
9029/6 од 06.12.2021. године. Овом изменом, статут
јавног предузећа, у потпуности је усаглашен са законом о јавним предузећима.
Имајућу у виду све напред наведено Градско веће
предлаже Скупштини да одлучи као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:013-00-10/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

На основу члана 22 став 1. тачка 7. и став 3. Закона о јавним предузећима (‘’ Сл. гласник РС’’ број 15/16
и 88/19), члана 19. став 1. тач. 6 и став 2. Одлуке о
промени Оснивачког акта ЈКП „Стари град“ Шабац
(„Сл. лист града Шапца“ број 23/17) и члана 39. и
131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“
број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од
16.12.2021. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈКП „СТАРИ
ГРАД“ ШАБАЦ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о Изменама
и допунама Статута ЈКП „Стари град“ Шабац, број
9029/6 од 06.12.2021. године коју је донео Надзорни одбор јавног предузећа на седници одржаној
06.12.2021.године.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца“.

На основу члана 11. Закона о финансијској
подршци породици са децом (,,Сл. гласник РС” број
113/2017, 50/2018, 46/2021- одлука УС, 51/2021-одлука
УС, 53/2021-одлука УС и 66/2021) и члана 39. и 131.
Статута града Шапца („Службени лист града Шапца“
број 5/2019), Скупштина града Шапца на седници
одржаној дана 16.12.2021. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ВЕЋЕМ ОБИМУ ПРАВА ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
У Одлуци о већем обиму права породици са децом (,,Службени лист града Шапца“ број 14/2015 и
24/2019), члан 1. мења се и гласи:
,,Утврђује се већи обим права породици са децом,
од права утврђених Законом о финансијској подршци
породици са децом (,,Сл. гласник РС” број 113/2017,
50/2018, 46/2021- одлука УС, 51/2021-одлука УС,
53/2021-одлука УС и 66/2021), и то:
• Накнада за прворођено дете у породици
• Накнада за рођење другог и сваког наредног дете-
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та у породици
• Накнада за рођење тројки у породици
• Пакет за новорођенче
• Новогодишња честитка за прворођено дете у календарској години, у граду Шапцу“
Члан 2.
Члан 2. Одлуке, мења се и гласи:
,,Накнада за прворођено дете у породици износи
30.000,00 динара и исплаћује се у једнократном износу, из средстава буџета града Шапца.“
Члан 3.
У члану 4. став 1. речи ,,у року од 6 месеци од дана
рођења детета“, замењују се речима ,,у року од 12 месеци од дана рођења детета“.
Члан 4.
У члану 6.став 2.мења се и гласи:
,,Накнада за рођење другог и сваког наредног детета у породици, износи 20.000,00 динара и исплаћује
се у једнократном износу, из средстава буџета града
Шапца.“
Члан 5.
Члан 8. став 1, мења се и гласи:
,,Захтев за остваривање права, подноси се Градској управи- Одељењу за друштвене делатности, у
року од 12 месеци од дана рођења детета.“
Члан 6.
Члан 8.став 2. мења се и гласи:
,,Градска управа града Шапца- Одељење за друштвене делатности, у поступку одлучивања по поднетом захтеву, по службеној дужности извршиће увид и
прибавити податке о рођењу детета и пребивалишту
мајке у тренутку рођења детета.“
Члан 7.
После члана 9, додаје се поднаслов ,,Накнада за
рођење тројки у породици“ и нови чланови 9.а, 9.б, 9.в
и 9.г, који гласе:
,,Члан 9.а
Накнада за рођење тројки у породици, износи
100.000,00 динара и исплаћује се у једнократном износу, из средстава буџета града Шапца.
Члан 9.б
Накнаду за рођење тројки у породици остварује
породиља под условом да је држављанин Републике
Србије и да у тренутку рођења деце има пребивалиште на територији града Шапца.
Породиља која испуњава услове из става 1.овог
члана, не може кумулативно остварити и накнаду за
прворођено дете у породици и накнаду за рођење
другог и сваког наредног детета у породици.
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Члан 9.в
Захтев за остваривање права, подноси се Градској
управи- Одељењу за друштвене делатности, у року од
12 месеци од дана рођења детета.
Градска управа града Шапца-Одељење за друштвене делатности, у поступку одлучивања по поднетом захтеву, по службеној дужности извршиће увид
и прибавити податке о рођењу деце и пребивалишту
мајке у тренутку рођења деце.
Градска управа града Шапца-Одељење за друштвене делатности донеће решење о остваривању
права, по сазнању о рођењу деце, на основу поднетог
захтева за родитељски додатак мајке, у законом предвиђеном року, уколико у службеним евиденцијама
располаже подацима потребним за одлучивање или
их може прибавити из службених евиденција других
органа.
Члан 9.г
На решење Градске управе града Шапца, Одељења за друштвене делатности, може се изјавити жалба
Градском већу града Шапца, у року од 15 дана од дана
уручења решења.“
Члан 8.
Члан 10. мења се и гласи:
,,Накнаду за прворођено дете у породици, накнаду за рођење другог и сваког наредног детета у породици, као и накнаду за рођење тројки, ако испуњава
услове из ове Одлуке, може остварити и отац, уколико мајка детета односно деце није жива, уколико их је
напустила или је из објективних разлога спречена да
непосредно брине о детету односно деци.“
Члан 9.
После члана 13. додаје се поднаслов ,,Новогодишња честитка за прворођено дете у календарској години, у граду Шапцу“ и нови члан 13.а, који гласи:
,,Члан 13.а
Новогодишња честитка у износу од 100.000,00
динара припада прворођеној беби у Општој болници
Шабац, у календарској години, чија мајка има пребивалиште на територији града Шапца.“
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу града Шапца”, а односиће се на децу рођену почев од 01.01.2022. године.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-222/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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На основу члана 121. став 1. тачка 8) Закона о
становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС”, бр.
106/16 и 9/20 – др. закон) и члана 39. и 131.Статута
Града Шапца („Сл. Лист града Шапца” број 5/2019),
Скупштина града Шапца, на седници одржаној
16.12.2021 године, донела је
OДЛУКУ O РAСПOЛAГAЊУ СTAНOВИMA
У СВОЈИНИ ГРАДА ШАПЦА
I OПШTE OДРEДБE
Члан 1.
Овом одлуком уређују се начин и услови располагања становима који се додељују као вид стамбене
подршке, на којима град Шабац има право јавне својине или је носилац посебних својинских овлашћења,
услови и поступак доделе ових станова, начин коришћења станова, управљање стамбеним зградама и
становима који се дају у закуп и за стамбено збрињавање као и њихово одржавање и друга питања у вези
са располагањем становима који се додељују као вид
стамбене подршке.
Члан 2.
Становима у смислу ове одлуке сматрају се стамбене јединице, станови, куће и стамбене зграде који
се додељују у складу са Законом о становању и
одржавању зграда (у даљем тексту: Закон), односно
станови на којима град Шабац има право јавне својине или је носилац посебних својинских овлашћења,
које је као инвеститор изградио, купио или по другом
основу стекао, као и станови који су изграђени или на
други начин прибављени за потребе социјалног становања (у даљем тексту: станови града).
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према прописима о социјалној заштити и под условима из ове одлуке и у складу са Програмом стамбене
подршке који доноси или спроводи град Шабац.
Станови изграђени из средстава донација дају се у
закуп, односно продају према условима предвиђеним
уговором о донацији и у складу са овом одлуком.
УСЛОВИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ СТАНА КАО ВИДА
СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ
Корисници стамбене подршке
Члан 5.
Корисници стамбене подршке су држављани Републике Србије са пријавом пребивалишта на територији Града Шапца у периоду који не може бити краћи од
2 године године који су без стана, односно без стана
одговарајућег стандарда и који не могу сопственим
средствима да реше стамбену потребу за себе и своје
породично домаћинство под тржишним условима.
Члан 6.
Сматра се да је лице без стана ако:
• оно или члан његовог породичног домаћинства
нема у својини на територији Републике Србије
усељив стан, односно породичну стамбену зграду;
• користи стан у јавној својини на основу закупа на
одређено време без права на куповину или има
право закупа на неодређено време стана у својини
грађана, односно задужбина или фондација.

II НАЧИН РАСПОЛАГАЊА СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАДА

Сматра се да је лице без одговарајућег стана ако
има у својини стан или породичну стамбену зграду
који не испуњавају бар један од услова из члана 7. ове
одлуке.
Лице које не може сопственим средствима да
реши стамбену потребу под тржишним условима јесте лице чији приходи заједно са приходима чланова
његовог породичног домаћинства не прелазе границе
утврђене чланом 8. ове одлуке.

Члан 3.

Стан одговарајућег стандарда

Правни основ за располагање становима
који се додељују ка вид стамбене подршке и
прибављање ових станова су Закон о становању и одржавању зграда и ова Одлука.

Члан 7.

Модалитети располагања становима
Члан 4.
Станови из члана 2. ове одлуке дају се у закуп под
непрофитним условима, продају се под непрофитним
условима, користе се за стамбено збрињавање у складу са прописима који уређују област становања, дају
на коришћење за становање у заштићеним условима

Одговарајући стан у смислу Закона и ове одлуке
јесте стан који испуњава услове према критеријуму
просторних услова, опремљености стана основним
инсталацијама, конструктивне сигурности и безбедности, као и заштите од спољних климатских утицаја и
задовољења основних хигијенских услова становања.
Према критеријуму просторних услова, у смислу
става 1. овог члана, у зависности од броја чланова породичног домаћинства, одговарајући стан је:
1. за једночлано домаћинство – гарсоњера или једнособан стан, нето корисне стамбене површине од
22 m² до 30 m²;
2. за двочлано домаћинство – једнособан, једноипособан или двособан стан, нето корисне стамбене
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површине од 30 m² до 48 m²;
3. за трочлано домаћинство – једноипособан, двособан или двоипособан стан, нето корисне стамбене
површине од 40 m² до 56 m²;
4. за четворочлано домаћинство – двособан, двоипособан или трособан стан, нето корисне стамбене
површине од 50 m² до 64 m²;
5. за петочлано домаћинство – двоипособан, трособан или троипособан стан, нето корисне стамбене
површине од 56 m² до 77 m²;
6. за шесточлано и веће домаћинство – трособан,
троипособан или четворособан стан, нето корисне
стамбене површине од 64 m² до 86 m².
Према критеријуму опремљености стана основним инсталацијама, у смислу става 1. овог члана,
одговарајући стан је стан који је опремљен основним
водоводним, електричним и санитарним инсталацијама, а којима се обезбеђују снабдевање водом за пиће
и електричном енергијом и одвођење отпадних вода.
Према критеријуму конструктивне сигурности и безбедности, у смислу става 1. овог члана, одговарајући стан је стан који не представља опасност за живот
и здравље људи, односно није склон паду и нису му
угрожени конструктивни елементи у смислу закона којим се уређује изградња објеката.
Према критеријуму заштите од спољашњих климатских утицаја и задовољења основних хигијенских
услова становања, у смислу става 1. овог члана, одговарајући стан је стан који је заштићен од утицаја хладноће, кише, ветра и других неповољних климатских
утицаја, као и стан који је снабдевен дотоком природне светлости и заштићен од влаге.
Одговарајући стан за лице са инвалидитетом мора
испуњавати услове у погледу критеријума приступачности с обзиром на врсту и степен инвалидитета.
Границе прихода као услов за остваривање права на
стамбену подршку
Члан 8.
У зависности од врсте стамбене подршке, право
на решавање стамбене потребе има једночлано домаћинство чији максималан приход не прелази износ
од:
0,5 просечне зараде без пореза и доприноса у јединици локалне самоуправе за унапређење услова
становања и помоћ за озакоњење стана или породичне куће;
1,2 просечне зараде без пореза и доприноса у јединици локалне самоуправе за непрофитни закуп или
доделу стана или породичне куће;
1,5 просечне зараде без пореза и доприноса у јединици локалне самоуправе за непрофитну куповину;
0,7 просечне зараде без пореза и доприноса у јединици локалне самоуправе ради унапређења енергетских својстава стана.
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Максималан приход за вишечлана домаћинства,
као услов за остваривање права из става 1. овог члана, обрачунава се множењем максималног прихода
једночланог домаћинства за одговарајућу врсту стамбене подршке из става 1. овог члана са коефицијентом
(К) који се израчунава по формули К=1+Оx0,7+Дx0,5,
где је 1 – лице које остварује право на стамбену подршку, О – број чланова домаћинства старости преко
14 година, а Д – број деце старости до 14 година (на
пример, 1 одрасла особа: К=1,0; 1 одрасла и 1 дете:
К=1,5; 2 одрасле особе: К=1,7; 2 одрасле особе и 1
дете: К=2,2).
Приликом утврђивања максималних прихода породичног домаћинства особама са инвалидитетом коефицијент се увећава за додатних 0,5.
Укупни највећи приходи домаћинства за остваривање права на стамбену подршку не могу бити већи
од 2,5 просечна месечна прихода остварена на територији града за које постоји најновији расположиви
податак, без обзира на број чланова породичног домаћинства.
Највећа граница прихода из става 4. овог члана
може да буде одређена и на нижем нивоу одговарајућим програмом стамбене подршке.
Приходима из става 1. овог члана сматрају се:
1. примања и приходи који се остварују у месечним
износима, и то зарада, односно плата или накнада
зараде, односно накнада плате, накнада по уговору о делу, пензија;
2. приход од регистрованог пољопривредног газдинства;
3. приход на основу обављања регистроване предузетничке делатности;
4. приходи у виду добити или дивиденди кроз
чланство у привредном друштву;
други приходи у складу са законом.
Приходима из става 1. овог члана не сматрају се
примања која се остварују на основу инвалидитета.
Приликом утврђивања границе прихода као услова за остваривање права на стамбену подршку узима
се просечан месечни приход породичног домаћинства
остварен у периоду од шест месеци који претходе месецу у ком је расписан јавни позив за доделу стамбене подршке.
Категорије корисника стамбене подршке
Члан 9.
Право на решавање стамбених потреба нарочито
имају:
1. бескућник;
2. привремени бескућник, односно лице које је остало без стана или су му значајно нарушени услови
становања услед конструктивне нестабилности
објекта, односно услед елементарне или друге непогоде, а које нема довољно средстава да само-
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стално реши стамбену потребу;
3. жртва породичног насиља без стана или одговарајућег стана, која нема довољно средстава да самостално реши стамбену потребу;
4. лица која због изузетно тешких здравствених,
стамбених, економских и породичних разлога нису
у стању да сама својим средствима реше своју
стамбену потребу;
5. лице без стана које је корисник права на новчану
социјалну помоћ у смислу закона који уређује социјалну заштиту;
6. лице без стана, односно без одговарајућег стана које има својство борца I категорије, као и корисник права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
7. лице без стана, односно без одговарајућег стана које нема довољно средстава да обезбеди стан
на тржишту за себе или за себе и своје породично
домаћинство, односно да унапреди своје услове
становања;
8. лице са занимањем које је недостајуће занимање и од интереса за локалну самоуправу, односно
орган државне управе;
9. лице без стана, односно без одговарајућег стана
које је особа са инвалидитетом.
Бескућницима се сматрају лица која бораве у јавном простору, лица у привременом смештају, у несигурном стамбеном статусу (краткотрајни боравак код
пријатеља, рођака, нелегално становање или становање под претњом исељења) или живе у објектима
који не одговарају стандардима квалитетног становања, нехигијенским насељима и слично.
Лица са инвалидитетом су лица са утврђеним процентом телесног оштећења од 30% до 100%.
KРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
РЕДА ПРВЕНСТВА
Члан 10.
За утврђивање реда првенства за решавање стамбене потребе одређују се мерила према следећим
критеријумима:
1. стамбени статус односно услови становања,
2. здравствено стање,
3. инвалидност и телесно оштећење,
4. број чланова породичног домаћинства
5. дужина пребивалишта на територији Града
Шапца.
Стамбени статус и услови становања
Члан 11.
то:

За стамбени статус утврђује се до 190 бодова, и
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подстанар

до 3 године 120 бодова +
по 2 бода за сваку следећу
навршену годину

становање у колективном смештају

до 3 године 130 бодова +
по 2 бода за сваку следећу
навршену годину

корисник собе или лежаја у самачком
хотелу

до 3 године 120 бодова +
по 2 бода за сваку следећу
навршену годину

становање у заједничком
домаћинству, уколико је површина
стамбеног простора мања од 15 m2
по члану заједничког домаћинства

120 бодова

становање код блиских сродника

115 бодова

становање у заједничким
просторијама у стамбеној згради
које лице користи у складу са
одговарајућим правним основом

до 3 године 115 бодова +
по 1 бод за сваку следећу
навршену годину

становање у заједничком
домаћинству, уколико је површина
стамбеног простора већа од 15 m2 по
члану заједничког домаћинства

110 бодова

коришћење стана или заједничких
просторија без правног основа

100 бодова

други стамбени статус

100 бодова

За услове становања, односно неодговарајући
стан утврђује се до 130 бодова, и то:
неусловно у погледу конструктивне
безбедности

130 бодова

неодговарајућа површина и
недостатак најмање једне врсте
инсталација и незадовољавајући
хигијенски услови

120 бодова

стан који је неодговарајући са
становишта приступачности

120 бодова

неодговарајућа површина и
недостатак најмање једне врсте
инсталација

110 бодова

неодговарајућа стамбена површина

100 бодова

За утврђивање периода трајања одређеног стамбеног статуса рачунају се само цели годишњи периоди тог статуса од дана његовог настанка до дана подношења пријаве на јавни позив.
Становањем у заједничком домаћинству сматра
се становање са својим родитељима или родитељима
свог супружника или ванбрачног партнера или становање код сродника у првој линији.
Становање код својих родитеља или родитеља
свог супружника или ванбрачног партнера и сродника
у првој линији не сматра се становањем у заједничком домаћинству уколико та лица имају у својини још
један или више станова или породичних кућа на територији Републике Србије.
Блиским сродницима у смислу ове одлуке сматрају се рођени брат и сестра, браћа и сестре родитеља
оба супружника или ванбрачног партнера и њихова
деца.
Коришћењем стана без правног основа сматра се
бесправно становање у туђем стану или заједничкој
просторији стамбене зграде или становање за које је
престао да важи правни основ.
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Статус подстанара који је краћи од годину дана не
бодује се, већ се у том случају бодује претходни стамбени статус.
Вреднује се само стамбени статус остварен на територији града Шапца.
Вреднује се само последњи стамбени статус који
је у континуитету остварен до дана подношења пријаве на јавни позив.
Ако је стан неодговарајући по више основа, вреднује се онај основ који је повољнији за лице чији се
услови становања бодују.
Стамбени статус доказује се:
• уговором о подстанарском односу,
• уговором и другим овереним документом о праву
коришћења,
• овереном изјавом станодавца о начину коришћења стана,
• доказом о својини станодавца на стану,
• овереном изјавом да лице нема стан или породичну стамбену зграду,
• овереном изјавом о станодавцима, периодима и
адресама на којима је лице становало, пријавом
пребивалишта, односно боравка,
• потврдом органа управљања стамбеном зградом
потписаном од овлашћеног лица и овереном печатом стамбене зграде,
• уверењем организационе јединице ЈЛС надлежне
за јавне приходе да се лице не дужи порезом на
стан, породичну стамбену зграду или кућу за одмор на територији ЈЛС,
• уверењем служби јавних прихода из места рођења односно места претходних пребивалишта ван
територије ЈЛС,
• потврдом предузећа, установе, државног органа
односно градске службе да лице које конкурише
и чланови његовог породичног домаћинства нису
добили стан односно стамбени кредит,
• правноснажном одлуком којом је расправљена
заједничка имовина разведених супружника и ванбрачних партнера,
• доказом о власништву на стану свог родитеља или
родитеља супружника и потврдом о пријави пребивалишта односно боравишта родитеља на стану,
• правоснажном одлуком којом је окончан оставински поступак,
• другим документима којима се доказује начин коришћења стана.

Носиоцу права на стамбену подршку, на основу
његовог здравственог стања или здравственог стања
члана његовог породичног домаћинства, припада 10
бодова.
Уколико више лица у породичном домаћинству носиоца права на стамбену подршку испуњава услове
на основу критеријума здравственог стања, укупно је
могуће остварити највише до 15 бодова.
Као доказ испуњености овог критеријума достављају
се извештај лекарске комисије или налаз конзилијума
лекара или други докази предвиђени условима јавног
позива.
Тешком болешћу, у смислу ове одлуке, сматрају
се:
• малигне болести и интракранијални тумори; хемофилија, тешке болести крви које имају прогресиван
ток; инсулин зависни дијабетес мелитус (са секундарним компликацијама – ретинопатија, нефропатија, неуропатија); мултирезистентна туберкулоза;
системске аутоимуне болести у одмаклој фази и/
или са мултисистемском дисфункцијом; генетске
болести које имају прогресивни ток и/или узрокују
тежак поремећај метаболизма; хроничне психозе
са непотпуним ремисијама и трајним изменама
личности; епилепсија са тешким психичким променама; терминална бубрежна инсуфицијенција,
на дијализи и после трансплантације; прогресивна
неуромишићна обољења; тешко трајно оштећење
плућне вентилације са хроничном респираторном
инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме за
дуготрајну оксигенотерапију; тешке урођене и стечене срчане мане са тешким оштећењем срчане
функције (ехокардиографски или другим методама
утврђена ЕФ мање од 30% или 40%, друге болести срца са тешким оштећењем срчане функције
– ЕФ мање од 30%); болести које доводе до трајног
оштећења функције јетре тешког степена (портална хипертензија, асцитес, вариксни езофагуса) и
стања после трансплантације јетре; тежак облик
бронхијалне астме, која је неконтролисана, перзистентна и поред редовне терапије; други тешки
облици болести који доводе до трајно нарушеног
здравственог стања.

Услови становања доказују се актом надлежног
органа односно овлашћеног вештака.

Мерило реда првенства према критеријуму инвалидности и телесног оштећења утврђује се само за
лица са статусом особе са инвалидитетом.
Носиоцу права на стамбену подршку, на основу
његове инвалидности или инвалидности члана његовог породичног домаћинства, припада 10 бодова када
је статус инвалидности утврђен на основу менталних,
интелектуалних оштећења или оштећења вида и слуха, као и на основу тешке и трајне болести.
Носиоцу права на стамбену подршку, на основу ње-

Здравствено стање
Члан 12.
Мерило реда првенства према критеријуму здравственог стања утврђује се само за лица са тешком
болешћу која немају статус особе са инвалидитетом.

Инвалидност и телесно оштећење
Члан 13.
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говог телесног оштећења или телесног оштећења члана његовог породичног домаћинства, припада одређен
број бодова у зависности од степена телесног оштећења, и то:
за телесно оштећење 100%

10 бодова

за телесно оштећење 90%

9 бодова

за телесно оштећење 80%

8 бодова

за телесно оштећење 70%

7 бодова

за телесно оштећење 60%

6 бодова

за телесно оштећење 50%

5 бодова

за телесно оштећење 40%

4 бода

за телесно оштећење 30% и мање

3 бода

Уколико више лица у породичном домаћинству носиоца права на стамбену подршку, испуњава услове
на основу критеријума инвалидности и телесног оштећења, укупно је могуће остварити највише до 15 бодова.
Испуњеност критеријума инвалидности и телесног
оштећења доказује се на основу достављеног правноснажног решења надлежног органа за носиоца права
и/или члана његовог породичног домаћинства.
Члан 14.
Пријављеном лицу и члану његовог породичног
домаћинства припадају појединачно бодови само по
једном основу из чл. 12. и 13.
Чланови породичног домаћинства
Члан 15.
За сваког члана породичног домаћинства лицу
припада по пет бодова.
Члановима породичног домаћинства у смислу ове
одлуке сматрају се:
1. супружник и ванбрачни партнер;
2. деца рођена у браку или ван брака, усвојена или
пасторчад;
3. родитељи лица или његовог супружника или ванбрачног партнера који немају решену стамбену потребу у складу овом одлуком;
4. друга лица која су лице или његов супружник или
ванбрачни партнер дужни по закону да издржавају,
а имају пријављено пребивалиште на истој адреси
најмање 2 године пре објављивања јавног позива,
под условом да живе у заједничком домаћинству;
заједничко домаћинство јесте заједница живљења, привређивања и трошења средстава
Ванбрачна заједница доказује се на основу:
1. уверења о заједничком пребивалишту на истој
адреси за период од 3 године уназад рачунајући
од дана подношења захтева, које издаје надлежни
орган Полицијске управе или
2. решења о доказивању ванбрачне заједнице у ванпарничном поступку.

