ГОДИНА XLII

БРОЈ 1.

АКТА ГРАДА ШАПЦА

6. фебруар 2019.

1. Родољубу Јокићу и
2. Јелени Павловић
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града
Шапца".

001
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 8. Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07 и
54/11) и члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Сл.
лист града Шапца" број 32/08 и 33/16), Скупшгина
града Шапца, на седници одржаној 6.02.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА
1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборницима Скупштине града Шапца, изабраним на
изборима одржаним 24. априла 2016. године, и то:

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-59/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

003
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима,
(„Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 32. и 99.
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број
32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници
од 6.02.2019. донела је:

1. Владана Красавца, због поднете оставке.

ОДЛУКУ

2. Бегана Цицварића, услед смрти.
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града
Шапца"
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-58/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

002
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
("Сл. гласник РС", број 129/2007 и 54/2011) и члана
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл, лист града Шапца"
број 32/2008 и 33/2016), Скупштина града Шапца, на
седници одржаној 6.02.2019. године, донела је

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
„СРЕМ-МАЧВА" ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" Шабац за
2019, год. који је донео Надзорни одбор ЈКП Регионална депоннја "Срем-Мачва" Шабац, на седници
одржаној 12.12.2018. год. број 436-1/18.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-54/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА
1. ПОТВРЋУЈУ СЕ мандати одборницима Скупштине града Шапца, који су изабрани на изборима
одржаном 24.априла 2016.године, и то:

004
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 32. и 99.
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број
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32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници
од 6.02.2019. донела је:

Број 1

Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број
32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници
од 6.02.2019. донела је:

ОДЛУКУ
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
Јавног предузећа Инфраструетура Шабац за 2019.
год. који је донео Надзорни одбор предузећа на
седници одржаној 24.01.2019.год. број 198-01/2019.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-52/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-ШАБАЦ" ЗА 2019.
ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
ЈКП "Паркинг-Шабац" за 2019 годину који је донео
Надзорни одбор ЈКП "Паркинг-Шабац" на седници
одржаној 21.01.2019. године број Д-71/2019.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-49/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

005
На основу члана 61. Закона о јавним предузећима, („Сл. гаасник РС" број 15/16) и члана 32. и 99.
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број
32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници
од 6.02.2019. донела је:

007
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима, („Сл. гпасник РС" број 15/16) и члана 32. и 99.
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број
32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници
од 6.02.2019. донела је:

ОДЛУКУ
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ ЗА 2019.
ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења
буџетске помоћи Јавног предузећа Инфраструкгура
Шабац за 2019. год. који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа Инфраструкгура Шабац на седници
одржаној 24.01.2019. год. број 198-01/2019.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-55/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ЗА 2019.
ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
ЈКП "Топлана-Шабац" за 2019 год. који је донео
Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Шабац" на седници
одржаној 27.12.2018. год. број 01-1698-5/18.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-50/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

008
006
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 32. и 99.

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 32. и 99.
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број

Број 1

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева
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32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници
од 6.02.2019. донела је:

Скупштина града Шапца, на седници одржаној дана,
6.02.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД-ШАБАЦ" ЗА 2019.
ГОДИНУ

Усваја се Локални акциони план за отворену
управу, за период 2019-2020. године. Ову одлуку
објавити у "Службеном листу града Шапца".

1. ДАЈЕ СЕ оагласност на Програм пословања
ЈКП "Водовод-Шабац" за 2019. год. који је донео
Надзорни одбор ЈКП "Водовод-Шабац" на седници
одржаној 28.12.2018. год. број 6584/1.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-38/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-51/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

009
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 32. и 99.
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца" број
32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници
од 6.02.2019. године донела је:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ ЗА
2019. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
ЈКП "Стари град" Шабац за 2019. год. који је донео
Надзорни одбор ЈКП "Стари град" Шабац, на седници
одржаној 24.01.2019. год. број 526/1.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца".

