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АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014) и
члана 28. члана 32 став 6. и члана 44. Закона о
црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС",
бр.36/2006) у даљем тексту: Закон, а у складу са
чланом 2. Правилника о критеријумима и поступку
доделе средстава црквама и верским заједницама
(„Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева",бр.34/2016), у даљем тексту:
Правилник, Општинско веће општине Владимирци,
на седници одржаној 18.01.2018. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНОГ КОКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА
I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија у општини Владимирци у следећем саставу:
1. Иван Вуковић, - за председника
2. Ратко Драгојевић, - за члана
З. Горан Зарић, - за члана
II. Задатак Комисије је да припреми конкурсну
документацију у складу са Правилником, огласи јавни конкурс на званичној интернет страници општине
Владимирци у року од једног дана од дана израде
конкурсне документације, утврди листу вредновања
и рангирања пријављених пројеката у року од 40
(четрдесет) дана од дана истека рока за подношење
пријаве.
Комисија обавља стручни преглед и вреднује предложене пројекте, у складу са условима и критеријумима наведеним у Закону, Правилнику и конкурсу и
доставља Општинском већу предлог Одлуке о финансирању и суфинансирању пројекта верских заједница.
Сагласност на финансирање или суфинансирање
пројеката верских заједница, на предлог Комисије
даје Општинско веће општине Владимирци.

19. јануар 2018.

III. Комисија је колегијални орган који у складу
са Правилником о критеријумима и поступку доделе
средстава црквама и верским заједницама спроводи
јавни конкурс за расподелу буџетских средстава
црквама и верским заједницама. Јавни конкурс се
расписује једном годишње.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева" и на званичној интернет страници општине Владимирци.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-6/18-II, од 18.01.2018. год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-4/18- II
18.01.2018.године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12,
62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон,
103/15 и 99/16), члана 67. ст.1.тач.2. Статута Општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.4/14- пречишћен текст и 15/15) и чл. 2. ст.1. тач. 2. Одлука о
Општинском већу („Сл. лист града Шапца и општине
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.36/08), Општине
веће општине Владимирци, на својој I редовној
седници у 2018. години одржаној дана 18.01.2018.
године, једногласно је донело
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Владимирци за 2018 годину („Сл. лист града
Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева",
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бр. 29/17), у оквиру Раздела 3- Општинска Управа,
Програм 0602 - Програм 15: Локална самоуправа,
Програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва,
функција 160, економска класификација 499 - Текућа
резерва, позиција 62 одобравају се Општинској
управи општине Владимирци средстава у укупном
износу 408.000,00 динара ради обезбеђивања
недостајућих средстава потребних за куповину
софтвера.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1.
овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3Општинска Управа, Програм 0602 - Програм 15:
Локална самоуправа, Програмска активност 06020001; Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, функција 130, економска класификација
515, позиција 57.
3. О реализацији овог решења стараће се рачуноводство Општинске управе општине Владимирци.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења
и има се објавити у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-6/18- II
18.01.2018.године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12,
62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др. закон,
103/15 и 99/16), члана 67. ст. 1. тач. 2. Статута
Општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.4/14пречишћен текст и 15/15) и чл. 2. ст.1. тач. 2. Одлука о
Општинском већу („Сл. лист града Шапца и општине
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.36/08), Општине веће општине Владимирци, на својој I редовној
седници у 2018. години одржаној дана 18.01.2018.
године, једногласно је донело
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Владимирци за 2018 годину („Сл. лист града
Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева",
бр.29/17),у оквиру Раздела 3- Општинска Управа,
Програм 0602 - Програм 15: Локална самоуправа,
Програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва,
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функција 160, економска класификација 499 - Текућа
резерва, позиција 62 одобравају се Општинској
управи општине Владимирци средстава у укупном
износу 182.000,00 динара ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за верске организације.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1.
овог решења распоређују се у оквиру Раздела ЗОпштинска Управа, Програм 1201-Програм 13: Развој
културе и информисања, Програмска активност 12010003: Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа, функција 860, економска класификација 481, позиција 94.
3. О реализацији овог решења стараће се рачуноводство Општинске управе општине Владимирци.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења
и има се објавити у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић,Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЂЕ
Број: 400-5/18- II
18.01.2018.године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13,
63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и
99/16), члана 67. ст. 1. тач. 2. Статута Општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр.4/14- пречишћен текст
и 15/15) и чл. 2. ст. 1. тач. 2. Одлука о Општинском
већу („Сл. лист града Шапца и општине Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр.36/08), Општине веће
општине Владимирци, на својој I редовној седници у
2018. години одржаној дана 18.01.2018. године
једногласно је донело
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Владимирци за 2018 годину („Сл. лист града
Шапца и општине Богатиђ, Владимирци и Коцељева",
бр.29/17), у оквиру Раздела 3- Општинска Управа,
Програм 0602 - Програм 15: Локална самоуправа,
Програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва,
функција 160, економска класификација 499 - Текућа
резерва, позиција 62 одобравају се Општинској
управи општине Владимирци средстава у укупном