Број 34

Члан 16.
Родитељу који сам врши родитељско право припада додатних пет бодова.
Један родитељ сам врши родитељско право:
• када је други родитељ непознат или је умро или
је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности;
• када само он живи са дететом, а суд још није донео
одлуку о вршењу родитељског права;
• на основу одлуке суда, када родитељи не воде заједнички живот, а нису закључили споразум о вршењу родитељског права;
• на основу одлуке суда, када родитељи не воде
заједнички живот, а закључили су споразум о заједничком или самосталном вршењу родитељског
права или суд процени да тај споразум није у најбољем интересу детета;
• на основу одлуке суда, када родитељи не воде заједнички живот, ако закључе споразум о самосталном вршењу родитељског права и ако суд процени
да је тај споразум у најбољем интересу детета.
Статус родитеља који сам врши родитељско право доказује се изводом из матичне књиге умрлих или
решењем надлежног органа о проглашењу несталог
лица за умрло, односно одлуком надлежног органа
о вршењу родитељског права и изводом из матичне
књиге рођених за дете.
Родитељу из става 1. овог члана који је жртва породичног насиља припада додатних 5 бодова.
Породично насиље се доказује правоснажном пресудом.
Дужина пребивалишта на територији Града Шапца
Члан 17.
За сваку годину пребивалишта на територији града у непрекидном трајању подносиоцу захтева припада по 1 бод, а највише 20 бодова.
Дужина пребивалишта се доказује уверењем о
пребивалишту.
Посебни услови за утврђивање листе реда првенства
Члан 18.
За утврђивање реда првенства за родитеља, усвојиоца или старатеља са психофизичком ометеношћу,
менталном заосталошћу и/или инвалидитетом и сметњама у развоју вредноваће се критеријуми из члана
10. ове одлуке, као и следећи критеријуми:
вишеструка ометеност у развоју

60 бодова

тешка ментална ометеност, слепило без видне
функције, телесна инвалидност

40 бодова
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тежа ментална ометеност, слепило са оштрином
вида између 0,05 и осећаја светлости, глувоћа

30 бодова

умерена ментална ометеност, наглувост – тешки
губитак слуха

20 бодова

наглувост тежи губитак слуха

10 бодова

сметње у социјално-емоциналном развоју –
хиперактивност (сензорна и моторна), аутизам,
асоцијалност

20 бодова
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Разматрање пријава
Члан 21.

Број бодова из става 2. овог члана увећава се за
по пет бодова за случај да су два или више чланова
породице лица са психофизичком ометеношћу.
Психофизичка ометеност, ментална заосталост и/
или инвалидитет и сметње у развоју доказују се решењима односно налазима надлежних органа.
За утврђивање реда првенства за инвалидна лица
са тешким физичким оштећењем вредноваће се проценат телесног оштећења и критеријуми из члана 13. ове
одлуке.
Проценат телесног оштећења вреднује се на следећи начин:
100% телесно оштећење

40 бодова

90% телесно оштећење

30 бодова

80% телесно оштећење

20 бодова

70% телесно оштећење

10 бодова

Број бодова из става 2. овог члана увећава се за
по пет бодова за случај да су два или више чланова
породице лица са инвалидитетом.
Телесно оштећење доказује се решењем Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
донетим до дана истека рока за пријављивање на јавни позив.
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СТАНА КАО ВИДА СТАМБЕНЕ
ПОДРШКЕ
Надлежност за спровођење поступка
Члан 19.
Поступак доделе стамбене подршке спроводи
Стамбена комисија (у даљем тексту: Комисија), коју
образује градоначелник .
Стручне и административне послове за потребе Комисије врши Организациона јединица Градске управе
надлежна за стамбене послове.
Покретање поступка расподеле стамбене подршке
Члан 20.
Поступак доделе стамбене подршке покреће се
на основу јавног позива, који се објављује у локалном јавном гласилу и на званичној интернет страници
града.Рок за подношење понуда је 30 дана од дана
објављивања јавног позива на градском сајту односно
локалном дневном листу.

По истеку рока из јавног позива, Комисија обрађује
податке по поднетим пријавама и, у случају сумње у
веродостојност докумената, проверава их увидом на
лицу места или на други начин. Утврђено стање констатује се записнички, односно службеном белешком.
Непотпуне пријаве се могу допунити у року од 15
дана од дана пријема позива за допуну документације.
Ако се пријава не допуни у року из претходног става документима који се односе на доказивање стамбеног статуса, пријава се неће разматрати.
Бодовање се неће вршити по основама за које нису
приложени одговарајући докази.
Утврђивање реда првенства
Члан 22.
Након извршеног бодовања, применом мерила по
свим критеријумима утврђеним овом одлуком, сачињава се листа реда првенства.
Број бодова на листи реда првенства утврђује се
са стањем на дан истека рока за подношење пријаве
на јавни позив.
Члан 23.
Ако два или више лица имају исти број бодова,
предност на листи реда првенства има лице које има
већи број бодова по једном од критеријума по редоследу утврђеном овом одлуком.
У случају да су исти бодови по свим критеријумима, предност има лице које има дужи подстанарски
статус, а у случају истог трајања подстанарског статуса или немогућности утврђивања тачног трајања
подстанарског статуса или у случају истог стамбеног
статуса, предност ће имати лице са дужим трајањем
пребивалишта на територији града Шапца рачунајући
године, месеце и дане.
Члан 24.
На основу утврђеног броја бодова, Комисија сачињава предлог листе реда првенства, према структури
одговарајућег стана из члана 7. ове одлуке и листу
подносилаца пријава који нису уврштени на листу
реда првенства, као саставни део предлога листе.
Предлог листе реда првенства садржи: назив комисије, правни основ на основу кога је припремљен
предлог, редни број, име и презиме подносиоца пријаве, број бодова по сваком основу, укупан збир бодова
по свим критеријумима, датум утврђивања предлога,
рок и начин подношења приговора.
Листа подносилаца пријава који нису уврштени у
предлог листе реда првенства садржи: име и презиме
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подносиоца пријаве, број пријаве и разлоге због којег
није уврштен на листу.
Подносилац пријаве не може бити уврштен у предлог листе реда првенства:
1. ако се не може сматрати да је лице без стана у
складу са овом одлуком,
2. ако није пријављен на територији града Шапца
најмање 2 године непрекидно пре објављивања
јавног позива
3. ако није држављанин Републике Србије,
4. ако максимални приходи његовог породичног домаћинства прелазе износ из члана 8. ове одлуке,
5. ако не припада групи корисника из члана 18. ове
одлуке,
6. ако није доставио документацију која се односи на
стамбени статус.
Члан 25.
Комисија објављује предлог листе реда првенства
на начин доступан свим заинтересованим лицима, истовремено најмање у једним недељним новинама које
излазе на територији града Шапца, на огласној табли
и на сајту града.
Приговор на предлог листе реда првенства подносиоци пријава могу изјавити Градском већу преко Комисије у року од 15 дана од дана објављивања.
По доношењу одлуке о свим приговорима уложеним на предлог листе првенства, Комисија утврђује
листу реда првенства, коју објављује на начин утврђен у ставу 1. овог члана.
Члан 26.
Комисија позива подносиоца пријаве према редоследу који је остварио на листи реда првенства да
се определи за одговарајући стан на основу каталога
станова или непосредним прегледом изграђених станова и потпише изјаву која садржи податке о стану за
који су се определио.
Ако се подносилац не определи за стан у поступку
из става 1. овог члана, сматраће се да је одустао од
доделе стана.
Градска управа града Шапца након потписивања
изјава из става 1. овог члана припрема предлог акта о
додели стана који доноси градоначелник.
Акт из става 3. овог члана садржи нарочито: име
и презиме лица коме се продаје односно даје у закуп
стан; податке о условима продаје односно закупа;
податке о стану (адреса, спрат, број стана, структура
стана, површина, катастарски подаци); рок за закључење уговора који не може бити краћи од 90 дана за
продају односно 30 дана за закуп стана.
На основу акта из става 3. овог члана закључује се
уговор о продаји односно закупу стана.
Уговор из става 5. овог члана потписује градоначелник , односно лице које он овласти.
Ако лице из става 1. овог члана не закључи уговор о
продаји или закупу стана без оправданог разлога у року
предвиђеном у акту из става 3 овог члана, Комисија ће
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стан понудити следећем лицу на листи реда првенства
и предложити доношење акта о стављању ван снаге раније донетог акта, као и доношење новог акта о додели
стана.
КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА ЗА СТАМБЕНУ ПОДРШКУ
Закуп стана под условима непрофитног закупа
Члан 27.
Закуп стана под условима непрофитног закупа
представља давање у закуп стана у јавној својини на
одређено време од 5 година са могућношћу продужења, без могућности продаје, односно у складу са
одредбама донаторских уговора.
За коришћење стана из става 1 овог члана, закупац плаћа непрофитну закупнину, под условима и на
начин који су одређени уговором о непрофитном закупу, а у складу са одредбама Закона и ове одлуке.
Закључење уговора о закупу стана
Члан 28.
О закупу стана закључује се уговор о закупу стана
на период од 5 година између града Шапца као закуподавца и лица које је стекло право на закуп стана,
као закупца.
Уговор о закупу стана закључује се у писаној форми и садржи нарочито: уговорне стране, време и место закључења уговора, податке о стану који је предмет закупа, време трајања закупа, права и обавезе
уговорних страна у коришћењу и одржавању стана,
висину закупнине, начин и рокове плаћања закупнине,
услове и рокове за отказ уговора и имена лица која ће
користити стан.
Закуп почиње да тече од дана примопредаје стана,
а закуподавац и закупац дужни су да сачине записник
о примопредаји стана, који треба да садржи податке
о стану, уређајима и опреми који се издају у закуп и
опис стања у коме се налазе у тренутку примопредаје.
У случају смрти закупца, чланови породичног домаћинства који су са закупцем становали у истом стану настављају са коришћењем тог стана, с тим што
уговор о закупу закључује лице које они споразумно
одреде.
Отказ уговора о закупу
Члан 29.
Закуподавац може дати отказ уговора о закупу стана:
1. ако закупац без сагласности закуподавца користи
стан за обављање пословне делатности, издаје
стан у подзакуп или дозволи коришћење стана лицима која нису предвиђена Уговором, у року дужем
од 60 дана;
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2. ако закупац не плати закупнину за најмање три месеца узастопно или четири месеца у току године;
3. ако закупац, особе које са њим станују или лица
којима дозволи улазак у стан изазову већу штету у
стану или заједничким деловима зграде;
4. ако закупац, особе које са њим станују или лица
којима дозволи улазак у стан начином коришћења
стана грубо крше основна правила суседског суживота утврђена кућним редом или начином коришћења ометају друге становнике у њиховом мирном коришћењу стана;
5. ако закупац престане да користи стан у периоду дужем од три месеца;
6. ако закупац или неко од чланова породичног
домаћинства стекне у својину стан или кућу;
7. ако закупац врши или изврши у стану и уграђеној опреми преправке без претходно прибављене
сагласности закуподавца.
Закуподавац не може раскинути уговор о закупу
уколико претходно није писмено опоменуо закупца о
кршењу уговора о закупу.
Опомена мора да садржи: вид кршења уговора
о закупу, као и начин отклањања разлога за раскид
и рок за отклањање, који не може бити краћи од 10
дана.
Закуподавац може раскинути уговор о закупу и без
писмене опомене, уколико је то поновљено кршење
уговора о закупу, а од претходне опомене није протекло више од годину дана.
Објективне околности
Члан 30.
Закуподавац може да донесе решење да не раскине уговор о закупу, иако закупац није исплатио закупнину, уколико се закупац или чланови породичног домаћинства који са њим користе стан нађу у изузетним
околностима које се нису могле предвидети и на које
нису могли утицати (смрт у породици, тежа болест,
тежа повреда, губитак посла и друго).
У случају из става 1. овог члана, закупац је дужан
да, у року не дужем од 30 дана, писмено обавести закуподавца о настанку непредвиђених околности , односно да затражи споразум о репрограму дуга.
Уколико закуподавац процени да објективне околности указују на дуготрајну немогућност плаћања закупа и
осталих дажбина у вези са коришћењем стана, закупца
може преселити у други стан намењен за привремено
решавање стамбених потреба.
Продужетак уговора о закупу
Члан 31.
Закуп се може продужити уколико постоји сагласност воље обе уговорне стране и уколико су испуњени посебни услови за продужетак уговора.
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Закупац заинтересован за продужетак уговора о
закупу дужан је да, у року од 30 дана пре истека тог
уговора, закуподавцу достави писмени захтев за продужетак уговора о закупу, уз следећу документацију:
1. потврду о примањима чланова домаћинства;
2. потврду организационе јединице ЈЛС надлежне за
јавне приходе о имовини свих чланова домаћинства;
Закуподавац неће продужити уговор о закупу са
закупцем:
1. ако је он или члан његовог породичног домаћинства у међувремену постао власник стана или породичне куће на територији Републике Србије;
2. ако се приходи домаћинства повећају изнад највећих прихода утврђених у члану 91. Закона за непрофитни закуп.
У случају да се приходи домаћинства повећају
изнад највећих прихода утврђених у члану 10. ове
одлуке за непрофитни закуп, закуподавац може закупцу продужити уговор о закупу стана под условом
да му закупнину обрачунава множењем коефицијента
0,00242 са утврђеном пореском основицом за плаћање пореза на имовину на стан који је предмет закупа.
Дозвола уласка закуподавца у стан
Члан 32.
Закупац се обавезује да ће лицима које овласти
закуподавац дозволити улазак ради утврђивања потребе и извођења неопходних радова на одржавању
станова, заједничких делова и уређаја, инсталације и
опреме у згради.
Закуподавац има право да најмање једном месечно, а по потреби и чешће, обиђе стан, провери да
ли се стан користи у складу са уговором о закупу и
провери да ли је закупац платио рачуне за комуналне
услуге.
Преправке и реконструкције стана
Члан 33.
Закупац није овлашћен да у стану врши било какве
преправке и реконструкције без писмене сагласности
закуподавца.
Обрачун закупнине
Члан 34.
Непрофитну закупнину чине: трошкови одржавања стана и заједничких делова зграде, трошкови
управљања зградом и амортизација стана.
Непрофитну закупнину чине и трошкови прибављања и изградње објекта у коме се стан налази, од-
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носно прибављања средстава уложених у стан и припадајуће заједничке делове, као и земљишта на коме
је изграђен тај објекат.
Непрофитна закупнина се обрачунава на годишњем нивоу у односу на вредност стана на дан 31.
децембра године која претходи години обрачуна закупнине, утврђене у складу са законом и другим прописима који уређују порез на имовину за лица која не
воде пословне књиге на основу члана 4. Правилника
о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине („Сл. гласник РС”, број 90/2017), при чему се
закупнина утврђује према формули З = К x Ц / 100 /
12 x П, где К представља коефицијент 2,904, Ц представља тржишну вредност по m2 непокретности, а П
представља површину непокретности.
КУПОПРОДАЈА СТАНА
Купопродаја стана под непрофитним условима
Члан 35.
Купопродајна цена стана, односно породичне куће
утврђује се на основу цене изградње, односно прибављања стана или породичне куће, по метру квадратном (m²) нето корисне површине, урачунавањем свих
финансијских и нефинансијских учешћа за изградњу,
односно прибављање стана или породичне куће.
За станове или породичне куће за које се не може
утврдити купопродајна цена у складу са ставом 1.
овог члана, ова цена се одређује у висини тржишне
вредности стана коју је утврдила Пореска управа, на
начин на који се утврђује основица за пренос апсолутних права у периоду који претходи закључењу уговора
не дужем од годину дана.
Услови купопродаје стана и породичне куће
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Продаја осталих станова
Члан 38.
Станови за које је закључен уговор о закупу на неодређено време откупљују се у складу са чланом 157.
Закона.
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
Члан 39.
Стамбено збрињавање представља привремени
смештај лица из члана 9. тач. 1)–4) ове одлуке до решавања његове стамбене потребе.
Стамбено збрињавање лица из става 1. овог члана
врши се по хитном поступку, без спровођења поступка
за доделу стамбене подршке прописаног овом одлуком.
Захтев за стамбено збрињавање се подноси Комисији.
Захтев подносе лице из става 1. овог члана, орган
социјалног старања или друге установе, удружења и
органи која имају сазнања о лицима која имају потребу за стамбеним збрињавањем.
Уз захтев се подносе докази о испуњавању услова
у складу са овом одлуком.
Комисија доноси акт о давању стана за привремени смештај и доставља градоначелнику предлог за
давање сагласности на закључење уговора о привременом смештају.
СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
Општи услови

Члан 36.

Члан 40.

Стан се купује по цени из члана 35. ове одлуке једнократном исплатом или на рате, у складу са одговарајућим условима из програма стамбене подршке.
У случају да у току отплате купопродајне цене купац стана не плати три узастопне доспеле рате, односно укупно четири рате од закључивања купопродајног
уговора, уговор се раскида, а купац стиче сусвојину са
уделом који је сразмеран уделу исплаћеног дела купопродајне цене стана.
У случају из става 2. овог члана, корисник стамбене подршке наставља да користи стан у својству закупца дела стана на којем није стекао својину, о чему
се закључује уговор о закупу.

Корисници програма за становање у заштићеним
условима су социјално угрожена лица и чланови њиховог породичног домаћинства, избеглице и интерно расељена лица која се налазе у стању социјалне потребе
или у колективном смештају (у даљем тексту: корисници) који су без стана.
Социјално угрожено лице у смислу одредаба ове
одлуке је:
• лице чији приходи по члану породичног домаћинства не прелазе основицу за утврђивање новчане
социјалне помоћи за појединце;
• родитељ који сам врши родитељско право;
• лице старије од 65 година;
• члан породичног домаћинства које има дете са
сметњама у развоју;
• жртва породичног насиља.

Право на отуђење стана
Члан 37.
Лице које је остварило право на куповину стана
нема право да отуђи предметни стан у периоду од пет
година од дана исплате стана у целости.

Укупан приход породичног домаћинства чини приход свих чланова породичног домаћинства из члана 8.
ове одлуке остварен по свим основама у претходних
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шест месеци у односу на месец у коме је објављен
јавни позив.
Корисници су и домаћин/домаћица становања у
заштићеним условима и чланови његове/њене породице.
Обавезе корисника
Члан 41.
Корисник смештаја је обавезан да:
1. стамбену јединицу односно објекат користи са наменом простора и опреме, с пажњом доброг домаћина, као и да поштује утврђени кућни ред;
2. заједничке просторије, инсталације и отворени
дворишни простор користи искључиво према намени, као и да се односи према њима с пажњом
доброг домаћина;
3. из својих средстава надокнади сваку штету проузроковану на објекту, инсталацијама, заједничким
просторијама, стварима и опреми, као и штету насталу неправилним коришћењем коју причини он
или неко од чланова његовог домаћинства.
Корисник је дужан да:
1. на позив овлашћених лица, а најмање једном годишње, омогући улазак у стамбену јединицу односно
објекат ради провере наменског и правилног коришћења смештаја, као и стања задужених ствари и
опреме;
2. сарађује са овлашћеним лицима, као и са домаћином објекта;
3. обавести овлашћена лица о свакој промени која
утиче на коришћење стамбене јединице одмах, а
најкасније у року од 15 дана од настале промене.
Члан 42.
Корисници становања у заштићеним условима су
дужни да, уколико имају приходе веће од нивоа социјалне сигурности утврђене законом, из дела прихода
изнад нивоа социјалне сигурности, плаћају сразмерни део трошкова за утрошену струју, воду, грејање и
комуналне услуге. Начин и рокови плаћања регулишу
се уговором који закључују град и корисник, односно
домаћин.
Члан 43.
За кориснике чији су приходи на нивоу социјалне
сигурности или испод њих, трошкове боравка у објекту сноси град Шабац у складу са расположивим средствима.
Члан 44.
Домаћин становања у заштићеним условима сам
сноси трошкове за утрошену електричну енергију, грејање, воду, телефон и комуналне услуге.
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Члан 45.
Висину учешћа корисника у трошковима смештаја
утврђује град посебним решењем.
Престанак смештаја
Члан 46.
Кориснику престаје право на коришћење социјалног становања у заштићеним условима:
1. ако испуни услове за неки други облик социјалне
заштите (институционални или ванинституционални вид збрињавања),
2. ако дође до промене у његовом породичном, радноправном или имовинско-правном статусу који
утиче на коришћење права смештаја у стамбеној
јединици,
3. ако ненаменски користи простор и опрему, ако својим понашањем ремети кућни ред и тиме омета друге кориснике у несметаном коришћењу смештаја,
4. ако се у току коришћења смештаја утврди да су
било која документација, чињенице или околности на основу којих је Центар донео решење погрешни, лажни или је Центар у погледу њихове
истинитости био доведен у заблуду,
5. ако на било који начин стекне у својину непокретност, односно располаже непокретношћу (прибави,
размени, поклони, отуђи и др.) на територији Републике Србије ван места пребивалишта, којом може
да реши своје стамбено питање,
6. ако не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе домаћина социјалног становања у
заштићеним условима,
7. ако корисник или чланови његовог породичног
домаћинства престану да користе стамбену јединицу дуже од три месеца непрекидно,
услед смрти корисника.
Члан 47.
О престанку права коришћења стамбене јединице
одлучује надлежни орган Града Шапца својим решењем, уколико су се стекли услови за престанак коришћења овог права.
Члан 48.
Корисници не могу бити исељени из објекта уколико објекат наменски користе.
Преиспитивање услова за коришћење права на
смештај у стамбеној јединици, врши организациона
јединица Градске управе града Шапца надлежна за
стамбене послове једном годишње, а по потреби и
чешће.
Члан 49.
Корисник смештаја не може стећи право својине
на стамбеној јединици која му је додељена на коришћење, не може пренети право коришћења на друго
лице, нити је може отуђити.
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Члан 50.
Чланови породице домаћина становања у заштићеним условима који користе стан и живе у заједничком домаћинству могу, уз сагласност надлежног
органа рада, користити стан и после смрти носиоца
домаћинства, уз преузимање обавезе домаћина становања у заштићеним условима, без права наслеђивања и отуђивања.
Члан 51.
После престанка права на смештај у објекту становања у заштићеним условима, приликом напуштања објекта, корисник је дужан да изнесе све предмете
личне својине.
У случају смрти корисника, сви предмети личне
својине стављају се на располагање родбини умрлог
корисника.
У случајевима престанка права корисника на смештај у објекту социјалног становања у заштићеним
условима, предмете из става 1. овог члана корисник
може да изнесе из објекта тек након сачињавања службене белешке од стране домаћина социјалног становања.
У случају смрти корисника, предмети из става 2.
овог члана се предају његовим сродницима након сачињавања службене забелешке од стране домаћина.
Домаћинска породица
Члан 52.
Домаћинска породица је радно способна породица настањена у колективном центру или породица из
локалног становништва исте категорије, укључујући
и расељена лица смештена у колективном центру на
територији града.
Избор и обуку домаћинске породице врши надлежни орган Града Шапца.
Члан 53.
Домаћин становања у заштићеним условима има
право на новчану накнаду за свој рад, која се исплаћује месечно из средстава буџета града, а у висини
износа социјалне сигурности за породицу са четири
члана.
УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
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2. обезбеђивање и коришћење финансијских средстава за одржавање стамбених зграда, станова и
заједничких делова;
3. вођење свих потребних евиденција о становима, као и података о закупцима који су битни за
коришћење и ефикасно одржавање;
4. обрачун и наплата закупнине;
5. израда процедура за спровођење одржавања и
избора овлашћеног представника закупаца на нивоу улаза или зграде;
6. друга питања значајна за коришћење и одржавање станова.
Закуподавац, у вршењу функције управљања коришћењем и одржавањем стамбених зграда обавља и
следеће задатке:
1. доноси годишњи програм инвестиционог одржавања;
2. закључује уговоре са трећим лицима која се ангажују у сврху одржавања стамбених зграда, станова
и заједничких делова;
3. организује наплату закупнине утврђене уговором
о закупу;
4. врши контролу и предузима мере потребне за
реализацију уговорних обавеза из уговора о закупу;
5. учествује у трошковима одржавања и употребе
заједничких делова зграде у стамбеној згради у којој је формирана стамбена заједница.
Закупац има обавезу да учествује у управљању
стамбеном зградом преко овлашћеног представника у
складу са процедуром из става 1. тачка 5. овог члана.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о становању („Сл. лист општине Шабац
број 16/07 и Сл. лист града Шапца број 28/10.)
Члан 56.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева).
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-223/2021-14