011
На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца
("Сл. лист града Шапца" број 32/08 и 33/16) и члана
5. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Топлана - Шабац" Шабац ("Сл.
лист града Шапца" број 21/17) Скупштина града
Шапца, на седници од 6.02.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПРОШИРЕЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЈКП "ТОПЛАНА ШАБАЦ" ШАБАЦ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорог
одбора ЈКП "Топлана - Шабац" Шабац број 01-16983/18 од 28.12.2018. године о проширењу делатности
ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац.
2. Ово Решење објавити у "Сл. листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 110-7/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-53/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

010
На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца
("Службени лист града Шапца" бр. 32/2008 и 33/2016),

012
На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07 и
47/18), члана 5. и 6, Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС", број 15/2016), члана 2. и 3.
Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС", број 88/11,104/16 и 95/18) и члана 32. и
99. Статута града Шапца („Службени лист града
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Шапца" број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца,
на седници одржаној дана 6.02.2019. године донела је

Скупштина града Шапца на седници одржаној дана
6.02.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Топлана - Шабац" Шабац ("Службени лист града Шапца" број 21/17) у члану 6. после
алинеје 2. додаје се нова алинеја 3. која гласи:
"4329 - остали инсталациони радови у грађевинарству."
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. листу града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-39/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва"
Сремска Митровица („Службени лист града Сремска
Митровица", број 1/2014 и 12/1/2016 и "Сл. лист
града Шапца" број 25/13 и 19/16) којим је организовано као Јавно комунално предузеће Регионална
депонија „Срем-Мачва" Сремска Митровица, уписано
у регистар Агенције за привредне регистре Решењем
бр. БД 81943/2011 од 20.07.2011. године, ради
усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број 15/16).
Оснивање јавног предузећа
Члан 2.

013
На основу члана 13. и члана 20. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС", број
129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 5. став 3. и члана 6. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС", број 15/16),
члана 2. и 3. и 10. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16), члана
21. Закона о јавној својини („Службени гласник РС
бр.72/2011, 88/13, 105/14, 108/16 и 113/17), члана 32.
и 99. Статута града Шапца (Службени лист града
Шапца број 32/08 и 33/16), члана 35. став 1. тачка 9.
Статута Града Сремске Митровице („Сл. лист Града
Сремска Митровица" бр. 13/2012 и 6/2018.) и у складу са одредбама Споразума о изградњи, управљању
и коришћењу регионалног система за управљање
чврстим комуналним отпадом на територијама Града
Шапца и Града Сремска Митровица, закљученог дана
25.03.2011. године, Споразума о изменама и допунама
Споразума о изградњи, управљању и коришћењу
регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама Града Шапца и Града
Сремска Митровица, закљученог дана 06.02.2014.
године и Споразума о изменама и допунама Споразума
о изградњи, управљању и коришћењу регионалног
система за управљање чврстим комуналним отпадом
на територијама Града Шапца и Града Сремска
Митровица, закљученог дана 23.10.2018. године,

Ради обезбеђивања услова за управљање регионалним системом за чврсти комунални отпад на
територији градова Сремске Митровице и Шапца
оснива се Јавно комунално предузеће Регионална
депонија „Срем-Мачва" Шабац (у даљем тексту: Заједничко предузеће).
Циљеви оснивања
Члан 3.
Заједничко предузеће оснивано је и послује ради
обављања послова претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљања секундарним сировинама са територија Града Сремске
Митровице и Града Шапца, у складу са Споразумом
о изградњи, управљању и коришћењу регионалног
система за управљање чврстим комуналним отпадом
на територијама Града Шапца и Града Сремска
Митровица, закљученим дана 25.03.2011. године,
Споразумом о изменама и допунама Споразума о
изградњи, управљању и коришћењу регионалног
система за управљање чврстим комуналним отпадом
на територијама Града Шапца и Града Сремска
Митровица, закљученим дана 06.02.2014. године и
Споразумом о изменама и допунама Споразума о
изградњи, управљању и коришћењу регионалног
система за управљање чврстим комуналним отаадом
на територијама Града Шапца и Града Сремска
Митровица, закљученим дана 23.10.2018. године (у
даљем тексту:Споразум) и законом.
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Предмет одлуке
Члан 4.