Број 1
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износу 760.838,00 динара ради обезбеђивања
недостајућих средстава потребних за развој спорта и
омладине.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке I.
овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3Општинска Управа, Програм 1301- Програм 14:
Развој спорта и омладине Програмска активност
1301 -0001; Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810,
економска класификација 481, позиција 96.
Средсгва потребна за Програм 14 - Развој спорта
и омладине:
- Спортски савез општине
Владимирци, ................................................. 383.227,00
- Општимски фудбалски савез
Владимнрци ...................................................... 8.710,00
- К.К. Владимирци ..................................... 69.917,00
- Ш К. Пејиновић ........................................ 25.000,00
- Ш.К. Дебрц ............................................... 40.000,00
- О.К. Једршство Владимирци ................ 129.000,00
- Ф.К. Тргошпед Меховине ........................ 50.000,00
- СК Крнуле .................................................. 4.984,00
- Ф.К. Верко Суво Село ............................. 50.000,00
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2. Милан Павловић, - за члана
З. Здравко Перић, - за члана
II Задатак Комисије је да донесе Предлог одлуке
за расподелу средстава на основу спроведеног
јавног конкурса и да исту достави председнику општине Владимирци, који доноси Одлуку о додели
средстава, односно председник општине доноси
коначну одлуку о финанасирању програма.
О раду Комисије води се записник, који потписују
председник и чланови комисије. Јавни конкурс расписује Општинско веће општине Владимирци у складу
са Правилником. Пријава на конкурс подноси се
Спортском савезу општине Владимирци. Комисија
врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога са предлогом износа средстава којим ће
програм бити финансиран/суфинансиран.
III Ово решење објавити у „Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева" и на званичној интернет страници општине Владимирци.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-5/18-II, од 18.01.2018. год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.

УКУПНО: .................................................. 760.838,00
О реализацији овог решења стараће се рачуноводство Општинске управе општине Владимирци.

АКТА ГРАДА ШАПЦА

Ово решење ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у „Службеном листу града Шапца и
ошптша Богатић,Владимирци и Коцељева".
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл.инж.пољ., с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014) и
члана 138. став 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС",
бр.24/11, 99/11, 10/2016) у даљем тексту: Закон, а у
складу са чланом 11. Правилника о критеријумима и
поступку доделе средстава за финансирање потреба
у области спорта општине Владимирци („Службени
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 34/2016), у даљем тексту: Правилник,
Општинско веће општине Владимирци, на седници
одржаној 18.01.2018. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија у општини Владимирци
у следећем саставу:
1. Раде Ковачевић, - за председника

На основу члана 100. став 3. 4. и 5. Закона о
заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр.
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др.
закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016), члана 2. став
2. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Шапца („Сл. лист града Шапца"
бр.12/2010) и члана 32. и 99. Статута града Шапца
(„Сл. лист града Шапца" бр. 32/08), Градско веће,
доноси
ПРЕДЛОГ

ПР ОГР АМ А

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018.
ГОДИНУ
1. Овим Програмом утврђује се намена и начин
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине (у даљем тексту: Фонд) планираних
у буџету града Шапца за 2018. годину.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у
укупном износу од 60,565,000.00 динара, оствариће
се од накнаде за заштиту и унапређење животне
средине града Шапца, која се наплаћује по Одлуци о
накнади за заштиту и унапређење животне средине
града Шапца и дела средстава по основу накнаде за
загађивање животне средине.
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3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма
користиће се наменски за финансирање обавеза
локалне самоуправе утврђених законима из области
заштите животне средине: подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката; програма и
пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); програм заштите и развоја заштићених природних добара; научно- истраживачких програма и
пројеката; едукације и јачања свести о потреби заштите животне средине; информисања и објављивања
података о стању животне средине; трошкова
реализације програма, као и других активности од
значаја за заштиту животне средине у Граду.
Средства из тачке 2. овог Програма користиће се за:
I Програме и пројекте праћења стања животне
средине (мониторинг) на територији град Шапца:
3.000.000,00 дин.
У току 2018. године планира се праћење следећих параметара:
-