Члан 54.
Управљањем становима у стамбеним зградама изграђеним за стамбену подршку који се издају у закуп
и одржавањем тих станова, у смислу ове одлуке, сматра се следеће:
1. одлучивање о коришћењу и одржавању стамбених
зграда, станова и заједничких делова;

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке је члан 121.
став 1.тачка 8. Закона о становању и одржавању зграда (“Сл. Гласник РС” бр. 104/2016 и 9/2020-др.закона)
којим је прописано да Јединица локалне самоуправе
доноси акт о начину располагања станова у јавној својини који се додељује као вид стамбене подршке.
Становима у смислу ове одлуке сматрају се стамбене јединице, станови, куће и стамбене зграде који се
додељују за стамбену подршку у складу са Законом о
становању и одржавању зграда (у даљем тексту:Закон), као и станови на којима град Шабац има право
јавне својине или је носилац посебних својинских овлашћења, које је као инвеститор изградио, купио или по
другом основу стекао, као и станови који су изграђени
или на други начин прибављени за потребе социјалног
становања( у даљем тексту:станови града).
Станови из члана 2. ове одлуке дају се у закуп под
непрофитним условима, продају се под непрофитним
условима, користе се за стамбено збрињавање у складу са прописима који уређују област становања, дају
на коришћење за становање у заштићеним условима
према прописима о социјалној заштити и под условима из ове одлуке и у складу са програмом стамбене
подршке који доноси или спроводи град Шабац.
Поступак доделе стамбене подршке спроводи
Стамбена комисија коју образује градоачелник.
Узимајући у обзир да је неопходно дефинисати
начин и услове располагања становима који се додељују као вид стамбене подршке, на којима град Шабац има право јавне својине или је носилац посебних
својинских овлашћења, услови и поступак доделе
ових станова, начин коришћења станова, управљање
стамбеним зградама и становима који се дају у закуп
и за стамбено збрињавање као и њихово одржавање
и друга питања у вези са располагањем становима,
као и усклађивање са важећим прописима који ову
област регулишу, Градско веће предлаже Скупштини
града да усвоји одлуку у датом тексту
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
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На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС,
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 39. Статута
града Шапца ("Службени лист града Шапца” број
5/19), Скупштина града Шапца, донела је:
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ШАПЦА 2022-2032.
Члан 1.
Приступа се изради Просторног плана града
Шапца 2022-2032. (у даљем тексту: ППГ) у складу
са чланом 19 Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС,
98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон, 9/20 и 52/21).
ППГ се доноси за територију јединице локалне
самоуправе (у даљем тексту и „Града") и одређује
смернице за развој делатности и намену површина,
као и услове за равномерни развој на територији
јединице локалне самоуправе.
Просторни план као стратешки развојни документ
утврђује основне ресурсе и проблеме развоја
територије, дефинише циљеве просторног уређења
и форматизује планску подршку расположивим
ресурсима које треба користити на оптималан начин,
водећи рачуна и о генерацијама које долазе.
Члан 2.
Укупна површина подручја Града и обухвата ППГ
износи 795,3 km2.
Граница обухвата плана захвата територије 49
катастарских општина и 52 насеља: Бела Река,
Богосавац, Бојић, Букор, Варна и Слатина, Волујац,
Горња Врањска, Грушић, Двориште и Милошевац,
Десић, Добрић, Дреновац, Дуваниште, Жабар,
Заблаће, Змињак и Скрађани, Јевремовац, Јеленча,
Корман, Криваја Липолист, Мајур, Мала Врањска,
Маови, Мачвански Причиновић, Метлић, Миокус,
Мишар, Мрђеновац, Накучани, Орашац, Орид,
Петковица, Петловача, Поцерски Метковић,Поцерски
Причиновић, Предворица, Прњавор, Радовашница,
Рибари, Румска, Синошевић, Слепчевић, Табановић,
Церовац, Цуљковић, Шабац, Шеварице и Штитар.
Оквирна граница обухвата дата је у прилогу Графички приказ оквирна граница обухвата ППГ-а.
Члан 3.
Плански основ за израду ППГ представљају
планови ширег подручја. Обавезе, услови и смернице
из планских докуманата и стечене обавезе су
садржане у одредбама:
• Закона о просторном плану Републике Србије
од 2010. до 2020.г («Сл. гласник РС», бр. 88/10):
Пољопривредно земљиште: На подручјима интензивне ратарске и повртарске производње: предузимање мера за спречавање еколошких и здравстве-
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них ризика везаних за интензивну, монокултурну и
високо механизовану производњу уз унапређивање система за наводњавање и одводњавање; развијање биолошких система производње, рециклирање инпута, редуковање потрошње минералних
ђубрива и пестицида; подизање просечних приноса; спречавање ацидификације земљишта; рационално коришћење енергије и развијање обновљивих енергетских извора. У периурбаним зонама:
рестиктивне мере урбанистичког планирања; наметање стандарда у погледу примене агротехничких мера. Минералне сировине: Спречавање
непланског коришћења минералних сировина
(песак и шљунак) и подземних вода; систематично искоришћавање термалних и минералних вода,
као извора обновљиве енергије. Подземне воде:
могућа топлификација подручја Града. Животна
средина: Подручје загађене и деградиране животне средине: једно од најугроженијих подручја (hot
spots) у РС (ииндустрија, депонија муља); спречити даљу деградацију и санирати и ревитализовати
подручја. Подручје угрожене животне средине (локалитети са повременим прекорачењем граничних вредности, сеоска и викенд насеља, подручја експлоатације минералних сировина, државни
путеви I и II реда. Спречити даљу деградацију и
обезбедити побољшање постојећег стања, како би
се умањила деградираност животне средине као
ограничавајућег фактора развоја. Прекогранично
загађење - преко реке Саве - обезбедити међународну сарадњу. Заштита и уређење предела:
Услови и приоритети: израда пилот пројеката "Категоризација предела" за подручја посебних природних и/или културних вредности и то: туристичке
дестинације (река Сава), простори и насеља уз инфраструктурне коридоре (државни путеви првог и
другог реда) и подручја градова и урбаних насеља.
Природне непогоде и технолошки удеси: Опште
из ППРС са посебним освртом на могућности технолошких удеса на подручју Града Шапца. Полицентрични урбани систем: ФУП Шабац (државног
значаја): Град Шабац и општине Богатић и Владимирци. Одрживи урбани развој: Кластер Западна Србија са градовима: Ужице, Ваљево, Шабац
и Лозница. Урбана обнова и рециклажа: Шабац,
град - локација са потенцијалом за урбану обнову;
оцена атрактивности - 3; потенцијал: вернакуларна архитектура, град регионалног значаја; А-високи потенцијал; браунфилд/урбана обнова: сингуларне и индустријске локације. Социјални развој
и социјална кохезија: Остваривање минималних
стандарда и потпуног обухвата у категорији основних. Просторни развој рударства: Коришћење неметаличних минералних сировина, првенствено
шљунка, песка и кречњака. Просторни развој индустрије: Планирана индустријска зона/индустријски парк. У припреми је активирање слободне зоне
у Шапцу. Просторни развој туризма и однос према
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заштити: Опште из ППРС уз акценат на потреби
изградње већих речних марина на Сави. Регионална приступачност: Мачванска област: потребно
побољшати инфраструктурну опремљеност. Путна
мрежа и објекти: Приоритет: Државни пут I реда,
Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) -Бачка
Паланка (М-18) (са доградњом везе према Шиду)
- Нови Сад (М-7) - Рума -Шабац (М-21) (са краком
за Лозницу и веза са Босном и Херцеговином (М19)) -Ваљево - Пожега и даље веза ка Ивањици
(М-21.1). Железничка мрежа и објекти: Ревитализација и модернизација регионалне пруге: Рума
- Шабац - Брасина - државма граница. Приоритет
је изградња нове пруге: Београд - Обреновац - Шабац. Систем ваздушног транспорта: Општина гравитира потенцијалном регионалном аеродрому у
Ваљеву и летелишту у С. Митровици које се може
укључити у будућу регионалну мрежу аеродрома
РС (поред међународног аеродрома "Никола Тесла" у Београду. Водени транспорт: Лука од јавног,
државног значаја у Шапцу (лука има потенцијал да
постане лука од међународног значаја). Интермодални транспорт и логистички центри: Потенцијална локација интермодалног терминала и логистичког центра у Шапцу. Планирано повезивање
Луке Шабац са коридором X и VII одговарајућим
интермодалним терминалом. Енергетика: Изградња нове трансформаторске станице и далековода 110 kV Шабац 3 - Владимирци, приоритет l/ll.
Енергетска инфраструктура: Изградња разводног
гасовода Колубарске и Мачванске области, приоритет I. Коришћење обновљивих извора енергије:
Коришћење обновљивих видова енергије: посебно
геотермалне енергије. Водопривреда и водопривредна инфраструктура: Регионални систем снабдевања водом највишег квалитета - И: алувиони
Мачве, Подриња и Посавине. Н: Богатић, Шабац,
Лозница. Касније: део воде се упућује према Срему, преко С. Митровице до Руме; уређење водотокова и заштита од поплава са посебним акцентом
на значају Церског ободног канала; реализација
ППОВ за насеље Шабац због великог утицаја на
изворишта и водотокове. Функционалне везе са
ширим окружењем: Функционисање еврорегиона
"Дрина - Сава - Мајевица"; везе са БиХ преко водног транспорта Савом; везе са Хрватском преко
водног транспорта Савом и спровођење међудржавног "Споразума о пловидби и пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком
одржавању (потписан између Србије и Хрватске
2009.); програм братимљења градова. Стратешки
приоритети: Приоритет представља израда следећих планова: ППППН инфраструктурног коридора
држ. пута првог реда М 21 и М19 (рок: 2010.); регионални просторни план за Мачванску и Колубарску
област (рок: 2012.); ППППН гасоводне мреже РС
(први је усвојен, други је у фази усвајања). Уколико се у току израде плана усвоји нови Закон о
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просторном плану Републике Србије, план ће се
ускладити са њим.
• Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског округа ("Сл. гласник РС",
11/15): Заштита вода: Заштита квалитета вода:
одрживо коришћење локалних изворишта, рационално коришћење вода за технолошки процес из
алувиона Саве, спречавање загађења, потпуна санитација насеља изградњом, обновом и проширењем канализационих система и изградњом ППОВ
општег типа. Заштита од вода се заснива на примени пасивних мера заштите (посебно издвојена
потреба реконструкција насипа реке Саве). Становништво: Задржавање стационарне популације
почиваће на јачању поларизацијског утицаја градских центара. Мрежа насеља и центара: Шабац је
центар националног значаја, а према хијерахијској
подели РПП, налази се у првој хијерархијској равни са Ваљевом, као регионални центри који доминирају окрузима. Просторна организација индустрије: Индустријска зона "Северозапад": Велики
гринфилд локалитет изузетне локацијске конкурентности; 600 ха власништво града. Индустријска зона "Исток" са Слободном зоном: Гринфилд
локалитет; делимично искоришћен. Мећународна
лука и логистички центар: Потенцијална локација
интермодалних терминала и логистичких центара;
Лука, логистички центар и слободна зона. Радна
зона "Југ". Развој туризма: градски туризам (манифестациони, културни и пословни), транзитни и туринг туризам (водни и др). Друмски саобраћај: Измештање ДП I реда бр. 21 и 19, на основу ППППН
инфраструктурног коридора државног пута I реда
бр. 21 и државног пута I реда бр. 19. У перспективи овај правац омогућује повезивање аутопутских
коридора X (Е-75 и Е-70), коридора Vc (правац Будимпешта - Осијек - Сарајево - Мостар - Плоче) и
преко ДП I реда бр. 24, са коридором IV (веза са
Румунијом). Изградња новог моста на реци Сави.
Железнички саобраћај: изградња железничке пруге Београд - Обреновац-Шабац. Водни саобраћај: Предвиђена је рехабилитација међународног
пловног пута Сава и реконструкција и модернизација луке Шабац (лука међународног значаја). Ваздушни саобраћај: Изградња спортско - пољопривредног аеродрома у индустријској зони Шапца.
Интермодални саобраћај: Планирана је изградња
РТЦ у зони постојеће луке Шабац. Водна инфраструктура: Мачвански регионални систем за снабдевање насеља водом. Потреба коришћења вода
за технолошке потребе из алувиона Саве. Дренажни системи (Средњемачвански, Доњемачвански
и Церски ободни канал и мрежа малих водотока)
се морају обновити у складу са утврђеним пројектима. Неопходна реконструкција савских насипа. У
склопу система активне одбране од поплава реализоване су две ретензије у Хрватској (Лоњско и
Мокро поље). Међународном сарадњом Србије и
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Хрватске дефинисаће се управљачки системи ових
објеката. Енергетска инфраструктура: Неопходно
је веома пажљиво размотрити могућност изградње ХЕ Шабац (једне степенице), узводно од Шапца. Електроенергетска мрежа: Изградња ДВ 110 kV
од постојеће ТС 220/110 kV "Шабац 3" до постојеће
ТС 110/20 kV "Владимирци". Доградња ТС 110/х kV
"Шабац 1", "Шабац 2" и "Шабац 5". Изградња ТС
110/х kV "Шабац 13". Изградња разводног гасовода
Батајница - Шабац - Лозница - Република Српсака
који ће бити паралелан са постојећим разводним
гасоводом РГ 04-05 (у коридору постојећег гасовода). Телекомуникације: Изградња оптичког кабла
Шабац - Крупањ. Комунална инфраструктура: Комунални отпад се одвози на регионалну депонију
на територији града С. Митровица након третмана
на трансфер станици. Заштита животне средине:
Висок степен загаћености: hot spots - индустрија
и депонија муља; локације SEVESO II постројења
нижег реда - "Зорка колор"; и вишег реда - "Викторија" - "Зорка минерална ђубрива". Виши степен
загађености: град као регионални центар са индустријским зонама. Средњи степен загађености: национална лука Шабац. Мали степен загађености:
Сава са Шапцем и места са недовољно контролисаном посетом. Заштита природних вредности:
Споменик природе, стабло липе у Шапцу. Заштита непокретних културних добара: НКД од великог
значаја: Шабачка тврђава, Зграда старе болнице,
Зграда полугимназије. Заштићена добра: Господар Јевремова улица.
• Просторног плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора државног пута
I реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19
("Службени гласник РС", број 40/11): Планирани
ДП I 21 Нови Сад-Рума-Шабац и ДП I 19 ШабацЛозница, јесте саобраћајница националног и
међународног значаја. Коридор планираног ДП I
21 Нови Сад-Рума-Шабац (измештање постојећег
коридора), тангира подручје Ревизије у северном,
периферном делу К.О. Мајур, пресецајући К.О.
М. Причиновић (део у обухвату плана) у правцу
запад-исток, до планираног моста преко реке
Саве. Постојећи ДП I 19 Шабац-Лозница (нови број
ДП I 26) који пролази кроз јужно подручје града
се задржава до раскрснице на којој се повезује
на повезује на планирани коридор ДП I 21. Од
раскрснице се дефинише нов путног правца према
Лозници.
• Измене и допуне просторног плана подручја
посебне намене гасовода Јужни ток ("Сл. гласник
РС" бр. 46/13): Режими коришћења и уређења
простора зона заштите гасовода и одвојака
у енергетском коридора су: - у непосредном
појасу заштите дозвољена је изградња објеката
у функцији гасовода и задржавање постојећих
и планираних укрштања саобраћајне и друге
инфраструктуре са гасоводом, што се решава кроз
пројектну документацију гасовода и уз сагласност
власника/управљача предметне инфраструктуре,
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док се остали постојећи објекти уклањају. Изградња
осталих објеката је забрањена. Забрањена је
и садња вишегодишње вегетације са дубоким
корењем (преко 100 cm), док је могуће обрађивање
земљишта техником плитког орања (до 50 cm) и
гајење једногодишњих биљака (житарице, крмно
биље и сл); - у појасу уже заштите забрањена је
изградња објеката за боравак људи, док ће се
постојећи објекти уклонити. Постојећа путна и
друга инфраструктура се задржава као стечено
стање уз могућност усаглашава/измештања, што
се решава кроз пројектну документацију гасовода
и уз сагласност власника/управљача предметне
инфраструктуре. Изградња нове путне и друге
инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов
обезбеђења сарадње са управљачем гасовода; - у
појасу шире заштите дозвољена је реконструкција,
адаптација и санација постојећих објеката, као и
изградња путне и друге инфраструктуре. У овој
зони се не планира нова изградња, односно није
могуће планом вршити промену класе локације,
која се за потребе израде Просторног плана и идејног пројекта дефинише као постојеће стање; - у појасу контролисане изградње забрањује се изградња објеката и површина јавне намене, а спратност
осталих објеката се ограничава на максимум приземље са 4 спрата. Изградња надземних објеката
инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. У
свему осталом спроводе се урбанистички планови
и просторни планови јединица локалне самоуправе.
Основ за израду плана чине и стратешки и развојни документе Републике Србије и локалне самоуправе: Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године ("Сл. гласник РС"
бр. 47/19), План развоја града Шапца (у фази израде),
Локални еколошки акциони план, План капиталних
инвестиција града, Стратешки план за социјалну политику града Шапца, Енергетска политика - град Шабац и др.
ППГ ће се радити на ажурној катастарско-топографској подлози у дигиталном облику, са катастром
подземних водова.
Члан 4
ППГ ће се заснивати на начелима: одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању, рационалног
коришћења земљишта подстицањем мера урбане
обнове и реконструкције, рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса, заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних
добара, учешћа јавности и хоризонталне и вертикалне координације а све у складу са чланом 3 Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС” број
72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).
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Члан 5
Полазно становиште подразумева да се документи
раде у складу са савременим европским методологијама и да су усклађени са националним стратегијама.
Одрживи развој економског, друштвеног и природног
система подразумева утврђивање мера које би довеле до крајњих циљева:
• богатија и равноправнија локална самоуправа која
подржава предузећа и становништво да повећају
богатство и чија је расподела омогућена већем
броју људи,
• здраву средину која помаже људима да одржавају
и побољшавају своје здравље,
• безбеднију и снажнију средину која помаже својим
насељима да напредују и постају снажнија, сигурнија места која пружају побољшане могућности и
бољи квалитет живота,
• образовано становништво коме се проширују могућности за успех кроз васпитање и учење током
целог живота да би се постигла већа и масовнија
достигнућа,
• зеленију територију у којој се побољшава природно и изграђено окружење, њихова одржива употреба, рекреација и уживање.
Примарно, ППГ ће обрађивати следеће стратешке
циљеве:
1. Одрживи економски развој
Разматраће се основни циљеви:
• Локална урава треба својим заједницама да осигура стабилан економски развој, како на градском
подручју, тако и на подручју свих осталих насеља
у смислу подизања стандарда становања, развоја
делатности и опремљености инфраструктурним
мрежама и објектима,
• веза између економског и друштвеног развоја је
нераздвојива,
• подстицај развоју пољопривреде на територији сеоских насеља у складу са стратегијом развоја пољопривреде, увођење услова за подстицај развоја
урбане пољопривреде (стакленичка и пластеничка
производња, иновативне и савремене производње
хране).
2. Уређење насеља
Концепт ППГ-а се заснива на томе да се за подручје градског насеља Шапца и приградских насеља: Мајур, Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленча и Мишар доноси генерални урбанистички план и
планови генералне регулације а да се овим планом
дефинишу стратешке одредбе развоја територије Града и израде уређајне основе за сеоска насеља, као
и правила уређења и правила грађења на територији
сеоских насеља.
При дефинисању циљева даљег развоја узеће се
у обзир опште тенденције развоја које се ослањају на