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и
Заједничког предузећа у обављању делатности од
општег интереса, а нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште Заједничког предузећа;
- претежна делатност Заједничког предузећа;
- права, обавезе и одговорности оснивача према
Заједничком предузећу и Заједничког предузећа
према оснивачима;
- услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
- условима и начину задуживања Заједничког
предузећа;
- заступање Заједничког предузећа;
- износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
- органи Заједничког предузећа;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину
Заједничког предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Заједничко
предузеће.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА
Оснивачи Заједничког предузећа
Члан 5.
Оснивачи Заједничког предузећа су Град Сремска
Митровица, улица Светог Димитрија 13, матични број
08898774 и Град Шабац, улица Господар Јевремова 6,
матични број 07170033.
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Заступање и представљање Заједничког
предузећа
Члан 8.
Заједничко предузеће заступа и представља
директор.
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име Заједничког предузећа
Члан 9.
Заједничко предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно комунално предузеће Регионална
депонија „Срем-Мачва" Шабац.
Скраћено пословно име је ЈКП „Срем-Мачва"
Шабац.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Заједничког предузећа, уз сагласност оснивача.
Седиште Заједничког предузећа
Члан 10.
Седиште Заједничког предузећа је у Шапцу,
улица Хајдук Вељкова бб. О промени седишта
Заједничког предузећа одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак Заједничког предузећа
Члан 11.
Заједничко предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и
ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно
име и седиште Заједничког предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно
пословно име, седиште Заједничког предузећа и
место за датум и број.

Права оснивача остварују Скупштине градова.

Заједничко предузеће има свој знак који садржи
назив и седиште Заједничког предузећа, а који ће
бити дефинисан Статутом Заједничког предузећа.

Правни статус Заједничког предузећа

Упис Заједничког предузећа у регистар

Члан 6.

Члан 12.

Заједничко предузеће има статус правног лица,
са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Заједничко предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе Заједничког предузећа
Члан 7.
Заједничко предузеће за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином. Оснивачи не одговарају за обавезе Заједничко предузеће, осим у
случајевима прописаним законом.

Заједничко предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком,
уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак
регистрације, у складу са законом.
Унутрашња организација Заједничког предузећа
Члан 13.
Заједничко предузеће послује као јединствена
радна целина.
Актом директора Заједничко предузеће, уређује
се унутрашња организација и систематизација послова.
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На акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова сагласност дају градоначелници
градова Сремска Митровица и Шабац.
IV ДЕЛАТНОСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 14.
Претежна делатност Заједничког предузећа је:
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није
опасан.
Осим наведене претежне делатности, Заједничко
предузеће ће се бавити и другим делатностима, као
што су:
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 35.21 Производња гаса
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у
области управљања отпадом
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.24 Манипулација теретом
- 52.29 Остале пратеће активности у саобраћају
- 70.22 Консултанске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
Заједничко предузеће може без уписа у регистар
да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности
испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Заједничког предузећа,
као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као делатности
од општег интереса
Члан 15.
Заједничко предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди
да су испуњени услови за обављање те делатности у
погледу:
1)
2)
3)
4)
5)

техничке опремљености;
кадровске оспособљености;
безбедности и здравља на раду;
заштите и унапређења животне средине и
других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 16.