праћење квалитета ваздуха,

-

праћење нивоа комуналне буке,

- мерења у ванредним ситуацијама до којих је
дошло искључиво као последица хемијског удеса
За реализацију наведених мониторинга у току
2018. години ће бити закључени уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, након спроведене јавне набавке и у окладу
са Законом о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр.
124/12).
Праћење и контрола квалитета воде за пиће,
контрола градских изворишта, контрола квалитета
воде јавних купалишта и базена, контрола квалитета
и нивоа загађености пољопривредног земљишта и
санитарна контрола градских пијаца ће се вршити у
оквиру редовних контрола предузећа и установа
којима су јавни објекти поверени на управљање и
коришћење те нису предмет овог Програма.
II Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте:
56,315,000.00 дин.
Пројекти и програми који се односе на:
1. сузбијање комараца
2. учешће у изградњи линије муља са анаеробном стбилизацијом за капацитет од 126 000
еквивалент становника
Ови програми и пројекги биће реализовани у
складу са решењима и обавезама проистеклим из
закона, и у сарадњи са другим субјектима система
заштите животне средине.
III Програми или пројекти заштите и развоја
заштићених природних добара на територији
града Шапца
У 2018. години реализоваће се програми или
пројекти заштите и развоја заштићених добара у
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складу са финансијским могућностима. Разматраће
се и нови предлози, за заштиту природних добара, и
у складу са интересом Града водити поступак за
њихово стављање под заштиту.
IV Едукативни пројекти и јачање свести о
значају заштите животне средине:
1,200,000.00 дин.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања
свести и популаризације заштите животне средине,
Градска управа града Шапца, надлежно Одељење за
инспекцијске и комунално-стамбене послове, група
за заштиту животне средине ће, у сарадњи са другим
субјектима, организовати или учествовати у пројeктима, предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама, акцијама из области заштите
и унапређења животне средине и обележавању
значајних датума и догађаја.
Средства наведена у овом ставу распоређиваће
се на основу поднетих захтева за суфинасирање од
стране образовних установа, јавних предузећа,
туристичке организације, цивилног сектора, привредних
субјеката и институција са територије града Шапца.
Акт о додели средстава за суфинсирање из ове
позиције доноси начелник Градске управе на основу
предлога надлежног Одељења за инспекцијске и
комунално-стамбене послове, група за заштиту
животне средине.
V Информисање и објављивање података о
стању и квалитету животне средине:
50 000,00 дин.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне
средине, јавности града Градске управе и јачања
свести о значају заштите животне средине, у току
2018. године лланирана је израда интернег портала,
и континуирано праћење стање заштите животне
средине, Истовремено ће се радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем
средстава јавног информисања,
4. Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности од
прилива средстава прикупљених у складу са приливом наменских уступљених средстава у складу са
Законом о заштити животне средине ("Сл, гласник
РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон,
72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС).
5. Када се приходи не остварују у планираном
износу, Градоначелник града Шапца утврђује приоритетне активности, на предлог надлежног Одељења за
инспекцијске и комунално-стамбене послове, група
за заштиту животне средине.
6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију појединачних програма и пројеката спроводи надлежно
одељење Градске управе.
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Извештај о реализацији овог Програма подноси
Градска управа града Шапца, надлежно Одељење за
инспекцијске и комунално-стамбене послове, група
за заштиту животне средине, пре усвајања Програма
за наредну годину.
7. Овај Програм објавиће се у „Службеном листу
града Шапца".
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
Број:403-1/2018-15 од 18.01.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић, с.р.
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На основу члана 94. став 2. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС"
бр.68/2015), члана 3. став 1. Одлуке о такси превозу
на територији града Шапца ("Сл. лист града Шапца"
Ред. бр.