Број 34

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

социјалне, просторне и еколошке критеријуме вредновања просторног уређења. Основни ресурси развоја територије Града су, уз материјалне ресурсе, потенцијали инфраструктурних мрежа и објеката, урбана/
рурална обнова и регенерација.
Такође, план ће у себи садржати и савремене
стратегије које се ослањају на: урбану/руралну мобилност (укључујући равнотежу захтева свих корисника саобраћаја: јавни превоз, аутомобили, пешаци, немоторизовани саобраћај, кретање особа са посебним
потребама), енергетску ефикасност и самоодрживост,
партиципацију грађана у доношењу одлука и полазишта за формирање паметног/интелигентног Града
(smart city).
3. Друштвено благостање
Основно је поштовање, промовисање и ширење
људских права за све појединце у градовима, без
обзира на њихову старосну доб, порекло, расу, веру,
друштвени, економски или политички положај, физички или психички недостатак (прелиминарни циљеви).
То укључује и право на:
• осигурање квалитетног стамбеног простора и боравишта довољне величине, са потребним погодностима и по прихватљивој цени;
• међусобно повезивање различитих функција живота и рада на сеоским насељима;
• квалитетна и доступна здравствена заштита,
• културне могућности, објекти за спорт и забаву,
друштвени развој,
• слобода кретања, укључујући мере за кретање
особа са посебним потребама,
• обезбеђивање заједничких објеката социјалне заштите и мере против сиромаштва,
• очување зеленила и другог растиња и квалитетан
јавни простор;
• безбедност територије, обезбеђење права на рад,
добробит, могућности за обуку и образовање, културу и историју.
4. Квалитет животне средине
Разматраће се основни циљеви:
• у складу са законом, поштовање строгих стандарда заштите емисије полутаната приликом изградње нових производних објеката и обављања примарне
• пољопривредне производње;
• санација девастираних подручја и дивљих депонија,
• заштита шумског земљишта, пошумљавање девастираног земљишта, заштита и др.
• побољшање управљања природним изворима, повећање квалитета околине,
• очување природних система подстичући чисту и
здраву локалну производњу, превоз и потрошњу,
• обезбедити и висок степен прилагођености урбаних подручја климатским променама.
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5. Управљање развојем
Разматраће се основни циљеви:
• Сарадња грађана у локалном политичком животу
негује се слободним и демократским правом на избор представника,
• сарадња грађана у локалном политичком животу
мора бити ефикасна на свим нивоима локалног,
политичког и административног система;
• грађани имају право гласа када се ради о важнијим
подухватима који утичу на будућност заједнице;
• управљање градом и његово планирање морају
се темељити на свим могућим обавештењима о
карактеристикама и посебним елементима града,
• локалне политичке одлуке требале би се темељити на градском и регионалном планирању које
спроводе екипе стручњака,
• политички избор, коначна фаза у поступку доношења одлуке, треба бити животворан и разумљив,
• локална управа треба да осигура сарадњу младих
у локалном животу, у циљу развијања стратешког
циља, демографског развоја.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања ППГ се заснива на
препознавању конкретних проблема на подручју обухвата плана и обухвата сваког појединачног насеља.
Након континуираног праћења промена релевантних
законских и других аката, пројеката, студија и других
аката који имају утицај на просторна и урбанистичка
решења, уочених недостатака и процене могућности
побољшања и унапређивања планских решења, извршиће се усаглашавање, побољшање и унапређење
постојећег просторног плана.
Планом је потребно обезбедити рационално коришћење и заштиту простора следећим мерама:
• утврђивање граница ширења насеља, уз консолидацију и урбану/руралну обнову постојећих и уз
развој програма уређења подручја,
• утврђивање различитих урбанистичких правила
уређења који су примерени физиономији различитих насеља,
• дефинисање намене површина које максимално
штите постојеће шумске, пољопривредне и друге
уређене зелене површине и планирају успостављање система подизања нових,
• обезбеђење одрживог развоја насеља прихватљивим интезитетом коришћења земљишта, везано за
физиономију насеља и урбане типологије,
• зелени фонд насеља (паркови, шуме, дрвореди,
заштитни коридори...) имају статус "зелене инфраструктуре" и изједначавају се са свим осталим инфраструктурним мрежама; ово значи да су елементи зеленог система равноправни или доминантни у
односу на остале инфраструктурне системе,
• мере заштите простора заштићених природних и
непокретних културних добара;
• ширење насеља на неизграђена подручја као и ревитализација централних насељских зона се оси-
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гурава целовитом урбанистичком разрадом кроз
правила уређења и правила грађења,
• унапређење насељске мреже и комуникацијских
мрежа, посебно мрежа примарних сеоских насеља
са сеоским центрима и центрима заједнице села и
коначно градском агломерацијом.
Члан 7.
Рок за израду ППГ из члана 1. ове Одлуке износи
две године од дана доношења одлуке о приступању.
Члан 8.
Средства за израду ППГ обезбеђује инвеститор,
Град Шабац. Носилац израде ППГ је надлежни орган
локалне самоуправе. Израда ППГ је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац“ из Шапца.
Члан 9.
Орган, посебна организација, односно ималац
јавних овлашћења издаје услове и податке за израду
планског документа без накнаде и таксе, осим накнаде стварних трошкова (материјални трошкови).
Члан 10.
Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у складу са члановима 45a и 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл.
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.закон, 9/20 и 52/21), у просторијама Одељења за
урбанизам ГУ Града Шапца.
Члан 11.
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.
135/04 и 88/10) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл.
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), саставни део ове Одлуке је и Одлука да се израђује стратешка процена утицаја плана на животну средину на основу Мишљења
Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр. 501-04-46/2021-08
од 26.10.2021).
Члан 12.
Ова одлука се објављује у Централном регистру
планских докумената.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:351-00-350/2021-14 од 16. 12. 2021. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ГРАДА ШАПЦА 2022-2032.
Процедури за доношење Одлуке о изради ППГ је
приступљено у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС” број 72/09,
81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС,
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), одредбама просторних планова ширег подручја као и на захтев инвеститора, Града Шапца.
Граница обухвата плана захвата територије 49 катастарских општина и 52 насеља: Бела Река, Богосавац, Бојић, Букор, Варна и Слатина, Волујац, Горња
Врањска, Грушић, Двориште и Милошевац, Десић,
Добрић, Дреновац, Дуваниште, Жабар, Заблаће, Змињак и Скрађани, Јевремовац, Јеленча, Корман, Криваја Липолист, Мајур, Мала Врањска, Маови, Мачвански Причиновић, Метлић, Миокус, Мишар, Мрђеновац,
Накучани, Орашац, Орид, Петковица, Петловача, Поцерски Метковић,Поцерски Причиновић, Предворица,
Прњавор, Радовашница, Рибари, Румска, Синошевић,
Слепчевић, Табановић, Церовац, Цуљковић, Шабац,
Шеварице и Штитар. Укупна површина подручја Града
и обухвата ППГ износи 795,3 km2.
Садржај плана ће бити у складу са свим одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11,
121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и
52/21) а намена у складу са просторним плановима
ширег подручја, националним и локалним стратегијама развоја. У складу са чланом 27. став 6 и члана 46.
Закона о планирању и изградњи, на седници Комисије за планове града Шапца, одржаној 18.11.2021. год,
дато је мишљење да може да се приступи изради ППГ.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.
135/04 и 88/10) и члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл.
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.закон, 9/20 и 52/21), и значајем плана на локалну
заједницу, прибављено је мишљење Одељења за
инспекцијске и стамбено комуналне послове градске
управе Шабац (бр. 501-04-46/2021-08 од 26.10.2021
од да је потребна израда стратешке процене утицаја
плана на животну средину.
Доношењем ове одлуке започињу припремни радови на изради аналитичко-документационе основе
плана а сам нацрт и предлог плана ће се ускладити са
стретешким документима који се налазе у фази усвајања као и са резултатима пописа становништва који
се очекује следеће године.
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА
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Слика 1: Графички приказ границе обухвата ППГ
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На основу чланова 9, став 1 и члана 11 Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 39. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца" број
5/19), Скупштина града Шапца донела је:

јавни превоз, аутомобили, пешаци, немоторизовани
саобраћај, кретање особа са посебним потребама),
енергетску ефикасност и самоодрживост, партиципацију грађана у доношењу одлука и полазишта за формирање паметног/интелигентног града (smart city).

ОДЛУКУ

3. Друштвено благостање

ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА "ШАБАЦ 2022-2032."

Основно је поштовање, промовисање и ширење
људских права за све појединце у градовима, без
обзира на њихову старосну доб, порекло, расу, веру,
друштвени, економски или политички положај, физички или психички недостатак (прелиминарни циљеви).
То укључује и право на:
• осигурање квалитетног стамбеног простора и боравишта довољне величине, са потребним погодностима и по прихватљивој цени;
• међусобно повезивање различитих функција градског живота;
• високо квалитетна здравствена заштита,
• културне могућности, објекти за спорт и забаву,
друштвени развој,
• слобода кретања, укључујући мере за кретање
особа са посебним потребама,
• обезбеђивање заједничких објеката социјалне заштите и мере против сиромаштва,
• очување зеленила и другог растиња, квалитетан
урбани дизајн јавних простора;
• безбедност у граду, обезбеђење права на рад, добробит, могућности за обуку и образовање, културу и историју.

Члан 1.
Приступа се изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Генералног урбанистичког плана
"Шабац 2022-2032." (у даљем тексту: СПУ на животну
средину Генералног урбанистичког плана). Примарно,
ГУП ће обрађивати следеће стратешке циљеве:
1. Одрживи економски развој
Разматраће се основни циљеви:
• Локална урава треба својим заједницама да осигура стабилан економски развој, веза између економског и друштвеног развоја је нераздвојива,
• обезбеђење инфраструктурних мрежа и објеката
који су довољни за подршку и повећање производње,
• сарадња приватног и јавног сектора значајан је
саставни део градског економског раста и развоја,
• подстицај развоју пољопривреде на територији сеоских насеља у складу са стратегијом развоја пољопривреде, увођење услова за подстицај развоја
урбане пољопривреде (стакленичка и пластеничка
производња, градске баште, хидропоника, производња микро и макро биља и др. иновативне и
савремене производње хране).
2. Уређење урбаних насеља
Концепт ГУП-а се ради са више слојевитих циљева од којих се издваја: израдити план али предложити
и систем за репродукцију града, ревитализацију девастираних блокова, дефинисати урбану стратегију града Шапца која ће ускладити традицију града са новим
технолошким и цивилизацијским изазовима и Шапцу
осигурати место у систему националних центара Србије и коначно, у систему европских градова.
При дефинисању циљева даљег развоја узеће се
у обзир опште европске тенденције развоја које се
ослањају на строге социјалне, просторне и еколошке
критеријуме вредновања урбанистичког уређења.
Основни ресурси града су, уз материјалне ресурсе,
потенцијали инфраструктурних мрежа и објеката,
могућност за интезивирање густине становања у већ
изграђеном простору, урбана обнова и регенерација,
као и активирање значајних ресурса неизграђеног земљишта у својини града.
Такође, план ће у себи садржати и савремене стратегије које се ослањају на: урбану мобилност (укључујући равнотежу захтева свих корисника саобраћаја:

4. Квалитет животне средине
Разматраће се основни циљеви:
• у складу са законом, поштовање строгих стандарда заштите емисије полутаната приликом изградње нових производних објеката,
• санација предходно девастираних подручја,
• употреба зеленила као фактора у планирању отворених, јавних простора и подручја, постављање
заштитних коридора, пошумљавање девастираног
земљишта и др.
• побољшање управљања природним изворима,
повећање квалитета околине, очување природних
система подстичући чисту и здраву локалну производњу, превоз и потрошњу, првенствено имајући
на уму да се природа и град међусобно не искључују,
• обезбедити и висок степен прилагођености урбаних подручја климатским променама.
5. Управљање развојем
Разматраће се основни циљеви:
• Сарадња грађана у локалном политичком животу
негује се слободним и демократским правом на избор представника,
• сарадња грађана у локалном политичком животу
мора бити ефикасна на свим нивоима локалног,
политичког и административног система;
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• грађани имају право гласа када се ради о важнијим
подухватима који утичу на будућност заједнице;
• управљање градом и његово планирање морају
се темељити на свим могућим обавештењима о
карактеристикама и посебним елементима града,
• локалне политичке одлуке требале би се темељити на градском и регионалном планирању које
спроводе екипе стручњака,
• политички избор, коначна фаза у поступку доношења одлуке, треба бити животворан и разумљив,
• локална управа треба да осигура сарадњу младих
у локалном животу, у циљу развијања стратешког
циља, демографског развоја.
У складу са чланом 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС" број
72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС. 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), саставни
део ове Одлуке је и Одлука да се израђује стратешка
процена утицаја плана на животну средину на основу
Мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр. бр.50104-45/2021-08 од 26.10.2021).
Члан 2.
СПУ на животну средину генералног урбанистичког плана се ради истовремено са израдом генералног урбанистичког плана.
Граница обухвата плана захвата територије целих
катастарских општина: Шабац, Мајур, Јевремовац,
Поцерски Причиновић, Јеленча, Мишар и делове катастарских општина Дреновац и Мачвански Причиновић, укупне површине од око 8767 хектара.
Члан 3.
Разлози за израду СПУ на животну средину генералног урбанистичког плана дефинисани су на основу
територијалног обухвата и могућих утицаја ГУП на животну средину, на следећи начин: значај израде ГУП
на заштиту животне средине произилази из потребе
да се заштити животна средина, побољша квалитет
рада и не угрози постојећи квалитет жиовота на подручју плана и непосредне околине; потребе да се у
оквиру ГУП сагледају питања заштите животне средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин, како директно на појединачним локацијама, тако
и системски на подручју обухвата плана за које ће се
ГУП утврдити правила уређења и правила грађења;
чињенице да ГУП представља^ оквир за припрему и
реализацију грађевинских пројеката, програма и инвестиционих одлука; потребе да се кроз израду ГУП
сагледају и предвиде одговарајућа решења у циљу
отклањања последица обављања планираних активности на подручју обухвата плана.
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Члан 4.
СПУ на животну средину генералног урбанистичког плана биће примарно разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта, заштита од прекомерне
буке, прикупљања, селекције и депоновања отпада,
јонизујућег и нејонизујућег зрачења, заштита природних добара и биодивезитета који су у међувремену
утврђени, као и друга питања за која се у току израде
утврди да захтевају одговарајућу обраду.
Члан 5.
Израда СПУ на животну средину генералног урбанистичког плана је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области просторног планирања,
заштите животне средине, заштите природе и другој
релевантној документацији.
Члан 6.
Извештај о СПУ на животну средину генералног
урбанистичког плана, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати
до којих се дошло и начин интегрисања у поступак
припреме ГУП, садржи: полазне основе Стратешке
процене: обухват, предмет и циљеви ГУП, захтеви
заштите животне средине из релевантних планских и
других докумената; опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе; процену могућих утицаја
на животну средину: приказ стања животне средине
на подручју ГУП; процену утицаја варијантних решења повољних са становишта заштите животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање
негативних, односно увећање позитивних утицаја на
животну средину; поређење варијантних решења и
приказ разлога за избор најповољнијег решења; процену утицаја планских решења на животну средину са
описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну
средину; начин на који су при процени утицаја узети
у обзир елементи животне средине и карактеристике
утицаја; смернице за израду додатне документације
након доношења ГУП; програм праћења стања животне средине у току спровођења ГУП; приказ коришћене
методологије; приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор планског решења са аспекта
разматраних варијантних решења и приказ начина на
који су питања животне средине укључена у ГУП; учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени; извод иа,
Стратешке процене (закључак - нетехнички резиме).
Члан 7.
Инвеститор Град Шабац одлучује о избору носиоца израде Извештаја о стратешкој процени, по поступку утврђеном законом.
Носилац израде Извештаја о СПУ на животну
средину генералног урбанистичког плана може бити
правно лице или предузетник, које је уписано у одго-
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варајући регистар за обављање делатности просторног и урбанистичког планирања и израде планских и
других развојних докумената.
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Члан 8.
Министарства, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове водопривреде,
саобраћаја, телекомуникација, енергетике, заштите
животне средине, као и други заинтересовани органи
и организације, доставиће у року од 30 дана све расположиве податке, услове и документацију од значаја за израду ГУП и Стратешке процене из делокруга
свог рада.
,.
Члан 9.
Рок за израду СПУ на животну средину генералног
урбанистичког плана је месец дана од дана завршетка
радне верзије нацрта плана који припреми обрађивач
израде плана, ЈП „Инфраструктура Шабац*. Стручни
тим за израду Стратешке процене биће састављен од
стручњака одговарајућег профила. Стратешка процена се обавља у складу са европским и међународним
принципима теорије и добре праксе у изради стратешке процене утицаја на животну средину за исту врсту
планских докумената.
Члан 10.
Средства за израду СПУ на животну средину генералног урбанистичког плана обезбеђује инвеститор,
Град Шабац.
Члан 11.
Учешће јавности у разматрању Извештаја о СПУ
на животну средину генералног урбанистичког плана
обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт ГУП, у
трајању од 30 дана, у просторијама Одељења за урбанизам ГУ града Шапца.
Члан 12.
Одлука о изради СПУ на животну средину генералног урбанистичког плана јесаставни део Одлуке о
изради ГУП.
Члан 13.
Ова одлука се објављује у Централном регистру
планских докумената.
Члан 14.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Ксцељева").
Доношењем ове одлуке, ставља се ван снаге
Одлука да се израђује стратешка процена утицаја
на животну средину Генералног урбанистичког плана
„Шабац 2020-2030“ („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр 11/19) јер су
прошли законом утврђени рокови за израду тог плана.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ
ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ГЕНЕРАЛНОГУРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
"ШАБАЦ 2022-2032."
Процедури за доношење Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана "Шабац 2020-2030." (у даљем тексту: ГУП) је приступљено у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС,
24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл.
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и
52/21) и на захтев инвеститора, Града Шапца.
Циљ израде ГУП се заснива на неопходности
усклађивања урбанистичког плана са променама релевантних услова коришћења простора, усклађивања са позитивним законским и подзаконским актима,
утврђивање граница ширења насеља, уз консолидацију и урбану обнову постојећих и уз развој програма уређења рубних подручја, утврђивање различитих
урбанистичких правила уређења који су примерени
физиономији различитих насеља, дефинисање намене површина које максимално штите постојеће шумске, парковске и друге уређене зелене површине и
планирају успостављање система подизања нових,
обезбеђење одрживог развоја насеља прихватљивим
интезитетом коришћења земљишта, везано за физиономију насеља и урбане типологије, зелени фонд
насеља (паркови, шуме, дрвореди, блоковско зеленило...) има статус "зелене инфраструктуре" и изједначава се са свим осталим инфраструктурним мрежама;
ово значи да су елементи зеленог система равноправни или доминантни у односу на остале инфраструктурне системе, мере заштите простора заштићених
природних и културних добара; ширење насеља на
неизграђена подручја као и ревитализација централних градских блокова се осигурава целовитом урбанистичком разрадом и обликовном интерпретацијом,
унапређење урбане мреже и комуникацијских мрежа,
посебно урбане мобилности засноване на давању
приорирета јавном превозу и немоторизованим возилима и дефинисање начина функционисања теретног
и транзитног саобраћаја кроз градско подручје.
Граница обухвата плана захвата територије целих
катастарских општина: Шабац, Мајур, Јевремовац,
Поцерски Причиновић, Јеленча, Мишар и делове ка-
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тастарских општина Дреновац и Мачвански Причиновић, укупне површине од око 8767 хектара.
Садржај плана ће бити у складу са свим одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС,
24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл.
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20
и 52/21). У складу са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи, на седници Комисије за планове града
Шапца, одржаној 18.11.2021. год, дато је мишљење да
може да се приступи изради ГУП.
На основу члана 9. став 1 и члана 11 Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 46. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и
88/10) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС,
98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон, 9/20 и 52/21), прибављено је мишљење Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове
градске управе Шабац (бр. бр.501 -04-45/2021 -08 од
26.10.2021) да је потребна израда стратешке процене
плана на животну средину.
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл.
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.закон, 9/20 и 52/21), члана 39. Статута града Шапца (“Службени лист града Шапца" број 5/19), Скупштина града Шапца, донела је:
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
"ШАБАЦ 2022-2032."
Члан 1.
Приступа се изради Генералног урбанистичког
плана "Шабац 2022-2032." (у даљем тексту: ГУП) у
складу са чланом 23 Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС,
98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон, 9/20 и 52/21).
ГУП се доноси као стратешки развојни план, са
општим елементима просторног развоја. ГУП се доноси за насељено место које је у складу са Законом
о територијалној организацији Републике Србије ("Сл.
гласник РС", бр. 129/07) утврђено као град.
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Генерални урбанистички план као документ урбане стратегије утврђује основне ресурсе и проблеме
развоја територије, дефинише циљеве просторног
уређења и форматизује планску подршку расположивим ресурсима које треба користити на оптималан
начин, водећи рачуна и о генерацијама које долазе.
Члан 2.
Граница обухвата плана захвата територије целих
катастарских општина: Шабац, Мајур, Јевремовац,
Поцерски Причиновић, Јеленча, Мишар и делове катастарских општина Дреновац и Мачвански Причиновић, укупне површине од око 8767 хектара.
Границао обухвата плана иде границама следећих катастарских парцела: К.О. Дреновац: 6084 (река
Сава), 5931 (канал), 5816/7, 5484/4, 5912/1, 5912/2,
6025 (канал Вукчевица), пут 5911, пут 5902, пут 5901,
пут 5900; К.О. М. Причиновић: 4037 (река Сава), пут
4030, К.О. Шабац: 14407(река Сава), 1/1, 1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 10022, 14403/3 (канал), 14434
(Ул. Стефана Првовенчаног), 14394, 14406/1 (Церски
ободни канал), 14395, 14396/2, 14400; К.О. Јевремовац: пут 530, пут 531, 518 (канал Мутник), 1, пут 548,
324, пут 325, 326, 327, 328, пут 546, 552 ( Улица Ослобођења), 362, 364, 404, 405, 406, 409, 410, 411, 412,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423,
424, 425, 426, 427, 428, пут 558, 507/16, 507/7, 507/14,
507/5, 507/15, 507/2, 507/3, 507/6, 528 (канал Брдњак),
508/6, 508/7, пут 508/17, 508/8, 529 (канал Милин поток), 517/5, 517/6, 517/8, 517/21, 562 (Улица Браће Петровић), 2352, 2351/1, 2278, 2277, 2251, 2250 (Улица
Хајдук Станка), 2249/5, 2231/2, 2231/1, 2230, 2228,
2227, 2216 (Улица Луке Стевића), 2211, 2210, 2209/9,
2209/8, 2209/7, 2208(Улица Луке Стевића), 2207, 226,
пут 218, 527 (канал Дреновача), 1897, 1896, 1895,
1894, 1983, 1982, 1981/1, 1890, 1889, 2355/1 (Улица 7.
Октобар), 1845/2, 208, пут 543, 206, 205, 204, 203, 542,
199, 200, 197, 196, 195, 193, 192, 191, 1819, 1814/2,
1813, 1812/3, 913, 912, 911, 910, 890/1, пут 541, 183;
К.О. П. Причиновић: 2066/1, 2083, 2113/1, 2113/2,
2113/3, 1941 (Улица Пуковника Крсте Смиљанића),
364, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376,
пут 518, 378/1, 378/2, 379, 380, 382, 483 (канал Гајеви),
384, 385, пут 521, 386, 485 (канал Швабићевка), пут
528, 487 (канал Мамутов поток), 408/1, 409, 410, 411,
412/2, 412/4, 413/2, 413/3, пут 529, 414/2, 419, пут 418,
415, 476 (река Думача); К.О. Јеленча: 1235, пут 1377,
1236, 1237, 1239, 1240, 1241, пут 1378, 1354 (канал
Мрмољац), 1242, пут 1358, 1243, 1244, 1245, 1389, пут
1391; К.О. Мишар: 2471, 2472, канал 2483, 2470, пут
2520, 2438, 2437, 2436, 2435, 2434, 2433, 2431, 2430,
2429, 2428, 2427, 2426, канал 2482, 2396, 2397, 2398,
пут 2517, 2395, 2394, 2393, канал 2481/1, 2392, пут
2502, пут 1956/2, 1950 (Улица Карађорђева), 1630, пут
2499, канал 2478, пут 2498, канал 2476, пут 2494, пут
2100, 2493 (пут Мишар - Орашац), 2058, 2057, 2056,
2055, 2054, 2053, 2052, 2051, 2049, 2048, 2047, 2046,
2045, 2044, 2042, 2041, 2040, 2039, 2038, 2037, 2036,
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пут 2487, пут 1962, 1961, 1960, 1958, 1957/1, пут 2485,
2473 (река Сава).
Оквирна граница обухвата дата је у прилогу - Графички приказ оквирна граница обухвата ГУП-а.
Члан 3.
Плански основ за израду ГУП представљају планови ширег подручја. Обавезе, услови и смернице из
планских докуманата и стечене обавезе су садржане
у одредбама:
Закона о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. г («Сл. гласник РС», бр. 88/10):
Пољопривредно земљиште: На подручјима интензивне ратарске и повртарске производње: предузимање
мера за спречавање еколошких и здравствених ризика везаних за интензивну, монокултурну и високо механизовану производњу уз унапређивање система за
наводњавање и одводњавање; развијање биолошких
система производње, рециклирање инпута, редуковање потрошње минералних ђубрива и пестицида; подизање просечних приноса; спречавање ацидификације
земљишта; рационално коришћење енергије и развијање обновљивих енергетских извора. У периурбаним
зонама: рестиктивне мере урбанистичког планирања;
наметање стандарда у погледу примене агротехничких мера. Минералне сировине: Спречавање непланског коришћења минералних сировина (песак и шљунак) и подземних вода; систематично искоришћавање
термалних и минералних вода, као извора обновљиве
енергије. Подземне воде: могућа топлификација подручја Града. Животна средина: Подручје загађене
и деградиране животне средине: једно од најугроженијих подручја (hot spots) у РС (ииндустрија, депонија
муља); спречити даљу деградацију и санирати и ревитализовати подручја. Подручје угрожене животне средине (локалитети са повременим прекорачењем граничних вредности, сеоска и викенд насеља, подручја
експлоатације минералних сировина, државни путеви
I и II реда. Спречити даљу деградацију и обезбедити
побољшање постојећег стања, како би се умањила
деградираност животне средине као ограничавајућег
фактора развоја. Прекогранично загађење - преко
реке Саве - обезбедити међународну сарадњу. Заштита и уређење предела: Услови и приоритети: израда
пилот пројеката "Категоризација предела" за подручја
посебних природних и/или културних вредности и то:
туристичке дестинације (река Сава), простори и насеља уз инфраструктурне коридоре (државни путеви
првог и другог реда) и подручја градова и урбаних насеља. Природне непогоде и технолошки удеси: Опште
из ППРС са посебним освртом на могућности технолошких удеса на подручју Града Шапца. Полицентрични
урбани систем: ФУП Шабац (државног значаја): Град
Шабац и општине Богатић и Владимирци. Одрживи
урбани развој: Кластер Западна Србија са градовима:
Ужице, Ваљево, Шабац и Лозница. Урбана обнова и
рециклажа: Шабац, град - локација са потенцијалом
за урбану обнову; оцена атрактивности - 3; потенци-
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јал: вернакуларна архитектура, град регионалног значаја; А-високи потенцијал; браунфилд/урбана обнова:
сингуларне и индустријске локације. Социјални развој
и социјална кохезија: Остваривање минималних стандарда и потпуног обухвата у категорији основних. Просторни развој рударства: Коришћење неметаличних
минералних сировина, првенствено шљунка, песка и
кречњака. Просторни развој индустрије: Планирана
индустријска зона/индустријски парк. У припреми је
активирање слободне зоне у Шапцу. Просторни развој
туризма и однос према заштити: Опште из ППРС уз
акценат на потреби изградње већих речних марина на
Сави. Регионална приступачност: Мачванска област:
потребно побољшати инфраструктурну опремљеност.
Путна мрежа и објекти: Приоритет: Државни пут I реда,
Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) -Бачка Паланка (М-18) (са доградњом везе према Шиду) - Нови
Сад (М-7) - Рума -Шабац (М-21) (са краком за Лозницу
и веза са Босном и Херцеговином (М-19)) -Ваљево Пожега и даље веза ка Ивањици (М-21.1). Железничка мрежа и објекти: Ревитализација и модернизација
регионалне пруге: Рума - Шабац - Брасина - државма
граница. Приоритет је изградња нове пруге: Београд
- Обреновац - Шабац. Систем ваздушног транспорта: Општина гравитира потенцијалном регионалном
аеродрому у Ваљеву и летелишту у С. Митровици које
се може укључити у будућу регионалну мрежу аеродрома РС (поред међународног аеродрома "Никола
Тесла" у Београду. Водени транспорт: Лука од јавног,
државног значаја у Шапцу (лука има потенцијал да постане лука од међународног значаја). Интермодални
транспорт и логистички центри: Потенцијална локација интермодалног терминала и логистичког центра у
Шапцу. Планирано повезивање Луке Шабац са коридором X и VII одговарајућим интермодалним терминалом. Енергетика: Изградња нове трансформаторске
станице и далековода 110 kV Шабац 3 - Владимирци,
приоритет l/ll. Енергетска инфраструктура: Изградња
разводног гасовода Колубарске и Мачванске области,
приоритет I. Коришћење обновљивих извора енергије: Коришћење обновљивих видова енергије, посебно
геотермалне енергије. Водопривреда и водопривредна инфраструктура: Регионални систем снабдевања водом највишег квалитета - И: алувиони Мачве,
Подриња и Посавине. Н: Богатић, Шабац, Лозница.
Касније: део воде се упућује према Срему, преко С.
Митровице до Руме; уређење водотокова и заштита
од поплава са посебним акцентом на значају Церског
ободног канала; реализација ППОВ за насеље Шабац
због великог утицаја на изворишта и водотокове. Функционалне везе са ширим окружењем: Функционисање
еврорегиона "Дрина - Сава - Мајевица"; везе са БиХ
преко водног транспорта Савом; везе са Хрватском
преко водног транспорта Савом и спровођење међудржавног "Споразума о пловидби и пловним путевима
на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању (потписан између Србије и Хрватске 2009.); програм братимљења градова. Стратешки приоритети:
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Приоритет представља израда следећих планова:
ППППН инфраструктурног коридора држ. пута првог
реда М 21 и М19 (рок: 2010.); регионални просторни
план за Мачванску и Колубарску област (рок: 2012.);
ППППН гасоводне мреже РС (први је усвојен, други
је у фази усвајања). Уколико се у току израде плана
усвоји нови Закон о просторном плану Републике Србије, план ће се ускладити са њим.
• Уредбе о утврђивању регионалног просторног
плана за подручје Колубарског и Мачванског
округа ("Сл. гласник РС", 11/15): Заштита вода: Заштита квалитета вода: одрживо коришћење локалних изворишта, рационално коришћење вода за
технолошки процес из алувиона Саве, спречавање
загађења, потпуна санитација насеља изградњом,
обновом и проширењем канализационих система
и изградњом ППОВ општег типа. Заштита од вода
се заснива на примени пасивних мера заштите
(посебно издвојена потреба реконструкција насипа реке Саве). Становништво: Задржавање стационарне популације почиваће на јачању поларизацијског утицаја градских центара. Мрежа насеља и
центара: Шабац је центар националног значаја, а
према хијерахијској подели РПП, налази се у првој
хијерархијској равни са Ваљевом, као регионални центри који доминирају окрузима. Просторна
организација индустрије: Индустријска зона "Северозапад": Велики гринфилд локалитет изузетне
локацијске конкурентности; 600 ха власништво
града. Индустријска зона "Исток" са Слободном
зоном: Гринфилд локалитет; делимично искоришћен. Мећународна лука и логистички центар:
Потенцијална локација интермодалних терминала
и логистичких центара; Лука, логистички центар и
слободна зона. Радна зона "Југ". Развој туризма:
градски туризам (манифестациони, културни и пословни), транзитни и туринг туризам (водни и др).
Друмски саобраћај: Измештање ДП I реда бр. 21
и 19, на основу ППППН инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 и државног пута I
реда бр. 19. У перспективи овај правац омогућује
повезивање аутопутских коридора X (Е-75 и Е-70),
коридора Vc (правац Будимпешта - Осијек - Сарајево - Мостар - Плоче) и преко ДП I реда бр. 24,
са коридором IV (веза са Румунијом). Изградња
новог моста на реци Сави. Железнички саобраћај:
изградња железничке пруге Београд - Обреновац
-Шабац. Водни саобраћај: Предвиђена је рехабилитација међународног пловног пута Сава и реконструкција и модернизација луке Шабац (лука
међународног значаја). Ваздушни саобраћај: Изградња спортско - пољопривредног аеродрома у
индустријској зони Шапца. Интермодални саобраћај: Планирана је изградња РТЦ у зони постојеће
луке Шабац. Водна инфраструктура: Мачвански
регионални систем за снабдевање насеља водом.
Потреба коришћења вода за технолошке потребе
из алувиона Саве. Дренажни системи (Средњема-
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чвански, Доњемачвански и Церски ободни канал
и мрежа малих водотока) се морају обновити у
складу са утврђеним пројектима. Неопходна реконструкција савских насипа. У склопу система
активне одбране од поплава реализоване су две
ретензије у Хрватској (Лоњско и Мокро поље).
Међународном сарадњом Србије и Хрватске дефинисаће се управљачки системи ових објеката.
Енергетска инфраструктура: Неопходно је веома
пажљиво размотрити могућност изградње ХЕ Шабац (једне степенице), узводно од Шапца. Електроенергетска мрежа: Изградња ДВ 110 kV од постојеће ТС 220/110 kV "Шабац 3" до постојеће ТС
110/20 kV "Владимирци". Доградња ТС 110/х kV
"Шабац 1", "Шабац 2" и "Шабац 5". Изградња ТС
110/х kV "Шабац 13". Изградња разводног гасовода
Батајница - Шабац - Лозница - Република Српсака
који ће бити паралелан са постојећим разводним
гасоводом РГ 04-05 (у коридору постојећег гасовода). Телекомуникације: Изградња оптичког кабла
Шабац - Крупањ. Комунална инфраструктура: Комунални отпад се одвози на регионалну депонију
на територији града С. Митровица након третмана
на трансфер станици. Заштита животне средине:
Висок степен загађености: hot spots - индустрија
и депонија муља; локације SEVESO II постројења
нижег реда - "Зорка колор"; и вишег реда - "Викторија" - "Зорка минерална ђубрива". Виши степен
загаћености: град као регионални центар са индустријским зонама. Средњи степен загађености: национална лука Шабац. Мали степен загаћености:
Сава са Шапцем и места са недовољно контролисаном посетом. Заштита природних вредности:
Споменик природе, стабло липе у Шапцу. Заштита непокретних културних добара: НКД од великог
значаја: Шабачка тврђава, Зграда старе болнице,
Зграда полугимназије. Заштићена добра: Господар Јевремова улица.
• Уредбе о утврђивању просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 и државног пута
i реда бр. 19 ("Службени гласник РС", број 40/11):
Планирани ДП I 21 Нови Сад-Рума-Шабац и ДП I 19
Шабац-Лозница, јесте саобраћајница националног и
међународног значаја. Коридор планираног ДП I 21
Нови Сад-Рума-Шабац (измештање постојећег коридора), тангира подручје Ревизије у северном, периферном делу К.О. Мајур, пресецајући К.О. М. Причиновић (део у обухвату плана) у правцу запад-исток, до
планираног моста преко реке Саве. Постојећи ДП I 19
Шабац-Лозница (нови број ДП I 26) који пролази кроз
јужно подручје града се задржава до раскрснице на
којој се повезује на повезује на планирани коридор ДП
I 21. Од раскрснице се дефинише нов путног правца
према Лозници.
• Просторног плана Града Шапца (“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 7/12): којим је дефинисано да се Генерални
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план за Шабац и приградска насеља Мајур, П. Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
10/08), примењују у складу са условима дефинисаним
тим планом и Законом о планирању и изградњи. Урбанистички планови на територији обухвата Генералног
плана се примењују у складу са одредбама ГП.
Основ за израду плана чине и стратешки и развојни документе Републике Србије и локалне самоуправе: Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године ("Сл. гласник РС"
бр. 47/19), План развоја града Шапца (у фази израде),
Локални еколошки акциони план, План капиталних
инвестиција града, Стратешки план за социјалну политику града Шапца, Енергетска политика - град Шабац и др.
ГУП ће се радити на ажурној катастарско-топографској подлози у дигиталном облику, са катастром
подземних водова.
Члан 4
ГУП ће се заснивати на начелима: одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању, рационалног
коришћења земљишта подстицањем мера урбане
обнове и реконструкције, рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења обновљивих ресурса, заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних
добара, учешћа јавности и хоризонталне и вертикалне координације а све у складу са чланом 3 Закона о
планирању и изградњи ("Службени гласник РС” број
72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).
Члан 5
Полазно становиште подразумева да се документи
раде у складу са савременим европским методологијама и да су усклађени са националним стратегијама.
Одрживи развој економског, друштвеног и природног
система подразумева утврђивање мера које би довеле до крајњих циљева:
• богатија и равноправнија локална самоуправа која
подржава предузећа и становништво да повећају
богатство и чија је расподела омогућена већем
броју људи,
• здраву средину која помаже људима да одржавају
и побољшавају своје здравље, безбеднију и снажнију средину која помаже својим насељима да
напредују и постају снажнија, сигурнија места која
пружају побољшане могућности и бољи квалитет
живота,
• образовано становништво коме се проширују могућности за успех кроз васпитање и учење током
целог живота да би се постигла већа и масовнија
достигнућа,
• зеленију територију у којој се побољшава природно и изграђено окружење, њихова одржива употреба, рекреација и уживање.
Примарно, ГУП ће обрађивати следеће стратешке
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циљеве:
1. Одрживи економски развој
Разматраће се основни циљеви:
• Локална урава треба својим заједницама да осигура стабилан економски развој,
• веза између економског и друштвеног развоја је
нераздвојива,
• обезбеђење инфраструктурних мрежа и објеката
који су довољни за подршку и повећање производње,
• сарадња приватног и јавног сектора значајан је
саставни део градског економског раста и развоја,
• подстицај развоју пољопривреде на територији сеоских насеља у складу са стратегијом развоја пољопривреде, увођење услова за подстицај развоја
урбане пољопривреде (стакленичка и пластеничка
производња, градске баште, хидропоника, производња микро и макро биља и др. иновативне и
савремене производње хране).
2. Уређење урбаних насеља
Концепт ГУП-а се ради са више слојевитих циљева од којих се издваја: израдити план али предложити
и систем за репродукцију града, ревитализацију девастираних блокова, дефинисати урбану стратегију града Шапца која ће ускладити традицију града са новим
технолошким и цивилизацијским изазовима и Шапцу
осигурати место у систему националних центара Србије и коначно, у систему европских градова.
При дефинисању циљева даљег развоја узеће се
у обзир опште европске тенденције развоја које се
ослањају на строге социјалне, просторне и еколошке
критеријуме вредновања урбанистичког уређења.
Основни ресурси града су, уз материјалне ресурсе,
потенцијали инфраструктурних мрежа и објеката, урбана обнова и регенерација, као и активирање ресурса неизграђеног земљишта у својини града.
Такође, план ће у себи садржати и савремене стратегије које се ослањају на: урбану мобилност (укључујући равнотежу захтева свих корисника саобраћаја:
јавни превоз, аутомобили, пешаци, немоторизовани
саобраћај, кретање особа са посебним потребама),
енергетску ефикасност и самоодрживост, партиципацију грађана у доношењу одлука и полазишта за формирање паметног/интелигентног града (smart city).
3. Друштвено благостање
Основно је поштовање, промовисање и ширење
људских права за све појединце у градовима, без
обзира на њихову старосну доб, порекло, расу, веру,
друштвени, економски или политички положај, физички или психички недостатак (прелиминарни циљеви).
То укључује и право на:
• осигурање квалитетног стамбеног простора и боравишта довољне величине, са потребним погодностима и по прихватљивој цени;
• међусобно повезивање различитих функција град-
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ског живота;
• високо квалитетна здравствена заштита,
• културне могућности, објекти за спорт и забаву,
друштвени развој,
• слобода кретања, укључујући мере за кретање
особа са посебним потребама,
• обезбеђивање заједничких објеката социјалне заштите и мере против сиромаштва,
• очување зеленила и другог растиња, квалитетан
урбани дизајн јавних простора;
• безбедност у граду, обезбеђење права на рад, добробит, могућности за обуку и образовање, културу и историју.
4. Квалитет животне средине
Разматраће се основни циљеви:
• у складу са законом, поштовање строгих стандарда заштите емисије полутаната приликом изградње нових производних објеката,
• санација предходно девастираних подручја,
• употреба зеленила као фактора у планирању отворених, јавних простора и подручја, постављање
заштитних коридора, пошумљавање девастираног
земљишта и др.
• побољшање управљања природним изворима,
повећање квалитета околине, очување природних
система подстичући чисту и здраву локалну производњу, превоз и потрошњу, првенствено имајући
на уму да се природа и град међусобно не искључују,
• обезбедити и висок степен прилагођености урбаних подручја климатским променама.
5. Управљање развојем
Разматраће се основни циљеви:
• Сарадња грађана у локалном политичком животу
негује се слободним и демократским правом на избор представника,
• сарадња грађана у локалном политичком животу
мора бити ефикасна на свим нивоима локалног,
политичког и административног система;
• грађани имају право гласа када се ради о важнијим
подухватима који утичу на будућност заједнице;
• управљање градом и његово планирање морају
се темељити на свим могућим обавештењима о
карактеристикама и посебним елементима града,
• локалне политичке одлуке требале би се темељити на градском и регионалном планирању које
спроводе екипе стручњака,
• политички избор, коначна фаза у поступку доношења одлуке, треба бити животворан и разумљив,
• локална управа треба да осигура сарадњу младих
у локалном животу, у циљу развијања стратешког
циља, демографског развоја.
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хвата плана. Након континуираног праћења промена
релевантних законских и других аката, пројеката, студија и других аката који имају утицај на просторна и
урбанистичка решења, уочених недостатака и процене могућности побољшања и унапређивања планских
решења, извршиће се усаглашавање, побољшање и
унапређење постојећег урбанистичког плана.
Планом је потребно обезбедити рационално коришћење и заштиту простора следећим мерама:
• утврђивање граница ширења насеља, уз консолидацију и урбану обнову постојећих и уз развој програма уређења рубних подручја,
• утврђивање различитих урбанистичких правила
уређења који су примерени физиономији различитих насеља,
• дефинисање намене површина које максимално
штите постојеће шумске, парковске и друге уређене зелене површине и планирају успостављање
система подизања нових,
• обезбеђење одрживог развоја насеља прихватљивим интезитетом коришћења земљишта, везано за
физиономију насеља и урбане типологије,
• зелени фонд насеља (паркови, шуме, дрвореди,
блоковско зеленило...) има статус "зелене инфраструктуре" и изједначава се са свим осталим инфраструктурним мрежама; ово значи да су елементи зеленог система равноправни или доминантни у
односу на остале инфраструктурне системе,
• мере заштите простора заштићених природних и
културних добара;
• ширење насеља на неизграђена подручја као и
ревитализација централних градских блокова се
осигурава целовитом урбанистичком разрадом и
обликовном интерпретацијом,
• унапређење урбане мреже и комуникацијских мрежа, посебно урбане мобилности засноване на давању приорирета јавном превозу и немоторизованим возилима.
Члан 7.
Рок за израду ГУП из члана 1. ове Одлуке износи
годину дана од дана доношења одлуке о приступању.
Члан 8.
Средства за израду ГУП обезбеђује инвеститор,
Град Шабац. Носилац израде ГУП је надлежни орган
локалне самоуправе. Израда ГУП је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац” из Шапца.
Члан 9.
Орган, посебна организација, односно ималац
јавних овлашћења издаје услове и податке за израду
планског документа без накнаде и таксе, осим накнаде стварних трошкова (материјални трошкови).

Члан 6.

Члан 10.

Концептуални оквир планирања ГУП се заснива на
препознавању конкретних проблема на подручју обу-

Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у складу са члановима 45a и 50. Закона о планирању и из-
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градњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл.
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.закон, 9/20 и 52/21), у просторијама Одељења за
урбанизам ГУ Града Шапца.
Члан 11.
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.
135/04 и 88/10) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл.
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.закон, 9/20 и 52/21), саставни део ове Одлуке је
и Одлука да се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр.501-04-45/2021-08 од
26.10.2021).
Члан 12.
Ова одлука се објављује у Централном регистру
планских докумената.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".
Доношењем ове одлуке, ставља се ван снаге
Одлука о изради Генералног урбанистичког плана
„Шабац 2020-2030" („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр 11/19) јер су
прошли законом утврђени рокови за израду тог плана.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПНА
Број:. 351-00-352/2021-14
датум. 16.12.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА "ШАБАЦ 2022-2032.'
Процедури за доношење Одлуке о изради ГУП је
приступљено у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС" број 72/09,
81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС,
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), одредбама просторних планова ширег подручја као и на захтев инвеститора, Града Шапца.
Граница обухвата плана захвата територије целих
катастарских општина: Шабац, Мајур, Јевремовац,
Поцерски Причиновић, Јеленча, Мишар и делове катастарских општина Дреновац и Мачвански Аричиновић, укупне површине од око 8767 хектара.
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Садржај плана ће бити у складу са свим одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11,
121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и
52/21) а намена у складу са просторним плановима
ширег подручја, националним и локалним стратегијама развоја. У складу са чланом 27. став 6 и члана
46. Закона о планирању и изградњи, на седници Комисије за планове града Шапца, одржаној 18.11.2021.
год, дато је мишљење да може да се приступи изради
ГУП.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.
135/04 и 88/10) и члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), и значајем плана на
локалну заједницу, прибављено је мишљење Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове
градске управе Шабац (бр. бр.501-04-45/2021-08 од
26.10.2021. од да је потребна израда стратешке процене утицаја плана на животну средину.
Одлука о изради Генералног урбанистичког плана
„Шабац 2020-2030" („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр 11/19) се доношењем ове одлуке ставља ван снаге јер се стекло
више услова који захтевају доношење нове одлуке:
Прошао је законом дефинисан рок за израду плана,
доноси се нови План развоја града који је један од
стратешких докумената за израду овог плана а очекује се и усвајање новог Просторног плана Републике
Србије.
Доношењем ове одлуке започињу припремни радови на изради аналитичко-документационе основе
плана а сам нацрт и предлог плана ће се ускладити са
стретешким документима који се налазе у фази усвајања.
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА
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Слика 1: Графички приказ границе обухвата ГУП
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На основу чланова 9, став 1 и члана 11 Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 39. Статута града Шапца (“Службени лист града Шапца” број
5/19), Скупштина града Шапца донела је:
ОДЛУКУ
ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ГРАДА ШАПЦА 2022-2032.
Члан 1.
Приступа се изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Просторног плана града Шапца
2022-2032. (у даљем тексту: СПУ на животну средину
ППГ). Примарно, ППГ ће обрађивати следеће стратешке циљеве:
1. Одрживи економски развој
Разматраће се основни циљеви:
• Локална урава треба својим заједницама да осигура стабилан економски развој, како на градском
подручју, тако и на подручју свих осталих насеља
у смислу подизања стандарда становања, развоја
делатности и опремљености инфраструктурним
мрежама и објектима,
• веза између економског и друштвеног развоја је
нераздвојива,
• подстицај развоју пољопривреде на територији сеоских насеља у складу са стратегијом развоја пољопривреде, увођење услова за подстицај развоја
урбане пољопривреде (стакленичка и пластеничка
производња, иновативне и савремене производње
хране).
2. Уређење насеља
Концепт ППГ-а се заснива на томе да се за подручје градског насеља Шапца и приградских насеља: Мајур, Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленча и Мишар доноси генерални урбанистички план и
планови генералне регулације а да се овим планом
дефинишу стратешке одредбе развоја територије Града и израде уређајне основе за сеоска насеља, као
и правила уређења и правила грађења на територији
сеоских насеља.
При дефинисању циљева даљег развоја узеће се
у обзир опште тенденције развоја које се ослањају на
социјалне, просторне и еколошке критеријуме вредновања просторног уређења. Основни ресурси развоја територије Града су, уз материјалне ресурсе, потенцијали инфраструктурних мрежа и објеката, урбана/
рурална обнова и регенерација.
Такође, план ће у себи садржати и савремене
стратегије које се ослањају на: урбану/руралну мобилност (укључујући равнотежу захтева свих корисника саобраћаја: јавни превоз, аутомобили, пешаци, немоторизовани саобраћај, кретање особа са посебним
потребама), енергетску ефикасност и самоодрживост,
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партиципацију грађана у доношењу одлука и полазишта за формирање паметног/интелигентног Града
(smart city).
3. Друштвено благостање
Основно је поштовање, промовисање и ширење
људских права за све појединце у градовима, без
обзира на њихову старосну доб, порекло, расу, веру,
друштвени, економски или политички положај, физички или психички недостатак (прелиминарни циљеви).
То укључује и право на:
• осигурање квалитетног стамбеног простора и боравишта довољне величине, са потребним погодностима и по прихватљивој цени;
• међусобно повезивање различитих функција живота и рада на сеоским насељима;
• квалитетна и доступна здравствена заштита,
• културне могућности, објекти за спорт и забаву,
друштвени развој,
• слобода кретања, укључујући мере за кретање
особа са посебним потребама,
• обезбеђивање заједничких објеката социјалне заштите и мере против сиромаштва,
• очување зеленила и другог растиња и квалитетан
јавни простор;
• безбедност територије, обезбеђење права на рад,
добробит, могућности за обуку и образовање, културу и историју.
4. Квалитет животне средине
Разматраће се основни циљеви:
• у складу са законом, поштовање строгих стандарда заштите емисије полутаната приликом изградње нових производних објеката и обављања примарне пољопривредне производње;
• санација девастираних подручја и дивљих депонија,
• заштита шумског земљишта, пошумљавање девастираног земљишта, заштита и др.
• побољшање управљања природним изворима,
повећање квалитета околине, очување природних
система подстичући чисту и здраву локалну производњу, превоз и потрошњу,
• обезбедити и висок степен прилагођености урбаних подручја климатским променама.
5. Управљање развојем
Разматраће се основни циљеви:
• Сарадња грађана у локалном политичком животу
негује се слободним и демократским правом на избор представника,
• сарадња грађана у локалном политичком животу
мора бити ефикасна на свим нивоима локалног,
политичког и административног система;
• грађани имају право гласа када се ради о важнијим
подухватима који утичу на будућност заједнице;
• управљање градом и његово планирање морају
се темељити на свим могућим обавештењима о
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карактеристикама и посебним елементима града,
• локалне политичке одлуке требале би се темељити на градском и регионалном планирању које
спроводе екипе стручњака,
• политички избор, коначна фаза у поступку доношења одлуке, треба бити животворан и разумљив,
• локална управа треба да осигура сарадњу младих
у локалном животу, у циљу развијања стратешког
циља, демографског развоја.

за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.

У складу са чланом 9. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник
РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС" број 72/09,
81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС,
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), саставни део ове
Одлуке је и Одлука да се израђује стратешка процена
утицаја плана на животну средину на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне
послове градске управе Шабац (бр. 501-04-46/2021-08
од 26.10.2021).