Заједничко предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из члана
14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним
друштвима.
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Заједничко предузеће према зависном друштву
капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе
и одговорности које имају градови Сремска Митровица
и Шабац, као оснивачи према Заједничком предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност дају
Скупштине градова оснивача.
V ИМОВИНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 17.
Основни капитал Заједничког предузећа износи
49.810,40 динара.
Имовина Заједничког предузећа
Члан 18.
Имовину Јавног предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину Јавног предузећа,
укључујући и право коришћења на стварима у јавној
својини градова оснивача.
Заједничко предузеће може користити средства у
јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се
регулишу међусобнн односи, права и обавезе Заједничког предузећа са једне и градова, као оснивача,
са друге стране.
Градови оснивачи ће посебним уговорима, које ће
сваки град оснивач закључити са Заједничким предузећем, на основу члана 19. Закона о јавној својини,
уступити на управљање, коришћење и одржавање
имовину која се иалази у јавној својини градова, у
сврху обављања делатности Заједничког предузећа,
а без преношења својине на тој имовини на Заједничко предузеће.
Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у
капитал Заједничког предузећа, у складу са законом
и актима Скупштине града Сремске Митровице и
Шапца.
По основу улагања средстава из става 1. овог
члана градови стичу уделе у Заједничком предузећу,
као и права по основу тих удела.
Калитал у Заједничком предузећу подељен на
уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 20.
О повећању или смањењу основног капитала
Заједничком предузећу одлучују Скупштине градова
оснивача.
Средства Заједничког предузећа
Члан 21.
Заједничко предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих
извора:
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-

продајом производа и услуга,

-

из кредита,

-

из донација и поклона,

- из буџета оснивача и буџета Републике Србије,
буџета аутономне покрајине и
-
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Средства која су намењена за фииансирање
обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити
само за те намене.
Промена цене комуналне услуге

из осталих извора, у складу са законом.

Члан 25.

Расподела добити

Одлуку о промени цене комуналне услуге доноси
Надзорни одбор Заједничког предузећа у складу са
Законом о комуналним делатностима.

Члан 22.
Добит Заједничког предузећа, утврђена у складу
са законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене, у
складу са законом, актима оснивача и овом одлуком.

На одлуку о промени цене комуналне услуге сагласност дају надлежни органи оснивача.

Одлуку из става 1 овог члана доноси Надзорни
одбор уз сагласност оснивача.

Члан 26.

Одлуком из претходног става део средстава по
основу добити усмерава се оснивачу и уплаћује се
на прописан рачун за уплату јавних прихода.
Начела за одређивање цене комуналне услуге
Члан 23.
Наплату услуге одлагања (депоновања) чврстог
комуналног отпада, по тони депонованог комуналног
отпада, Заједничко предузеће ће потраживати од
надлежних комуналних предузећа Града Шапца и
Града Сремска Митровица, која врше послове прикупљања и одношења комуналног отпада у градовима
оснивачима, на основу закључених посебних уговора
између тих комуналних предузећа и Заједничког
предузећа, у складу са Споразумом.
Фактурисање наплате услуге одлагања чврстог
комуналног отпада на депонију "Јарак", заједничко
предузеће ће вршити једном месечно.
Град Шабац и град Сремска Митровица ће
организовати наплату услуге одлагања чврстог комуналног отпада заједно са наплатом услуге прикупљања и одношења комуналног отпада, преко својих
јавних комуналних предузећа. Износ цене за услугу
депоновања ће се исказивати посебно на рачунима
за услуге прикупљања, одношења и одлагања чврстог
комуналног отпада за све кориснике.
Цена комуналне услуге

Заједничко предузеће, у складу са Законом доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја.
Члан 27.
Заједничко предузеће за сваку календарску годину
донеси годишњи програм пословања који доставља
оснивачима, најкасније до 1. децембра текуће године
за наредну годину, на давање сагласности.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 28.
По основу учешћа у основном капиталу Заједничког предузећа, градови Сремска Митровица и
Шабац, као оснивачи имају следећа права:
- право управљања Заједничким предузећем на
начин утврђен Статутом Зајдничког предузећа;
- право на учешће у расподели добити Заједничког предузећа;
- право да буду информисани о пословању
Заједничког предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе
или стечајне масе, након престанка Заједничког предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
-

Члан 24.
Елементи за одређивање накнаде за депоновање су:
1) пословни расходи исказани у
књигама и финансијским извештајима;

Програм пословања

пословним

2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката
комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према
усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.

друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 29.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности
за коју је Заједничко предузеће основано, Скупштине
градова, у складу са законом, дају сагласност на:
Статут Заједничког предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса;
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тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини уколико у току пословања
Заједничког предузећа, градови оснивачи пренесу у
својину Заједничког предузећа, имовину веће вредности, која је у непосредној функији обављања
делатности од општег интереса;
- акт о општим условима за испоруку производа
и услуга;
-

улагања капитала;

-

статусне промене;
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- друге мере одређене законом којим се уређују
услови и начин обављања делатности од општег
интереса и овом Одлуком.
Члан 34.
У случају поремећаја у пословању Заједничког
предузећа, Градска већа града Сремска Митровица и
Шабац предузеће мере којима ће обезбедити услове
за несметан рад и пословање предузећа у обављању
делатности од општег интереса, у складу са законом,
а нарочито:
- промену унутрашње организације Заједничког
предузећа.

- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акциЈама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији и

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и
овим уговором.

Члан 35.

Члан 30.
Градска већа града Сремска Митровица и града
Шапца дају претходну сагласност на повећање броја
запослених у Заједничком предузећу.
Градоначелници града Сремска Митровица и
града Шапца дају сагласност на акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 31.
Заједничко предузеће је дужно да делатност од
општег интереса за коју је основано обавља на начин
којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме

Пословање под тржишним условима
Заједничко предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије
других општина.
Члан 36.
Заједничко предузеће може пружати другим заинтересованим јединицама локалне самоуправе услугу
депоновања смећа водећи рачуна о капацитетима
Регионалне депоније и само уколико се са тим сагласе оба оснивача, о чему ће оснивачи одлучити
посебним актом.
Пружање услуга из става 1. овог члана, уколико
оснивачи споразумно одлуче да дозволе коришћење
капацитета регионалне депоније другим корисницима, Заједничко предузеће обављаће у складу са
посебно закљученим уговорима.
Расподела добити

Члан 32.
Заједничко предузеће је дужно да предузима
мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката
неопходних за обављање своје делатности, у складу
са законима и другим прописима којима се уређују
услови обављања делатности од општег интереса
због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 33.
У случају поремећаја у пословању Заједничког
предузећа, Скупштине градова предузеће мере којима
ће обезбедити услове за иесметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито:
-

разрешење Надзорног одбора и директора,

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,

Члан 37.
Добит Заједничког предузећа, утврђена у складу
са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу
са законом и посебном одлукама Скупштина градова
оснивача.
Пословни резултат Заједничког предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по
поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни
одбор, уз сагласност Скупштина градова оснивача.
VIII ОРГАНИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи Заједничког предузећа
Члан 38.
Органи Заједничког предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
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1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
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7. да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;

Надзорни одбор има три члана, од којих је један
председник,

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

Председника и чланове Надзорног одбора именују скупштине оснивача, на период од четири године.

(4) обавезно лечење алкохоличара;

По једног члана у Надзорни одбор одређују градови оснивачи, а један члан именује се из реда
запослених у Заједничком предузећу, на предлог
Радне групе из члана 15. Споразума.
Председника Надзорног одбора градови оснивачи
именују наизменично и то тако што, за период за који
је један град оснивач именовао директора, односно
вршиоца дужности директора, председника Надзорног
одбора именује други град оснивач.
Градови оснивачи самосталио одређују свог представника у Надзорном одбору, а такође и председника
Назорног одбора у складу са редоследом прописаним Споразумом. Сваки Град оснивач се обавезује
да доношењем коначног решења о именовању
Надзорног одбора од стране своје Скупштине, прихвати представника којег је одредио други Град
оснивач, односно Радна група за члана из реда
запослених, као и председника којег одреди оснивач
по редоследу утврђеном Споразумом.
Предлог решења о именовању Надзорног одбора
сачињен у складу са правилима утврђеним овим
чланом, доставља се Скупштинама градова оснивача, у истоветном тексту, и сматра се донетим када
га у истоветном тексту донесу обе скупштине.
Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2) овог члана;