бр. 29/2015 и 7/2017) и члана 54. и 99. Статута града
Шапца ("Сл. лист града Шапца", бр.32/2008), Градско
веће града Шапца, дана 18.01.2018. године. донело је:
ПРОГР АМ
О ОПТИМАЛНОМ ОРГАНИЗОВАЊУ ТАКСИ
ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА ЗА
2018. ГОДИНУ
1. У оквиру планираних потреба јавног превоза у
граду Шапцу за 2018. годину овим Програмом утврђује се потребан број и назив такси стајалишта и
оптималан број такси возила чијим радом се задовољавају потребе за овом врстом превоза на
територији града Шапца.
2. На територији града Шапца утврђују се 23
такси стајалишта. Такси стајалишта се налазе на
следећим локацијама:

НАЗИВ такси стајалишта

Назив улице

1.

Аутобуска станица

Краља Милутана

2.

Зелени венац

Трг ђачког батаљона

3.

Болница

Попа Карана

4.

Робна кућа 1

Краља Милана

5.

Хотел "СЛОБОДА"

Кнеза Милоша

6.

"ЗОРКА" солитер

Кајмакчаланска

7.

Железничка станица

Цара Душана

8.

Пијаца "Живинарник"

Жике Поповића

9.

Камичак

Мачванска

10.

"МАЧВА" стадион

Нова I

11.

Кванташка пијаца

Нова 1

12.

Тркалиште

Норвешка

13.

Летњиковац

Војводе Јанка Стојићевића

14.

МЗ "Јевремова"

Николе Пашића

15.

МЗ "Жика Поповић"

Леонарда да Винчија

16.

Триангла

Боре Тирића

17.

МЗ "Касарске ливаде"

Стефана Првовенчаног

18.

Ново гробље

Летњиковачка коса

19.

Думача раскршће

Београдска

20.

Јевремовац

Јевремовац центар

21.

Мајур

Мајур центар

22.

Мишар

Мишар центар

23.

П. Причиновић

П. Причиновић центар

3. Полазећи од потреба за јавним превозом,
утврђује се да је за задовољење потреба за такси
превозом на територији града Шапца потребно 150
такси возила.
4. Правна лица и предузетници који на дан
доношења овог Програма обављају такси превоз
наставиће са радом у складу са законом и Одлуком о
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такси превозу на територији града Шапца ("Сл. лист
града Шапца" бр.29/2015 и 7/2017).
5. Овај Програм објавити у "Службеном листу
града Шапца".
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
Број: 344-1545/2017-15
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић, с.р.
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Градоначелник града Шапца, дана 19.01.2018.
године, на основу чл. 186. и 189. Закона о основама
система образовања ("Сл. гласник РС", бр.88/2017),
чл. 50. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017), чл.
11, 12. и 13. Правилника о мерилима за утврђивање
економске цене програма васпитања и образовања у
предшколским установама ("Сл. гласник РС", бр.
146/2014) и чл. 49. Статута града Шапца ("Сл. лист
града Шапца", бр. 32/2008 и 33/2016), донео је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НАШЕ ДЕТЕ" У ШАПЦУ
I

Учешће корисника услуга у економској цени по
детету изности 25 %, односно за целодневне облике
рада у трајању од 11 часова, утврђује се у износу од
6.817,48 динара месечно по детету.
IV
Учешће корисника услуга у економској цени по
детету износи 25%, односно за полудневне облике
рада у трајању од 4 часа, утврђује се у износу од
2.860,48 динара месечно по детету.
V
Учешће корисника услуга у економској цени по
детету за целодневне облике рада у трајању од 11
часова - програм припреме за школу, утврђује се у
износу од 6.362.05 динара месечно по детету.
VI

Овим решењем утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској
установи "Наше дете" у Шапцу, чији је оснивач град
Шабац.

Даном почетка примене овог решења престаје да
важи Решење о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у Предшколској установи
"Наше дете" у Шапцу, број 38-1/17-13 од 24.01,2017.
године. ("Службени лист града Шапца", бр. 2/2017).

II

VII

Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Наше дете" у Шапцу,
утврђује се у износу од 27.269,90 динара месечно по
детету.

Ово решење објавити у "Сл. листу града Шапца",
а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

Дневна економска цена по детету утврђује се
дељењем месечне економске цене по детету из
става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
Број: 38-1/2018-13 од 19.01.2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић, с.р.
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.
Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.
Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24
Скупштински лист излази према потреби.
Штампа "DEMO GROUP" d.o.o. Шабац
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