Граница обухвата плана захвата територије 49 катастарских општина и 52 насеља: Бела Река, Богосавац, Бојић, Букор, Варна и Слатина, Волујац, Горња
Врањска, Грушић, Двориште и Милошевац, Десић,
Добрић, Дреновац, Дуваниште, Жабар, Заблаће, Змињак и Скрађани, Јевремовац, Јеленча, Корман, Криваја Липолист, Мајур, Мала Врањска, Маови, Мачвански Причиновић, Метлић, Миокус, Мишар, Мрђеновац,
Накучани, Орашац, Орид, Петковица, Петловача, Поцерски Метковић.Поцерски Причиновић, Предворица,
Прњавор, Радовашница, Рибари, Румска, Синошевић,
Слепчевић, Табановић, Церовац, Цуљковић, Шабац,
Шеварице и Штитар. Укупна површина подручја Града
и обухвата ППГ износи 795,3 km2.

Извештај о СПУ на животну средину ППГ, као документ којим се приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих се дошло и начин
интегрисања у поступак припреме ППГ, садржи: полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет
и циљеви ППГ, захтеви заштите животне средине из
релевантних планских и других докумената; опште и
посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;
процену могућих утицаја на животну средину: приказ
стања животне средине на подручју ППГ; процену утицаја варијантних решења повољних са становишта
заштите животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање
позитивних утицаја на животну средину; поређење
варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења; процену утицаја планских решења
на животну средину са описом мера за спречавање
и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину; начин на који
су при процени утицаја узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја; смернице
за израду додатне документације након доношења
ППГ; програм праћења стања животне средине у току
спровођења ППГ; приказ коришћене методологије;
приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор планског решења са аспекта разматраних
варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у ППГ; учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања
Извештаја о стратешкој процени; извод из Стратешке
процене (закључак -нетехнички резиме).

Члан 3.

Члан 7.

Израда СПУ на животну средину просторног плана
је обавезна у складу са чланом 20 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС" број 72/09,
81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС,
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и саставни је део
документације плана.

Инвеститор Град Шабац одлучује о избору носиоца израде Извештаја о стратешкој процени, по поступку утврђеном законом.
Носилац израде Извештаја о СПУ на животну средину ППГ може бити правно лице или предузетник,
које је уписано у одговарајући регистар за обављање
делатности просторног и урбанистичког планирања и
израде планских и других развојних докумената.

Члан 2.
СПУ на животну средину просторног плана се ради
истовремено са израдом просторног плана.

Члан 4.
СПУ на животну средину ППГ биће примарно разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта,
заштита од прекомерне буке, прикупљања, селекције и депоновања отпада, јонизујућег и нејонизујућег
зрачења, заштита природних добара и биодивезитета
који су у међувремену утврђени, као и друга питања

Члан 5.
Израда СПУ на животну средину ППГ је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области
просторног планирања, заштите животне средине,
заштите природе и другој релевантној документацији.
Члан 6.

Члан 8.
Министарства, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове водопривреде,
саобраћаја, телекомуникација, енергетике, заштите
животне средине, као и други заинтересовани органи
и организације, доставиће у року од 30 дана све ра-
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сположиве податке, услове и документацију од значаја за израду ППГ и Стратешке процене из делокруга
свог рада.
Члан 9.
Рок за израду СПУ на животну средину ППГ је
два месеца од дана завршетка радне верзиЈе нацрта плана коЈи припреми обрађивач израде плана,
ЈП „Инфраструктура Шабац“, Стручни тим за израду
Стратешке процене биће састављен од стручњака одговарајућег профила. Стратешка процена се обавља
у складу са европским и међународним принципима
теориЈе и добре праксе у изради стратешке процене
утицаја на животну средину за исту врсту планских
докумената.
Члан 10.
Средства за израду СПУ на животну средину ППГ
обезбеђује инвеститор, Град Шабац.
Члан 11.
Учешће јавности у разматрању Извештаја о СПУ
на животну средину ППГ обезбеђује се у оквиру јавног
увида у Нацрт ППГ, у трајању од 30 дана, у просторијама Одељења за урбанизам ГУ града Шапца.
Члан 12.
Одлука о изради СПУ на животну средину просторног плана Града Шапца је саставни део Одлуке
о изради ППГ.
Члан 13.
Ова одлука се обЈављује у Централном регистру
планских докумената.
Члан 14.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обЈављивања у ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева").
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПНА
Број: 351-00-351/2021-14
датум: 16.12.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ
ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ГРАДА ШАПЦА 2022-2032.
Процедури за доношење Одлуке о изради Стратешке процене утицаја на животну средину просторног
плана Града Шапца (у даљем тексту: СПУ на животну
средину ППГ) је приступљено у складу са одредбама
члана Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
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ну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и
чланом 20. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник PC’’ број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС,
24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл.
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и
52/21) и на захтев инвеститора, Града Шапца.
Циљеви израде плана су дефинисани чланом 1
Одлуке и сврстани су на начин да обухвате све области живота и рада на територији Града: одрживи економски развој, уређење насеља, друштвено благостање, квалитет животне средине и управљање развојем.
Граница обухвата плана захвата територије 49 катастарских општина и 52 насеља: Бела Река, Богосавац, Бојић, Букор, Варна и Слатина, Волујац, Горња
Врањска, Грушић, Двориште и Милошевац, Десић,
Добрић, Дреновац, Дуваниште, Жабар, Заблаће, Змињак и Скрађани, Јевремовац, Јеленча, Корман, Криваја Липолист, Мајур, Мала Врањска, Маови, Мачвански Причиновић, Метлић, Миокус, Мишар, Мрђеновац,
Накучани, Орашац, Орид, Петковица, Петловача, Поцерски Метковић.Поцерски Причиновић, Предворица,
Прњавор, Радовашница, Рибари, Румска, Синошевић,
Слепчевић, Табановић, Церовац, Цуљковић, Шабац,
Шеварице и Штитар. Укупна површина подручја Града
и обухвата ППГ износи 795,3 km2.
Садржај плана ће бити у складу са свим одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланова 20 и 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС,
24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл.
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20
и 52/21). У складу са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи, на седници Комисије за планове града
Шапца, одржаној 18.11.2021. год, дато је мишљење да
може да се приступи изради ППГ.
На основу члана 9. став 1 и члана 11 Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланова 20 и 46.
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
РС” број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12,
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21),
прибављено је мишљење Одељења за инспекцијске
и стамбено комуналне послове градске управе Шабац
(бр. 501-04-46/2021-08 од 26.10.2021) да је потребна
израда стратешке процене плана на животну средину.
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА
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На основу члана члана 35. став 7 и члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС"
број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12,
42/13-одл, УС, 50/13-ОДЛ, УС, 98/13-одл. УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21),
члана 39. Статута града Шапца ("Сл.лист града Шапца и општина;._БбГатић, Владимирци и Коцељева"
бр. 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од
16.12,2021. године донела је:
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БЕНСКА БАРА - ИСТОК“ У ШАПЦУ
Члан 1.
Доношењем ове одлуке приступа се изради Плана
детаљне регулације „Бенска бара - исток" у Шапцу (у
даљем тексту, ПДР).
Члан 2.
Плански основ за израду ПДР-а је План генералне
регулације „Шабац" - ревизија („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
18/15, 23/15, 16/18, 05/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21)
(у даљем тексту, ПГР), и Измена и допуна Плана детаљне регулације Аман у Шапцу („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
11/19);.
ПДР обухвата урбанистичке блокове: део блока
број 17 и 21 који представљају локације које су познате под називом „Стара Јела" и блокове број 22 и 23
који су били обухваћени некадашњим урбанистичким
планом „Шаран". Оријентациона површина обухвата
ПДР износи око 4,4ha и омеђена је: Карађорђевом
улицом и улицом кнеза Лазара, границама блока 43,
границама кат.п.бр. 6483/1,6483/6, 6483/4 и 6483/5
К.О. Шабац.
Након извршене анализе локације, а у складу са
потребом за укључивањем релевантних субјеката
у току израде плана - партиципациЈу, дефинисани
оквирни обухват планског документа нацртом плана
може бити коригован.
Члан 3.
Према Плану генералне регулације „Шабац" - ревизија („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15, 16/18,
05/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21), за подручје у обухвату овог плана је обавезна израда плана детаљне
регулације. Планом је условљена израде ажурне геодетске подлоге са тачном вертикалном представом
терена, дефинисање новог блоковског идентитета
имплементирањем савремених садржаја у складу са
новим трендовима живљења и подизање развијености целе територије.
Посебним правилима грађења за појединачне блокове, условне су доминантне намене по блоковима:
- блок 17 (део): С1, С1+ (градске и стамбене зоне
већих густина), Рз2 (радна зона унутар доминантно
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стамбених зона), ЈО (објекти јавне намене), ЈП (површине јавне намене), ЗП (зелене површине јавне намене), И (инфраструктурни објекти и мреже);
- блок 21 (део): Рз2 (радна зона унутар доминантно стмабених зона);
- блок 22: С1 (градске и стамбене зоне већих густина), С2 (опште стамбене и мешовите зоне у насељима
средњих густина);
- блок 23: Ц1 - зона градског центра, С2 (опште
стамбене и мешовите зоне у насељима средњих густина) и ИЗ (трафо станица).
План детаљне регулације ће се радити на ажурној катастарско-топографској подлози у дигиталном
облику, са катастром подземних водова.
Члан 4.
На основу специфичности предметне локације
принципи просторног развоја се заснивају на дефинисању коначног циља који се представља кроз подизање развијености и повећање стандарда рада и
становања унутар централне градске зоне која је делимично девастирана.
ПДР ће се заснивати на следећим начелима: одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању,
рационално коришћење земљишта, подстицање мера
урбане обнове и реконструкције, заштите непокретних
културних добара, активно учешће заинтересованих
лица у свим фазама израде плана, хоризонталне и
вертикалне координације, а све у складу са чланом 3
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Рс“, бр.
72/2009, 81/2009- испр., 64/2010- одлика УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС,
98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021).
Члан 5.
Општи циљ и визија израде предметног ПДР-а је
потреба за детаљном планском разрадом подручја
ради стварања планских предуслова за остваривање
јавног иснтереса, правила уређења и грађења предметног простора на подручју централног градског подручја, саобраћајно и инфраструктурно опремање,
дефинисање капацитета изградње у складу са могућностима простора, планским и инфраструктурним
условљеностима и инвестиционим потенцијалима.
Конкретан циљ израде ПДР-а је утврђивање граница површине јавне намене, дефинисање намене
површина, уређење и изградња унутар више урбанистичких блокова (правила уређења и грађења), дефинисање грађевинских линија у односу на планирану
хоризонталну и вертикалну регулацију, дефинисање
морфологије свих објеката у обухвату плана у циљу
стварања обликовног просторног израза.
Члан 6.
Рок за израду ПДР из члана 1. ове Одлуке износи
годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке. До
усвајања ПДР, дозвољено је само текуће одржавање
и реконструкција постојеће инфраструктуре.
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Члан 7.
Наручилац израде плана и финансијер је град
Шабац. Носилац израде ПДР-а је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ПДР-а је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац, Служби за просторно и
урбанистичко планирање.
Члан 8.
Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у
складу са члановима 45a и 50. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник Рс“, бр. 72/2009, 81/2009испр., 64/2010- одлика УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др. закон, 9/2020 и 52/2021), у просторијама Одељења за
урбанизам (Карађорђева бр. 27, 1 спрат).
Члан 9.
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.
135/04 и 88/10) и члановима 45 и 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Рс“, бр. 72/2009, 81/2009испр., 64/2010- одлика УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др.
закон, 9/2020 и 52/2021), саставни део ове Одлуке је
и Одлука да се не израђује стратешка процена утицана плана на животну средину на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне
послове градске управе Шабац 501-4-49/2021-08 од
02.11.2021.год.
Члан 10.
Ова одлука се објављује у централном регистру
планских докумената,
Члан 11.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-00-3 54/2021-14 од 16.12.2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БЕНСКА БАРА ИСТОК“ У ШАПЦУ
Процедури за доношење Одлуке о изради плана детаљне регулације је приступљено у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Рс“, бр. 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010-одлика
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013-
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одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019- др. закон, 9/2020 и 52/2021)
и на захтев инвеститора, града Шапца.
Током израде Плана генералне регулације није
било могуће дефинисати урбанистичке параметре
и намене предметних блокова, поделе на целине и
зоне, па је због рационалности израде планске документације простор предвиђен за израду плана детаљне регулације.
ПДР обухвата урбанистичке блокове: део блока
број 17 и 21 који представљају локације које су познате под називом „Стара Јела“ и блокове број 22 и 23
који су били обухваћени некадашњим урбанистичким
планом „Шаран“. Оријентациона површина обухвата
ПДР износи око 4,4ha и омеђена је: Карађорђевом
улицом и улицом кнеза Лазара, границама блока 43,
границама кат.п.бр. 6483/1, 6483/6, 6483/4 и 6483/5
К.О. Шабац.
Садржај плана ће бити у складу са свим одредбама
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Рс“, бр.
72/2009, 81/2009- испр., 64/2010- одлика УС. 24/2011,
121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС,
98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019- др. закон, 9/2020 и 52/2021). У складу са чланом 46, став 1. Закона о планирању и изградњи, на седници Комисије за планове града Шапца, одржаној год, дато је мишљење да може да се
приступи изради Плана детаљне регулације.
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.
135/04 и 88/10) и члановима 45 и 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Рс“, бр. 72/2009, 81/2009испр., 64/2010- одлика УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др.
закон, 9/2020 и 52/2021), саставни део ове Одлуке је
и Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја плана на животну средину на основу Мишљења
Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне
послове градске управе Шабац 501-4-49/2021-08 од
02.11.2021.год.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева". У складу са чланом
46. Став 1. Закона о планирању и изградњи одлуку је
неопходно објавити у Централном регистру планских
докумената.
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА
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На основу члана 9. став 3 и члана 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
глсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 39. Статута
града Шапца („Службени лист града Шапца", бр. 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од 16.12..2021.
године, донела је:
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „БЕНСКА БАРА - ИСТОК" У ШАПЦУ
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка
процена утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације „Беснка бара - исток" у Шапцу (у даљем
тексту, ПДР)
Члан 2.
ПДР обухвата урбанистичке блокове: део блока
број 17 и 21 који представљају локације које су познате под називом „Стара Јела" и блокове број 22 и 23
који су били обухваћени некадашњим урбанистичким
планом „Шаран". Оријентациона површина обухвата
ПДР износи око 4,4ha и омеђена је: Карађорђевом
улицом и улицом кнеза Лазара, границама блока 43,
границама кат.п.бр. 6483/1, 6483/6, 6483/4 и 6483/5
К.О. Шабац, који је приказан на графичком прилогу
који је саставни део ове одлуке. Након извршене анализе, а у складу са конкретним потребама на локацији
и сагледавању шире околине, дефинисани обухват
планског документа нацртом плана може бити коригован.
Границом ПДР обухваћене су следеће зоне које
су дефинисане Планом генералне регулације „Шабац" - ревизија („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15,
16/18, 05/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21): зона С2 (опште стамбене и мешовите зоне у насељима средњих
густина), С1, С1+ (градске и стамбене зоне већих густина), зона зона Рз2 (радна зона унутар доминантно
стамбених зона), зона ЈО (објекти јавне намене), зона
ЈП (површине јавне намене), зона ЗП (зелене површине јавне намене), зона И (инфраструктурни објекти
и мреже).
Члан 3.
Одлука да се не израђује стратешка процена се
доноси на основу мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе
Шабац 501-4-49/2021-08 од 02.11.2021.год. које је донето у складу са Критеријумима за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова
и програма и доношење одлуке о изради стратешке
процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) у складу са планираном
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наменом површина у обухвату урбанистичког плана.
Плански основ за израду ПДР-а Је План генералне
регулације „Шабац" - ревизија („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
18/15, 23/15, 16/18, 05/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21)
(у даљем тексту, ПГР) којим Је дефинисано да се на
овом подручЈу обавезна израда плана детаљне регулације. Такође плански основ је и Измена и допуна
Плана детаљне регулације Аман у Шапцу („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 11/19);
Конкретан циљ израде ПДР-а је утврђивање граница површине јавне намене, дефинисање намене
површина, уређење и изградња унутар више урбанистичких блокова (правилалавђења и грађења), дефинисање грађевинских линиЈа у односу на планирану
хоризонталну и вертикалну регулацију, дефинисање
морфологије свих објеката у обухвату плана у циљу
стварања обликовног просторног израза.
На основу одредби Стратешке процене Генералног плана за Шабац и приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу и Мишар (решење
бр. 501-4-25/08-08 од 27.03.2008.) а која се примењује
и за План генералне регулације "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева"; бр. 18/15, 23/1516/18, 05/19,
17/19, 20/19, 13/21 и 25/21), поглавље 6.1. Стратешке
процене на нижим хијерархијским нивоима, дефинисано је да обавезу израде Стратешке процене утицаја
на животну средину процењује надлежно одељење
локалне самоуправе, у складу са законом и планираном наменом.
Члан 4.
Наручилац израде плана и финансијер је Град
Шабац. Носилац израде ПДР је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ПДР је поверена ЈП "Инфраструктура Шабац", Служби за просторно и урбанистичко планирање.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације „Бенска бара
- исток" у Шапцу.
Члан 6.
Ова одлука се објављује у централном регистру
планских докумената.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-00-31/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ
СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БЕНСКА БАРА - ИСТОК“
У ШАПЦУ
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), дефинисан је начин одлучивања о изради стратешке
процене. За планове и програме на локалном нивоу,
Одлуку о изради стратешке процене у складу са чланом 9. наведеног Закона, доноси орган који је надлежан за припрему програма и плана.
Пре доношења Одлуке прибављано је Мишљење Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне
послове градске управе Шабац 501-4-49/2021-08 од
02.11.2021.год. којим је дефинисано да није потребна
израда Стратешке процене.
Мишљење је донето на основу Критеријумима за
утврђивање могућности значајних утицаја на животну
средину планова и програма и доношење одлуке о
изради стратешке процене из члана 5. ст. 1 и 2, Прилог 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), у
складу са планираном наменом површина у обухвату
урбанистичког плана и на основу одредби Стратешке
процене Генералног плана за Шабац и приградска
насеља: Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу
и Мишар (решење бр. 501-4-25/08-08 од 27.03.2008.)
а која се примењује и за План генералне регулације
"Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15,
16/18, 05/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21), поглавље
6.1. Стратешке процене на нижим хијерархијским нивоима. У поглављу је наведено следеће: "На основу
закључака до којих се дошло проценом могућих утицаја планских решења на животну средину, прописује
се обавеза израде Стратешке процене утицаја на животну средину за одговарајуће Планове детаљне регулације за које надлежно одељење Општинске управе
Шапца изврши процену о неопходности израде Стратешке процене утицаја, а у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину."
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације „Бенска бара
- исток" у Шапцу.
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА
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На основу члана члана 35. став 7 и члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС"
број 72/09, 81/09-иеп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12,
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 39. Статута града Шапца ("Сл.лист града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од 16.12.2021.
године, донела је:
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КАМИЧАК" У ШАПЦУ
Члан 1.
Доношењем ове одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације „Камичак" у Шапцу (у даљем
тексту, ПДР).
Члан 2.
Плански основ за израду ПДР-а је План генералне
регулације „Шабац" - ревизија („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
18/15, 23/15, 16/18, 05/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21)
(у даљем тексту, ПГР).
ПДР обухвата урбанистичке блокове: део блока
број 30a и блокови број ЗОв и 31 (Стара аутобуска
станица). Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 3,4ha и обухвата делове улица Мачванска и
Вука Караџића.
Након извршене анализе локације, а у складу са
потребом за укључивањем релевантних субјеката
у току израде плана - партиципацију, дефинисани
оквирни обухват планског документа нацртом плана
може бити коригован.
Члан 3.
Према Плану генералне регулације „Шабац" - ревизија („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15, 16/18,
05/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21), за подручје у обухвату овог плана је обавезна израда плана детаљне
регулације.
Посебним правилима грађења за појединачне
блокове, условне су доминантне намене по блоковима: - блок 30a (део) - С1, С1 + (градске и стамбене
зоне већих густина) и ИЗ (трафо станица) - блок ЗОв:
Ц1 - зона градског центра, С2 (опште стамбене и мешовите зоне у насељима средњих густина) и СЗ (зоне
ретких насеља и породичне изградње)
- блок 31 - ЈП (површине јавне намене): сквер
.План детаљне регулације ће се радити на ажурној катастарско-топографској подлози у дигиталном
облику, са катастром подземних водова.
Члан 4.
На основу специфичности предметне локације
принципи просторног развоја се заснивају на дефинисању коначног циља коЈи се представља кроз поди-
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зање развијености и повећање стандарда становања
унутар централне градске зоне. .
ПДР ће се заснивати на следећим начелима: одрживе урбане мобилности, одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању, рационално коришћење
земљишта, подстицање мера урбане обнове и реконструкције, активно учешће заинтересованих лица у
свим фазама израде плана, хоризонталне и вертикалне координације, а све у складу са чланом 3 Закона
о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09
и 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука
УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019- др.
закон, 9/2020 и 52/21).
Члан 5.
Општи циљ и визија израде предметног ПДР-а је
потреба за детаљном планском разрадом подручја
ради стварања планских предуслова за остваривање
јавног интереса на површинама које су предвиђене
као површине Јавне намене и решавања имовинсих
односа, правила уређења и грађења предметног простора на подручју централног градског подручја.
Конкретан циљ израде ПДР-а Је дефинисање површина јавне намене, успостављање рационалног
саобраћајног решења у складу са стањем нв терену и
влаоничким статусом, дефинисање поделе простора
на посебне целине и зоне, као и правила уређења и
грађења по целинама и зонама, дефинисање траса и
услова изградње комуналне инфраотруктуре и обезбеђење континуитета изградње заједничких дворишта.
Члан 6.
Рок за израду ПДР из члана 1. ове Одлуке износи
годину дана од дана отупања на снагу ове одлуке. До
усвајања ПДР, дозвољено је само текуће одржавање
и реконструкциЈа постоЈеће инфраструктуре.
Члан 7.
Наручилац израде плана и финансијер је град
Шабац. Носилац израде ПДР-а Је надлежни орган локадне самоуправе. Израда ПДР-а Је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац, Служби за просторно и
урбанистичко планирање.
Члан 8.
Рани Јавни увид и јавни увид ће се одржати у складу са члановима 46a и 50, Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72Z09 и 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -Одлука
УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019- др. закон, 9/2020 и
52/21), у прооторијама Одељења за урбанизам (Карађорђева бр. 27,1 спрат),
Члан 9.
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој проце-
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ни утицаЈа на животну средину („Сл. гласник РС", бр.
135/04 и 88/10) и члановима 45 и 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 и 81/09
- исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 -Одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019- др. закон,
9/2020 и 52/21), саставни део ове Одлуке Је и Одлука
да се не израђује стратешка процена утицана плана
на животну средину на основу Мишљења Одељења
за инспекциЈске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац 501-4-48/2021-08 од 02.11.2021 ,год.
Члан 10.
Ова одлука ce објављује у централном регистру
планских докумената.
Члан 11.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл, лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Бpoј: 351-00-355/2021-14 од 16.12.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КАМИЧАК" У ШАПЦУ
Процедури за доношење Одлуке о изради плана детаљне регулације је приступљено у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 -Одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука
УС, 98/13 - Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,
31/2019, 37/2019- др. закон, 9/2020 и 52/21) и на захтев инвеститора, града Шапца.
Током израде Плана генералне регулације није
било могуће дефинисати урбанистичке параметре,
поделе на целине и зоне, па је због рационалности
израде планске документације простор предвиђен за
израду плана детаљне регулације.
ПДР обухвата урбанистичке блокове: део блока
број 30a и блокови број ЗОв и 31 (Стара аутобуска
станица). Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 3,4ha и обухвата делове улица Мачванска и
Вука Караџића.
Садржај плана ће бити у складу са свим одредбама Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС,
98/13 - Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019,
37/2019- др. закон, 9/2020 и 52/21). У складу са чланом 46, став 1. Закона о планирању и изградњи, на
седници Комисије за планове града Шапца, одржаној
год, дато је мишљење да може да се приступи изради
Плана детаљне регулације.
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У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.
135/04 и 88/10) и члановима 45 и 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 и 81/09
- исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 -Одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 37/2019- др. закон,
9/2020 и 52/21), саставни део ове Одлуке је и Одлука
да се не израђује стратешка процена утицаја плана на
животну средину на основу Мишљења Одељења за
инспекцијске и стамбено комуналне послове градске
управе Шабац 501-4-48/2021-08 од 02.11.2021.год.
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Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“. У складу са чланом
46. Став 1. Закона о планирању и изградњи одлуку је
неопходно објавити у Централном регистру планских
докумената.
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА
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На основу члана 9. став 3 и члана 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
глсник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 39. Статута
града Шапца („Службени лист града Шапца“, бр. 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од 16.12.2021.
године, донела је:
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „КАМИЧАК" У ШАПЦУ
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка
процена утицаЈа на животну средину Плана детаљне
регулације „Камичак1* у Шапцу (у даљем тексту, ПДР)
Члан 2.
ПДР обухвата урбанистичке блокове: део блока
број 30a и блокови број ЗОв и 31 (Стара аутобуска
станица). Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 3,4ha и обухвата делове улица Мачванска
и Вука Караџића. Обухват је приказан на графичком
прилогу који је саставни део ове одлуке. Након извршене анализе, а у складу са конкретним потребама
на локацији и сагледавању шире околине, дефинисани обухват планског документа нацртом плана може
бити коригован.
Границом ПДР обухваћене су следеће зоне које су
дефинисане Планом генералне регулације иШабац“ ревизија („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15, 16/18,
05/19, 17/19, 20/19 и 13/21): зона С1, С1+ (градске и
стамбене зоне већих густина) зона С2 (опште стамбене и мешовите зоне у насељима средњих густина),
зона СЗ (зоне ретких насеља и породичне изградње),
зона ЈП (површине јавне намене), зона и зона И (инфраструктурни објекти и мреже).
Члан 3.
Одлука да се не израђује стратешка процена се
доноси на основу мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе
Шабац 501-4-48/2021-08 од 02.11.2021.год. које је донето у складу са Критеријумима за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова
и програма и доношење одлуке о изради стратешке
процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину f'Cn. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) у складу са планираном
наменом површина у обухвату урбанистичког плана.
Плански основ за израду ПДР-а је План генералне
регулације „Шабац“ - ревизија („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
18/15, 23/15, 16/18, 05/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21)
(у даљем тексту, ПГР) којим је дефинисано да се на
овом подручју обавезна израда плана детаљне регулације.

Број 34

Конкретан циљ израде ПДР-а је дефинисање површина јавне намене, успостављање рационалног
саобраћајног решења у складу са стањем на терену и
власничким статусом, дефинисање поделе простора
на посебне целине и зоне, као и правила уређења и
грађења по целинама и зонама, дефинисање траса и
услова изградње комуналне инфраструктуре и обезбеђење континуитета изградње заједничких дворишта.
На основу одредби Стратешке процене Генералног
плана за Шабац и приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу и Мишар (решење бр.
501-4-25/08-08 од^.ОЗ.гООб.) а која се примењује и за
План генералне регулације "Шабац" - ревизија ("Сл.
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 18/15, 23/1516/18, 05/19, 17/19, 20/19
и 13/21), поглавље 6.1. Стратешке процене на нижим
хијерархијским нивоима, дефинисано је да обавезу
израде Стратешке процене утицаја на животну средину процењује надлежно одељење локалне самоуправе, у складу са законом и планираном наменом.
Члан 4.
Наручилац израде плана и финансијер је Град
Шабац. Носилац израде ПДР је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ПДР је поверена ЈП "Инфраструктура Шабац", Служби за просторно и урбанистичко планирање.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању
изради Плана детаљне регулације „Камичак" у Шапцу.
Члан 6.
Ова одлука се објављује у централном регистру
планских докумената.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-00-356/2021-14 16.12.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ
СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КАМИЧАК" У ШАПЦУ
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), дефинисан је начин одлучивања о изради стратешке
процене. За планове и програме на локалном нивоу,
Одлуку о изради стратешке процене у складу са чла-
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ном 9. наведеног Закона, доноси орган који је надлежан за припрему програма и плана.
Пре доношења Одлуке прибављано је Мишљење Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне
послове градске управе Шабац 501-4-48/2021-08 од
02.11.2021.год. којим је дефинисано да није потребна
израда Стратешке процене.
Мишљење је донето на основу Критеријумима за
утврђивање могућности значајних утицаја на животну
средину планова и програма и доношење одлуке о изради стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), у складу
са планираном наменом површина у обухвату урбанистичког плана и на основу одредби Стратешке процене Генералног плана за Шабац и приградска насеља:
Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу и Мишар
(решење бр. 501-4-25/08-08 од 27.03.2008.) а која се
примењује и за План генералне регулације "Шабац"
- ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15, 16/18,
05/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21), поглавље 6.1. Стратешке процене на нижим хијерархијским нивоима. У
поглављу је наведено следеће: "На основу закључака
до којих се дошло проценом могућих утицаја планских
решења на животну средину, прописује се обавеза израде Стратешке процене утицаја на животну средину
за одговарајуће Планове детаљне регулације за које
надлежно одељење Општинске управе Шапца изврши процену о неопходности израде Стратешке процене утицаја, а у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину."
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању
изради Плана детаљне регулације „Камичак“ у Шапцу.
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЂЕ
ГРАДА ШАПЦА
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блока 21 (комплекс Аман)" у Шапцу (у даљем тексту:
ИДПДР-2 или предметни план).
Члан 2.
ИДПДР-2 обухвата катастарске парцеле број:
6484/1, 6484/10 и 6484/11 у КО Шабац. Оријентациона
површина обухвата ИДПДР-2 износи око 1,61 хектара.
Након извршене анализе а у складу са конкретним
потребама на локацији и сагледавању шире околине,
дефинисани обухват планског документа нацртом
плана може бити коригован.
Члан 3.
Плански основ за израду ИДПДР-2 представљају
планови ширег подручја. Обавезе, услови и смернице
из планских докуманата и стечене обавезе су садржане у одредбама Плана генералне регулације "Шабац"
- ревизија (“Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15, 16/18,
5/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21) којим је дефинисано
да се на овом подручју доминантна намена Рз2: радна
зона унутар доминантно стамбених зона.
Документацију од значаја за израду плана чини
План детаљне регулације "Део блока 21 (комплекс
Аман)" ("Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 21/17) и Прва измена
и допуна Плана детаљне регулације "Део блока 21
(комплекс Аман)" ("Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 11/19). Основни план је дефинисао намену површина и регулацију
површина јавне намене. У подручју обухвата границе
ИДПДР-2 су дефинисане следеће намене: Пословање (комерцијалне делатности) и становање већих густина.
ИДПДР-2 ће се радити на ажурној катастарско-топографској подлози у дигиталном облику, са катастром подземних водова.
Члан 4

На основу члана члана 35. став 7 и члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС
број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12,
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 39. Статута града Шапца ("Сл.лист града Шапца и
општина; Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од 16.12. 2021.
године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ДЕО БЛОКА 21
(КОМПЛЕКС АМАН)" У ШАПЦУ
Члан 1.
Доношењем ове одлуке приступа се изради Друге измене и допуне плана детаљне регулације "Део

ИДПДР-2 ће се заснивати на следећим принципима просторног развоја:
• делимичној промени намене површина становања у радну зону, у свему у складу са наменом која
је дефинисана планом генералне регулације,
• подизање атрактивности подручја увођењем
нових садржаја и повезивање са предходно планираним.
Поред наведених принципа планирања, коришћења и уређења простора, израда ИДПДР-2 ће се заснивати на поштовању интереса и захтева надлежних
имаоца јавних овлашћења.
Члан 5
ИДПДР-2 ће се заснивати на следећим начелима:
равномерног територијалног развоја, рационалног коришћења земљишта подстицањем мера урбане обнове и реконструкције, учешћа јавности и хоризонталне
и вертикалне координације а све у складу са чланом 3
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Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12,
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).
Члан 6
Визија уређења простора и основни циљ је стварање предуслова за промену планиране намене становања (компатибилне намене по ПГР) у доминантну
намену"пословања.
Члан 7.
Концепција уређења ИДПДР-2 се заснива на дефинисању планских решења који ће преиспитати могућност промене намене површина и изградњу објеката комерцијалне намене уз задовољење свих услова
који се односе на паркирање и обезбеђење зелених
површина унутар целог комплекса.
Члан 8.
Рок за израду ИДПДР-2 из члана 1. ове Одлуке износи четири месеца од дана ступања н4а снагу ове
одлуке. До усвајања ИДПДР-2, примењује се План
детаљне регулације "Део блока 21 (комплекс Аман)"
(“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева', бр. 21/17).
Члан 9.
Наручилац и финансијер израде плана је „Аман“
д.о.о. Сурчин - Београд. Носилац израде ИДПДР2-е је надлежни орган локалне самоуправе. Израда
ИДПДР-2 је поверена ЈП „Инфраструктура Шабац" из
Шапца.
Члан 10.
У складу са чланом 516 Закона о планирању и изградњи "Службени гласник РС’ број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл.
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,
9/20 и 52/21) и чланом 72 Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (,Сл. гласник РС бр. 32/19)
ради се о мањој измени и допуни основног плана: не
повећавају се укупни гранични капацитети комуналне
инфраструктуре, не повећавају се урбанистички параметри и измене и допуне неће утицати на социјалну
инфраструктуру и планиране саобраћајне капацитете.
Сходно наведеном, неће се спроводити поступак раног јавног увида а јавни увид ће се спровести у трајању од 15 дана, у просторијама ГУ Града Шапца, Одељењу за урбанизам.
Члан 11,
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.
135/04 и 88/10) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл.
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УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.закон, 9/20 и 52/21), саставни део ове Одлуке је и
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове
Градске управе града Шапца (бр. 501-04-54/2021-08
ОД 26.11.2021).
Члан 12.
Ова одлука се објављује у централном регистру
планских докумената.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева").
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-00-357/2021-14
датум. 16.12.2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ
О ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ДЕО БЛОКА 21
(КОМПЛЕКС АМАН)" У ШАПЦУ
Процедури за доношење Друге измене и допуне
плана детаљне регулације "Део блока 21 (комплекс
Аман)" у Шапцу (у даљем тексту: ИДПДР-2 или предметни план) је приступљено у складу са одредбама
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12,
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и на
захтев наручиоца и финансијера, „Аман“ д.о.о. из Сурчина - Београд.
Концепција уређења ИДПДР-2 се заснива на дефинисању планских решења који ће преиспитати могућност промене намене површина и изградњу објеката комерцијалне намене уз задовољење свих услова
који се односе на паркирање и обезбеђење зелених
површина унутар целог комплекса.
ИДПДР-2 обухвата катастарске парцеле број:
6484/1, 6484/10 и 6484/11 у КО Шабац. Оријентациона
површина обухвата ИДПДР-2 износи око 1,61 хектара.
Након извршене анализе а у складу са конкретним
потребама на локацији и сагледавању шире околине,
дефинисани обухват планског документа нацртом
плана може бити коригован.
Плански основ за израду ИДПДР-2 представљају планови ширег подручја. Обавезе, услови и смернице из планских докуманата и стечене обавезе су
садржане у одредбама Плана генералне регулације
"Шабац" - ревизија (“Сл. лист града Шапца и општина
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Богатић, Владимирци и Коцељева",
бр. 18/15, 23/15, 16/18, 5/19, 17/19,
20/19, 13/21 и 25/21) којим је дефинисано да се на овом доминантна
намена Рз2: радна зона унутар доминантно стамбених зона.
Документацију од значаја за
израду плана чини План детаљне
регулације "Део блока 21 (комплекс
Аман)" (“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 21/17) и Прва измена
и допуна Плана детаљне регулације "Део блока 21 (комплекс Аман)"
(“Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева”,
бр. 11/19). Основни план је дефинисао намену површина и регулацију
површина јавне намене. У подручју
обухвата границе ИДПДР-1 су дефинисане следеће намене: Пословање (комерцијалне делатности) и
становање већих густина.
Садржај плана ће бити у складу са свим одредбама Закона о
планирању и изградњи (“Службени
гласник РС” број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл.
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21). У
складу са чланом 46. Закона о планирању и изградњи, на седници
Комисије за планове града Шапца,
одржаној 02.12.2021. године, дато
је мишљење да може да се приступи изради ИДПДР-2.
На основу члана 9. став 3 и члана 11 Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10)
и члана 46. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник
РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл.
УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.закон, 9/20 и 52/21), прибављено је мишљење Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне
послове градске управе Шабац (бр.
501-04-54/2021-08 ОД 26.11.2021)
да није потребна израда стратешке
процене плана на животну средину.
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШАПЦА

Слика 1: Извод из ПДР „Део блока 21 (комплекс Аман
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На основу члана 9. став 3 и члана 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 39. Статута
града Шапца."Службени лист града Шапца” број 5/19),
Скупштина града Шапца, на свдници од 16.12.; 2021.
године, донерв је:
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ДЕО
БЛОКА 21 (КОМПЛЕКС АМАН)" У ШАПЦУ
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка
процена утицаја на животну средину Друге измене и
допуне плана детаљне регулације "Део блока 21 (комплекс Аман)" у Шапцу (у даљем тексту: ИДПДР-2 или
предметни план).
Члан 2.
ИДПДР-2 обухвата катастарске парцеле број:
6484/1, 6484/10 и 6484/11 у КО Шабац. Оријентациона
површина обухвата ИДПДР-2 износи око 1,61 хектара.
Након извршене анализе а у складу са конкретним
потребама на локацији и сагледавању шире околине,
дефинисани обухват планског документа нацртом
плана може бити коригован.
Члан 3.
Одлука да се не израђује стратешка процена се
доноси на основу мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове Градске управе
града Шапца (бр. 501-04-54/2021-08 ОД 26.11.2021)
које је донето у складу са Крмтеријумима за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма и доношење одлуке о изради
стратешке процене из члана 5.СТ.1 и 2, Прилог 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) у складу са
планираном наменом површина у обухвату урбанистичког плана.
Плански основ за израду ИДПДР-2 представљају
планови ширег подручја. Обавезе, услови и смернице
из планских докуманата и стечене обавезе су садржане у одредбама Плана генералне регулације "Шабац"
- ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15, 16/18,
5/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21) којим је дефинисано
је доминантна намена Рз2: радна зона унутар доминантно стамбених зона.
Документацију од значаја за израду плана чини
План детаљне регулације "Део блока 21 (комплекс
Аман)" ("Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева”, бр. 21/17) и Прва измена
и допуна Плана детаљне регулације "Део блока 21
(комплекс Аман)" (“Сл. лист града Шапца и општина
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Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 11/19). Основни план је дефинисао намену површина и регулацију
површина јавне намене. У подручју обухвата границе
ИДПДР-1 су дефинисане следеће намене: Пословање (комерцијалне делатности) и становање већих густина.
На основу одредби Стратешке процене Генералног плана за Шабац и приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу и Мишар (решење
бр. .501 -4-25/08-08 од 27.03.2008.) а која се примењује и за План генералне регулације "Шабац" - ревизија
("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/15 и 23/15), поглавље 6.1.
Стратешке процене на нижим хијерархијским нивоима, дефинисано је да обавезу израде Стратешке процене утицаја на животну средину процењује надлежно
одељење локалне самоуправе, у складу са законом и
планираном наменом.
Концепција уређења ИДПДР-2 се заснива на дефинисању планских решења који ће преиспитати могућност промене намене површина и изградњу објеката комерцијалне намене уз задовољење свих услова
који се односе на паркирање и обезбеђење зелених
површина унутар целог комплекса.
С обзиром да измене и допуне плана не подразумевају увођење нових намена које нису дефинисане
предходним урбанистичким плановима, сматра се да
није потребно поновити израду стратешке процене на
плану који је нижег хијерархијског нивоа.
Уколико се током израде плана промени намена
објеката, поступиће се у складу са законом утврђеном
процедуром.
Члан 4.
Наручилац израде плана и финансијер је „Аман"
д.о.о из Сурчина, Београд. Носилац израде ПДР је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ИДПДР-2
је поверена ЈП "Инфраструкгура Шабац", Служби за
просторно и урбанистичко планирање.
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању
изради Друге измене и допуне плана детаљне регулације "Део блока 21 (комплекс Аман)" у Шапцу.
Члан 6.
Ова одлука се објављује у централном регистру
планских докумената.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-00-358/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

Број 34

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ДЕО
БЛОКА 21 (КОМПЛЕКС АМАН)"
У ШАПЦУ
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), дефинисан је начин одлучивања о изради стратешке
процене. За планове и програме на локалном нивоу,
Одлуку о изради стратешке процене у складу са чланом 9. наведеног Закона, доноси орган који је надлежан за припрему програма и плана.
Пре доношења Одлуке прибављано је Мишљење
Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр. 501-04-54/2021-08
ОД 26.11.2021) којим је дефинисано да није потребна
израда Стратешке процене.
Мишљење је донето на основу Критеријумима за
утврђивање могућности значајних утицаја на животну
средину планова и програма и доношење одлуке о изради стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), у складу
са планираном наменом површина у обухвату урбанистичког плана и на основу одредби Стратешке процене Генералног плана за Шабац и приградска насеља:
Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу и Мишар
(решење бр. 501-4-25/08-08 од 27.03.2008.) а која се
примењује и за План генералне регулације "Шабац" ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15 и 23/15), поглавље 6.1. Стратешке процене на нижим хијерархијским
нивоима, дефинисано је да обавезу израде Стратешке процене утицаја на животну средину процењује
надлежно одељење локалне самоуправе, у складу са
законом и планираном наменом.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању
изради Друге измене и допуне плана детаљне регулације "Део блока 21 (комплекс Аман)" у Шапцу.
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
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На основу члана члана 35. став 7 и члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС"
број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12,
42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 39. Статута града Шапца ("Сл.лист града Шапца и
општина- Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од 16,12.2021.
.године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ТРГ
ШАБАЧКИХ ЖРТАВА" У ШАПЦУ
Члан 1.
Доношењем ове одлуке приступа се изради Плана
детаљне регулације "Трг шабачких жртава" у Шапцу (у
даљем тексту, ПДР) којим ће се дефинисати граница
површина јавне намене и дефинисати услови за изградњу стамбено-комерцијалних објеката.
Члан 2.
ПДР обухвата следеће катастарске парцеле у целости: 2656/1, 2656/2, 2652, 2650 (део Улице Краља
Петра), 2654/1 К.О. Шабац и делове кат.п.бр.2613 (Део
Улице Цара Душана), 2653 (део Улице Краља Петра),
2648/1 (део Улице Краља Петра), 2654/5 и 2671/2 К.О.
Шабац. Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 1,85 ha.
Члан 3.
Према Плану генералне регулације "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15, 16/18,
5/19, 17/19, 20/19, 13/21 и 25/21), предметно подручје захвата централни и северни део урбанистичког
блока 266, део блока Трга шабачких жртава омеђеног
улицама: Карађорђева, Краља Петра, Цара Душана и
Кнеза Милоша.
План детаљне регулације ће се радити на ажурној катастарско-топографској подлози у дигиталном
облику, са катастром подземних водова.
Члан 4
На основу специфичности предметне локације и
циља израде ПДР, принципи просторног развоја се заснивају на дефинисању коначног циља који се представља кроз подизање развијености и повећање стандарда намене вишепородичног становања високих
густина и комерцијалних садржаја и уређења јавног
простора.
Члан 5
ПДР ће се заснивати на следећим начелима: рационалног коришћења земљишта подстицањем мера
урбане обнове и реконструкције, одрживе урбане мобилности, учешћа јавности и хоризонталне и верти-
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калне координације а све у складу са чланом 3 Закона
о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број
72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021).
Члан 6
Основни циљеви су: организација, уређење и заштита простора на принципима урбане обнове, урбане рециклаже и реконструкције, одрживог развоја;
дефинисање новог просторног идентитета имплементирањем савремених садржаја у складу са новим
трендовима живљења; подизање опште развијености
територије и повећање стандарда становниФтва и
квалитета живота.
Визија уређења простора и основни циљ израде
плана састоје се у изградњи објеката намењених становању високих густина и комерцијалним садржајима
и дефинисања граница јавног и осталог земљишта.
Конкретан циљ израде ПДР-е је дефинисање правила
уређења и грађења објеката.
Концепција уређења ПДР се заснива на препознавању конкретних проблема на локацији. Након извршене детаљне анализе и валоризације планираног
стања и планерског задатка, а у складу са конкретним
потребама на локацији, дефинисани обухват планског
документа нацртом плана може бити коригован. Дефинисањем правила грађења и грађевинских линија,
у односу на планирану регулацију, створиће се предуслови за фазну изградњу урбаног блока. Такође је
предвиђено и дефинисање уређења јавног простора.
Члан 7.
Рок за израду ПДР из члана 1. ове Одлуке износи
осам месеци од дана доношења одлуке о приступању. До усвајања ПДР, примењује се План генералне
регулације "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
18/15 и 23/15).
Члан 8.
Средства за израду ПДР-е обезбеђује инвеститор:
Град Шабац. Носилац израде ПДР-е је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ПДР је поверена ЈП
„Инфраструктура Шабац".
Члан 9.
Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у складу са члановима 45a и 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл.
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,
37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), у просторијама
Одељења за урбанизам, Карађорђева бр. 27.
Члан 10.
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.
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135/04 и 88/10) и чланом 46. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл.
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,
37/2019 - др.закон, 9/2020 и 52/2021), саставни део
ове Одлуке је и Одлука да се не израђује стратешка
процена утицаја плана на животну средину на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено
комуналне послове градске управе Шабац (бр 501-451/2021-08 од 08.11.2021 .г.).
Члан 11.
Ова одлука се објављује у централном регистру
планских докумената.
Члан 12.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-00-360/2021-14
датум 16.12.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ТРГ ШАБАЧКИХ
ЖРТАВА" У ШАПЦУ
Процедури за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације је приступљено у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник PC“ број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС,
24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл.
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020 и 52/2021), и на захтев инвеститора, Град
Шабац.
ПДР обухвата следеће катастарске парцеле у целости: 2656/1, 2656/2, 2652, 2650 (део Улице Краља
Петра), 2654/1 К.О. Шабац и делове кат.п.бр.2613 (Део
Улице Цара Душана), 2653 (део Улице Краља Петра),
2648/1 (део Улице Краља Петра), 2654/5 и 2671/2 К.О.
Шабац. Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 1,85 ha.
Садржај плана ће бити у складу са свим одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл. УС, 24/11,
121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС,
132/14 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон,
9/2020 и 52/2021). У складу са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи, на седници Комисије за планове града Шапца, одржаној 18.11.2021. год, дато је
мишљење да може да се приступи изради Плана детаљне регулације.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.
135/04 и 88/10) и члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл.
УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,
37/2019 - др.закон, 9/2020 и 52/2021),), прибављено

Страна 179

је мишљење Одељења за инспекцијске и стамбено
комуналне послове градске управе Шабац (бр. 501-451/2021-08 од 08.11.2021.г.) да није потребна израда
стратешке процене утицаја плана на животну средину.
ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
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На основу члана 9. став 3 и члана 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 39. Статута
града Шапца (“Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 5/19), Скупштина
града Шапца донела је:
ОДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ "ТРГ ШАБАЧКИХ ЖРТАВА" У ШАПЦУ
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка
процена утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације "Трг шабачких жртава" у Шапцу (у даљем
тексту: ПДР).
Члан 2.
ПДР обухвата следеће катастарске парцеле у целости: 2656/1, 2656/2, 2652, 2650 (део Улице Краља
Петра), 2654/1 К.О. Шабац и делове кат.п.бр.2613 (Део
Улице Цара Душана), 2653 (део Улице Краља Петра),
2648/1 (део Улице Краља Петра), 2654/5 и 2671/2 К.О.
Шабац. Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 1,85 ha.
Члан 3.
Одлука да се не израђује стратешка процена се
доноси на основу мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе
Шабац (бр. 501-4-51/2021-08 од 08.11.2021.г.) које је
донето у складу са Критеријумима за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма и доношење одлуке о изради стратешке процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) у складу са планираном наменом површина у обухвату урбанистичког
плана.
Основни циљеви су: организација, уређење и заштита простора на принципима урбане обнове, урбане рециклаже и реконструкције, одрживог развоја;
дефинисање новог просторног идентитета имплементирањем савремених садржаја у складу са новим
трендовима живљења; подизање опште развијености
територије и повећање стандарда становништва и
квалитета живота.
Визија уређења простора и основни циљ израде
плана састоје се у изградњи објеката намењених становању високих густина и комерцијалним садржајима
и дефинисања граница јавног и осталог земљишта.
Конкретан циљ израде ПДР-а је дефинисање правила
уређења и грађења објеката, и уређења јавног простора.
Концепција уређења ПДР се заснива на препознавању конкретних проблема на локацији. Након извр-
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шене детаљне анализе и валоризације планираног
стања и планерског задатка, а у складу са конкретним
потребама на локацији, дефинисани обухват планског
документа нацртом плана може бити коригован. Дефинисањем правила грађења и грађевинских линија,
у односу на планирану регулацију, створиће се предуслови за фазну изградњу урбаног блока. Такође је
предвиђено и дефинисање уређења јавног простора
На основу одредби Стратешке процене Генералног плана за Шабац и приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленчу и Мишар (решење
бр. 501-4-25/08-08 од 27.03.2008.) а која се примењује
и за План генералне регулације "Шабац" - ревизија
("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/15 и 23/15), поглавље 6.1.
Стратешке процене на нижим хијерархијским нивоима, дефинисано је да обавезу израде Стратешке процене утицаја на животну средину процењује надлежно
одељење локалне самоуправе, у складу са законом и
планираном наменом.
Члан 4.
Средства за израду ПДР-е обезбеђује инвеститор:
Град Шабац. Носилац израде ПДР-е је надлежни орган локалне самоуправе. Израда ПДР је поверена ЈП
„Инфраструктура Шабац".
Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању
изради Плана детаљне регулације "Трг шабачких жртава" у Шапцу.
Члан 6.
Ова одлука се објављује у централном регистру
планских докумената.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-00-361/2021-14
детум: 16.12.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"ТРГ ШАБАЧКИХ ЖРТАВА" У ШАПЦУ
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), дефинисан је начин одлучивања о изради стратешке
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процене. За планове и програме на локалном нивоу,
Одлуку о изради стратешке процене у складу са чланом 9. наведеног Закона, доноси орган који је надлежан за припрему програма и плана.
Пре доношења Одлуке прибављано је Мишљење
Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе Шабац (бр. 501-4-51/2021-08 од
08.11.2021.г.). којим је дефинисано да није потребна
израда Стратешке процене. Мишљење је донето на
основу Критеријума за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и програма
и доношење одлуке о изради стратешке процене из
члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС",
бр. 135/04 и 88/10), у складу са планираном наменом
површина у обухвату урбанистичког плана и на основу одредби Стратешке процене Генералног плана
за Шабац и приградска насеља: Мајур, Јевремовац,
П. Причиновић, Јеленчу и Мишар (решење бр. 5014-25/08-08 од 27.03.2008.) а која се примењује и за
План генералне регулације "Шабац" - ревизија ("Сл.
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 18/15, 23/15, 16/18, 5/19, 17/19, 20/19,
13/21 и 25/21), поглавље 6.1. Стратешке процене на
нижим хијерархијским нивоима. У поглављу је наведено следеће: "На основу закључака до којих се дошло проценом могућих утицаја планских решења на
животну средину, лрописује се обавеза израде Стратешке процене утицаја на животну средину за одговарајуће Планове детаљне регулације за које надлежно
одељење Општинске управе Шапца изврши процену
о неопходности израде Стратешке процене утицаја, а
у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину."
Ова Одлука је саставни део Одлуке о приступању
изради плана детаљне регулације "Трг шабачких жртава" у Шапцу.
ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА

На основу члана 39. и 131. Статута града Шапца (
‘’Сл. лист града Шапца’’ број 5/19), Скупштина града
Шапца, на седници од 16.12.2021. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЕКОЛОГИЈУ
И ЗЕЛЕНУ ЕКОНОМИЈУ ГРАДА ШАПЦА И
ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Лазар Старчевић дужности члана Савета за екологију и зелену економију града
Шапца, због поднете оставке.
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2. ИМЕНУЈУ СЕ Стефан Павловић из Штитара, за
члана Савета за екологију и зелену економију града Шапца.
3. Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.
Образложење
Скупштина града Шапца, на својој седници одржаној 18.12.2020. године донела је Одлуку о образовању Савета за екологију и зелену економију града
Шапца (“Службени лист града Шапца“ број 35/20).
Дописом број 63/2021-14 од 09.12.2021. године Лазар Старчевић обавестио је Скупштину града Шапца
да подноси оставку на место члана Савета за екологију и зелену економију града Шапца јер није у могућности да редовно присуствује седницама савета.
Имајући у виду напред наведено, Комисија за избор и именовање, за новог члана Савета за екологију и
зелену економију града Шапца предложила је: Стефана Павловића дипломираног инжењера агроекологије
и заштите животне средине, из Штитара, улица Васе
Туфекџића број 118, представника Европског центра
за екологију, уместо досадашњег Лазара Старчевића.
Комисија за избор и именовања предлаже скупштини да донесе решење у датом тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-39/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

На основу члана 39, 43, 44 и 45 Статута града
Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 5/19) и члана
46. и 54. Пословника о раду Скупштине града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 32/08, 31/12 и 5/14),
Скупштина града Шапца, на седници од 16.12.2021.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊА И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Мишковић дужности члана Комисије за избор и именовања, због престанка одборничког мандата.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Милица Ранковић за члана Комисије
за избор и именовања.
3. Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.
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Образложење
Пословником о раду Скупштине града Шапца
(Службени лист Града Шапца број 32/08, 31/12 и 5/14),
члановима 46. и 47. прописано је да се председник
и чланови обавезних сталних радних тела, бирају на
предлог председника Скупштине, из реда одборника.
Наведеним пословником прописано је да комисија за
избор и именовања спада у обавезна стална радна
тела Скупштине града и да има председника и четири
члана.
Чланови сталних радних тела бирају се на мандатни период за који је Скупштина изабрана.
Наиме, како је Јелени Мишковић престао одборнички мандат, због заснивања радног односа у Градској управи, више не може обављати дужност члана
комисије за избор и именовања, а за новог члана комисије предложена је Милица Ранковић. Сходно наведеном, председник скупштине предлаже скупштини
да донесе решење у датом тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:119-00-40/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања (‘’Сл.гласник РС’’, број
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), члана 3. став 4. Правилника о општинском савету родитеља (‘’Сл.гласник РС’’,
број 72/18) и члана 39. и 131. Статута града Шапца
(‘’Сл.лист града Шапца’’, број 5/19), Скупштина града
Шапца, на седници од 16.12.2021. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА
РОДИТЕЉА
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Општинског савета родитеља, представници савета родитеља, следећих
образовно-васпитних установа, на територији града
Шапца, и то:
1. Марија Перић, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Волујац,
-за њеног заменика Славиша Илић;
2. Саша Савић, ОШ „Ната Јеличић“ Шабац,
-за његовог заменика Ђекић Данијела;
3. Милијана Милосављевић из Шапца, ОШ „Мајур“ Мајур,
-за њеног заменика Борче Ђокић из Штитара;
4. Ненад Врућкић, ОШ „Јован Цвијић“ у Змињаку,
-за његовог заменика Младен Алановић;
5. Оливера Алфировић, ОШ „Вук Караџић“ Шабац,
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-за њеног заменика Жаклина Јевремовић;
6. Зорица Базић из Шапца, Техничка школе Шабац.
за њеног заменика Јасмина Антонић из Слепчевића,
7. Милан Бечејић, Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ Шабац,
-за његовог заменика Љиљана Богдановић;
8. Драган Марковић из Шапца, Стручна хемијска
и текстилна школа у Шапцу;
-за његовог заменика Мара Миливојевић из Румске;
9. Марија Јовановић, ОШ „Јеврем Обреновић“
Шабац,
-за њеног заменика Драган Петронић;
10. Биљана Лугоња, из Шапца, Школа примењених уметности Шабац,
-за њеног заменика Ксенија Мишић;
11. Марина Дракулић, Медицинска школа „Др.
Андра Јовановић“ Шабац,
-за њеног заменика Биљана Милинковић;
12. Милан Чичулић, ОШ „Лаза К. Лазаревић“ Шабац,
-за његовог заменика Мирјана Аћимовић из Шапца;
13. Ана Ивковић, из Шапца, ОШ „Стојан Новаковић“ Шабац.
- за њеног заменика Тања Павловић из Поцерског
Причиновића,
14. Милица Перић, ОШ „Свети Сава“ Шабац,
-за њеног заменика Драгана Ђокић;
15. Весна Живковић, ОШ „Јанко Веселиновић“
Шабац,
-за њеног заменика Дубравка Јурешић;
16. Рајко Шушић, Шабачка гимназија, Шабац,
-за његовог заменика Татјана Васић;
17. Горан Бекић, економска школе „Стана Милановић“, Шабац,
-за његовог заменика Весна Димитријевић;
18. Данијела Обрадовић, ОШ „Војвода Степа“,
Липолист,
-за његовог заменика Дајана Маринковић;
19. Биљана Мркоњић, ОШ „Николај Велимировић“ Шабац,
-за њеног заменика Мина Драгаш;
20. Данка Милићевић, ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор;
-за њеног заменика Дејан Цвејић.
21. Предраг Нешковић, Средња пољопривредна
школа са домом ученика Шабац,
-за његовог заменика Зорица Глигорић из Шапца;
22. Јелена Вукомановић, ПУ „ Наше дете“ Шабац,
-за њеног заменика Данијела Марковић;
2) Мандат члановима Савета из тачке 1. овог решења траје годину дана.
3) Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу гра-
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да Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања (‘’Сл.гласник РС’’, број 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20), у члану 121. прописано је да Општински савет
родитеља чине представници савета родитеља свих
школа са подручја града и да се бирају сваке школске
године.
Правилником о Општинском савету родитеља
(‘’Сл.гласник РС’’72/18), у члану 2. прописано је да
Савет родитеља сваке васпитно-образовне и образовно-васпитне установе која има седиште на територији јединице локалне-самоуправе, односно градске
општине, предлаже свог представника и његовог заменика у Општински савет родитеља. Чланом 3. истог
Правилника, прописано је да представника родитеља
и његовог заменика у Општинском савету, предлаже
савет родитеља сваке образовно-васпитне установе,
(основне и средње школе и предшколске установе),
сваке радне, односно школске године, у року од 15
дана од дана именовања чланова савета родитеља
у образовно-васпитној установи, а најкасније до првог
октобра текуће радне, односно школске године. Савет родитеља, овај предлог доставља директору, који
о томе доноси одлуку. Ову одлуку директор образовно-васпитне установе, доставља Скупштини града,
која у року од 15 дана од дана пријема одлуке именује
чланове Општинског савета.
Општински савет има председника и заменика
председника, које бирају чланови, већином гласова
од укупног броја чланова Општинског савета.
У складу са напред наведеним све основне и средње школе, као и предшколска установа, су спровеле
Законом предвиђену процедуру и предложиле кандидате за чланове Општинског савета родитеља.
Имајући у виду да је спроведена законом предвиђена процедура, Комисија за избор и именовања
предлаже Скупштини да одлучи као у диспозитиву
решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:119-00-41/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“ У
ШАПЦУ ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове школског одбора
Основне школе „Јеврем Обреновић“ у Шапцу и то:
• Дамир Пајић, представник локалне самоуправе
• Мирјана Јовановић, представник локалне самоуправе
• Драгана Ђермановић, представник локалне самоуправе
2.Ово Решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.
Образложење
Скупштина града Шапца, на својој седници
04.07.2018. године, именовала је школске одборе
свих основних школа на територији Града. Том приликом именовани су чланови школског одбора Основне
школе „Јеврем Обреновић“ у Шапцу.
Законом о основама система образовања и васпитања (‘’Сл.гласник РС’’, број 88/17, 27/18,10/19 и 6/20),
чланом 116. прописано је да орган управљања у установи образовања, чине поред представника родитеља и запослених и три представника које предлаже
јединица локалне самоуправе. За нове чланове школског одбора из реда локалне самоуправе предложени
су: Дамир Пајић, Мирјана Јовановић и Драгана Ђермановић. Комисија за избор и именовања предлаже
Скупштини да донесе решење у датом тексту.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-42/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

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
16.12.2021. године , донела је:
РЕШЕЊЕ

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
16.12..2021. године , донела је:

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ” У
ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Саша Лазаревић, дужности
члана школског одбора Основне школе “Јанко Весе-
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Образложење

линовић“ у Шапцу, представник родитеља.
2. ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђе Николић, за члана школског одбора Основне школе „Јанко Веселиновић“ у
Шапцу, представник родитеља.
3. Ово Решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева’’.
Образложење
Скупштина града Шапца, на својој седници
04.07.2018. године, именовала је школске одборе
свих основних школа на територији Града. Том приликом именовани су чланови школског одбора Основне
школе „Јанко Веселиновић“ у Шапцу.
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 из реда родитеља
није истекао мандат, али је престао основ по коме је
именован у школски одбор, као представник родитеља, јер дете више није ученик школе. Савет родитеља
на својој седници одржаној 13.09.2021 год спровео је
процедуру избора новог члана. За новог члана школског одбора из реда родитеља предложен је Николић
Ђорђе, дипломирани хемичар из Шапца, уместо досадашњег Саше Лазаревић.
Комисија за избор и именовања предлаже Скупштини да одлучи као у диспозитиву решења.

У складу са чланом 46. став 1. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19),
мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком или разрешењем.
Својим дописом број
118-00-84/2021-14 од
15.12.2021. године Милица Павловић обавестила је
Скупштину града Шапца да подноси оставку на место
в.д. директора ЈКП „Инфраструктура -Шабац“ Шабац,
из личних разлога.
Статутом града Шапца („Сл.лист града Шапца“
број 5/19), чланом 39. став 1. тачка 12. Скупштина
града Шапца, именује и разрешава директоре јавних предузећа, чији је оснивач, у складу са законом и
оснивачким актом.
Комисија за избор и именовања предлаже Скупштини да одлучи као у изреци овог решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-00-86/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

На основу члана 52. 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
16.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА ЈП
‘’ИНФРАСТРУКТУРА-ШАБАЦ’’ ШАБАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-00-43/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

На основу члана 52. 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
16.12. 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В. Д. ДИРЕКТОРА ЈП
‘’ИНФРАСТРУКТУРА-ШАБАЦ’’ ШАБАЦ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Милица Павловић, дужности
в.д. директора ЈП ‘’ Инфраструктура - Шабац’’ Шабац,
због поднете оставке.
2.Ово решење објавити у ‘’Сл. листу града Шапца’’

Број 34

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Саша Максимовић, за вршиоца
дужности директора ЈП ‘’ Инфраструктура - Шабац’’
Шабац, до избора директора по спроведеном јавном
конкурсу.
ца’’

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

У складу са чланом 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), вршилац
дужности директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа, по спроведеном јавном конкурсу.
Статутом града Шапца („Сл.лист града Шапца“
број 5/19), чланом 39. став 1. тачка 12. Скупштина
града Шапца, именује и разрешава надзорни одбор и
директоре јавних предузећа чији је оснивач, у складу
са законом и оснивачким актом.
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Кандидат је приложио кратку биографију.
Како испуњава услове за наведено радно место,
Комисија за избор и именовања предлаже Скупштини
да одлучи као у изреци овог решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 112-00-32/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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На основу члана 38. став 2. члана 41. и 42. Закона
о туризму (‘’ Сл. гласник РС’’ број 17/19), члана 18. Закона о јавним службама (‘’ Сл. гласник РС’’ број 42/91,
71/94 и 83/2014), члана 75. Закона о запосленима у
јавним службама („Сл. гласник РС број 113/17,95/18
и 86/19), члана 21. Одлуке о усклађивању оснивачког
акта Туристичке организације града Шапца (‘’Сл. лист
града Шапца’’ број 3/17) и члана 39. и 131. Статута
града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 5/19) Скупштина града Шапца, на седници од 16.12. 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 38. став. 2 чланова 41. и 42.
Закона о туризму (‘’ Сл. гласник РС’’ број 17/19), члана
18. став 1. Закона о јавним службама (‘’ Сл. гласник
РС’’ број 42/91, 71/94 и 83/2014), и члана_21. Одлуке
о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације града Шапца ( ‘’Сл. лист града Шапца’’ број 3/17)
и члана 39. и 131. Статута града Шапца ( ‘’Сл. лист
града Шапца’’ број 5/19) Скупштина града Шапца, на
седници од 16.12.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ШАПЦА
1. РАЗРЕШАВА СЕ Нађа Глигорић из Шапца, дужности в.д. директора Туристичке организације града
Шапца, због истека мандата.
2. Ово решење објавити у ‘’Службеном листу града Шапца’’.
Образлжење
У складу са чланом 42. Закона о туризму (‘’ Сл.
гласник РС’’ број 17/19), и чланом 18. Закона о јавним службама (‘’ Сл. гласник РС’’ број 42/91, 71/94 и
83/2014), директора Туристичке организације бира и
разрешава оснивач.
Како је Нађи Глигорић, именованој за вршиоца
дужности директора Туристичке организације града
Шапца, истекао мандат, Комисија за избор и именовања предлаже Скупштини да Нађу Глигорић разреши
са места вршиоца дужности директора Туристичке организације града Шапца.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број:118-00-85/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ШАПЦА
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Симић, за вршиоца дужности директора Туристичке организације града
Шапца, на период који не може бити дужи од једне
године.
2. Ово решење објавити у ‘’Службеном листу града Шапца’’.
Образложење
У складу са чланом 38 став 2. и члановима 41. и
42. Закона о туризму (‘’ Сл. гласник РС’’ број 17/19), и
чланом 75. Закона о запосленима у јавним службама
(‘’ Сл. гласник РС’’ 113/17,95/18 и 86/19), надлежни
орган може да именује вршиоца дужности Туристичке
организације, без спровођења јавног конкурса, а најдуже на годину дана.
Вршилац дужности мора да испуњава све услове
који су чланом 42. Закона о туризму који су прописани
за избор директора.
Вршилац дужности директора има иста права,
обавезе и одговорности као и директор јавне службе.
Кандидат је доставио биографију о свом радном
искуству.
Предложени кандидат испуњава услове дефинисане законом за именовање на место вршиоца дужности, а Комисија за избор и именовања предлаже
Скупштини да одлучи као у изреци решења.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 112-00-325/2021-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић
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AКТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ШАБАЦ
Одељење за скупштинске и
заједничке послове
Број: Службено
23.12.2021. године
Шабац
ПРЕДМЕТ: Исправка техничке грешке
Обавештавамо вас да се десила техничка грешка приликом објављивања закључка број број: 06-66 од
19.11.2021. године који се односи на одређивање посебмних субјеката за заштиту и спасавање у општини Коцељева где је техничком грешком објављено само девет субјеката, уместо тринаест чланова Исправка ће бити
извршена у броју 34/21 где ће бити поново објављен цео закључак.
ОДЕЉЕЊА ЗА СКУПШТИНСКЕ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Станковић Маја, дипл.прав.

На основу члана 29. став 1. тачка 4. и члана 31. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр.87/18), члана 62. Статута општине Коцељева („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева” бр. 4/2019), Општинско веће Коцељева на предлог Штаба за
ванредне ситуације општине Коцељева на седници одржаној дана 19.11.2021. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Овим Закључком одређују се субјекти од посебног значаја за извршавање задатака заштите и спасавања грађана, материјалних и других добара на територији општине Коцељева у случају опасности и несрећа изазваних
елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу.
Члан 2.
Субјекти од посебног значаја у смислу члана 1. овог Закључка су:
Редни
број

Назив субјекта

1

2

Седиште
3

Делатност
4

Задатак
5

1.

ЈКП „ПРОГРЕС” Коцељева

Коцељева,
Душанова 2.

-снабдевање становништва
водом - комуналне услуге
-сахрањивање

-снабдевање становништва и
других субјеката водом за пиће
- асанација терена,
-прикупљање и сахрањивање
угинулих животиња,
сахрањивање погинулих људи
и друго

2.

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА”
Коцељева

Коцељева,
Омладинска
12.

-снабдевање електричном
енергијом

-снабдевање електричном
енергијом, превентивно
искључење струје и одржавање
електромреже

3.

Т.Г.Т.Д. „ОТПАД-ПРОЕМЕТ”
Коцељева

Коцељева,
Луке
Лазаревића бб.

- скупљање отпада
- услуге грађевинске
механизације

-употреба грађевинске
механизације за, санацију
оштећених путева, објеката
инфраструктуре, водних
објеката
-рашчишћавање
рушевина
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4.

„ЗУКВЕ-КОМЕРЦ” Коцељева

Коцељева,
Луке
Лазаревића бб.

-промет и снабдевање
грађевинским материјалом

-снабдевање грађевинским
материјалом

5.

„ЕУРОТРАНС-ТУРС“ д.о.о.
Коцељева

Коцељева, Николе
Ђукића 1.

-аутобуски превоз путника

- евакуација и померање
становништва

6.

Дом здравља
„Др Даринка Лукић”
Коцељева

Коцељева
Немањина 8.

- здравство

-прва медицинска помоћ и
друге здравствене услуге

7.

Центар за социјални рад
„Коцељева” Коцељева

Коцељева,
Милована
Глишића 6.

-пружање услуга социјалне
заштите и решавања о
правима грађана

- збрињавање угроженог
становништва

8.

Црвени крст Коцељева

Коцељева,
Немањина 99.

- хуманитарне и невладине
организације

прва помоћ,
збрињавање
евакуација становништва
психосоцијална подршка

9.

Ветеринарска станица
Коцељева АД Коцељева

Коцељева,
Миће
Станојловића 8.

- ветеринарска

- заштита и спасавање
животиња

10.

Телеком Србије АД Одељење за
кабловску приступну мрежу Шабац 2

Коцељева,
Омладинска

-одржавање
телекомуникационих сервиса

- одржавање кабловске
телекомуникације

11.

„Развојно иновациони систем“ доо
Београд

Београд, Обилићев
венац 18.

-послови ванредних ситуација

-израда процене угрожености
-израда планова заштите и
спасавања
-изнајмљивање опреме за
превенцију поплава и за
санирање последица изазваних
елем. непогодама

12.

Радио „ПЕТИЦА” Коцељева

Коцељева,
Немањина 110.

- радио активности

- информисање становништва о
опасностима

13.

‘’TRIBEX’’ doo Сремска Каменица

Сремска Каменица
Нова 23 бр. 6

- експлоатација камена

-снабдевање каменом

Члан З.

Члан 6.

Ради обављања послова из своје надлежности
Штаб за ванредне ситуације, може ставити у приправност или ангажовати субјекте од посебног значаја за
заштиту и спасавање у ванредној ситуацији, као и за
потребе вежби цивилне заштите када ванредна ситуација није проглашена.

Ступањем на снагу овог Закључка престаје да
важи Одлука о одређивању субјеката од посебног
значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији општине Коцељева (”Службени
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева”, број 11/20).

Члан 4.
Председник општине Коцељева, са субјектима из
члана 2. овог закључка уговором уређује трошкове
стављања у приправност односно ангажовања субјеката од посебног значаја, који се надокнађују по тржишним ценама.
Средства за надокнаду насталих трошкова стављањем у приправност односно ангажовањем субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у
ванредним ситуацијама обезбеђују се из буџета општине Коцељева.
Члан 5.
На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја не примењују се одредбе закона којим се
уређују јавне набавке.

Члан 7.
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ”Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОЦЕЈЬЕВА
Број: 06-66 од 19.11.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА КОЦЕЉЕВА
Душан Илинчић
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