(3) обавезно лечење наркомана;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана представник
запослених мора испуњавати и услове из члана 19.
став 1. тачка 1) и 2) Закона.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 41.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1) јавно предузеће не достави годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у роковима прописаним чланом 59. овог закона;
2) надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице јавног
предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.
Председник и чланови надзорног одбора којима је
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора,
а најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 42.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;

4. да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм
пословања усклађен са дугорочним и средњорочним
планом пословне стратегије и разврја из тачке 1.
овог члана;

5. да познаје област корпоративног управљања
или област финансија;

3) усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;

6. да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
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5)

усваја финансијске извештаје;

6)

надзире рад директора;

7)

доноси статут;

8) одлучује о статусним променама, оснивању
других правних субјеката и улагању капитала;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка;
10) закључује уговор о раду са директором, у
складу са законом којим се уређују радни односи;
11) врши друге послове у складу са законом и
статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора
или друго лице у Заједничком предузећу.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог члана
надзорни одбор доноси уз сагласност оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана надзорни
одбор доноси уз претходну сагласност оснивача.
Накнада за рад
Члан 43.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђују
оснивачи на основу извештаја о степену реализације
програма пословања Заједничког предузећа, а у
складу са актом Владе.
2) Директор
Члан 44.
Директора Заједничког предузећа именује Скупштина града оснивача, на основу спроведеног
јавног конкурса, у складу са Законом, а према редоследу утврђеном у закљученом Споразуму.
Статутом или другим оснивачким актом могу бити
одређени и други услови које лице мора да испуни
да би било именовано за директора Заједничког предузећа.
Директор Заједничког предузећа именује се наизменично, тако да по истеку рока на који је именован
вршилац дужности директора Заједничког предузећа
од стране Града Сремска Митровица, који је на тој
дужности у моменту закључења Измена и допуна
споразума, јавни конкурс за директора Заједничког
предузећа, у складу са законом, и избор на мандатни
период од четири године врши Град Шабац, а за
следећи мандатни период град Сремска Митровица
и даље наизменично.
Решење о именовању директора Заједничког предузећа донето од стране Скупштине града који, у
складу са редоследом из свог Споразума именује
директора, је коначно.
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Надлежности директора
Члан 45.
Директор Заједничког предузећа:
1)

представља и заступа Заједничко предузеће;

2)

организује и руководи процесом рада;

3)

води пословање Заједничког предузећа;

4) одговара за законитост рада Заједничког предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
7)

предлаже финансијске извештаје;

8)

извршава одлуке Надзорног одбора;

9) бира представнике Заједничког предузећа у
скупштини друштва капитала чији је једини власник
Заједничко предузеће;
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене законом и статутом Заједничког предузећа.
Зарада директора
Члан 46.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у складу са Законом.
Одлуку о исплати стимулације доноси Надзорни
одбор уз сагласност Скупштина градова оснивача.
Престанак мандата директора
Члан 47.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком или разрешењем у складу
са Законом.
Члан 48.
Предлог за разрешење могу поднети надлежни
органи оснивача и Надзорни одбор Заједничког
предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се дирекгору који има
право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 49.
Скупштина града оснивача, која је по редоследу
утврђеном у закљученом Споразуму, по спроведеном
конкурсу именовала директора може разрешити
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директора под условима предвиђеним законом, по
сопственој иницијативи или по предлогу другог града
оснивача.

3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
IX ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Суспензија директора

Поремећаји у пословању

Члан 50.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, Скупштина града
оснивача, која је по редоследу утврђеном у закљученом Споразуму именовала директора, доноси
решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не
оконча.
Извршни директори
Члан 51.
Заједничко предузеће може имати највише три
извршна директора.
Број извршних директора и послови за које је
сваки изврни дирекгор задужен одређују се Статутом
заједничког предузећа.
Извршни директор мора испуњавати услове прописане Законом и Статутом.
Извршног директора бира директор Заједничког
предузећа.
Уколико се Статутом предвиди постојање три
извршна директора, директор Заједничког предузећа
дужан је да изврши избор једног извршног директора
од лица која испуњавају услове прописане законом,
из града који је извршио избор директора, а избор
друга два извршна директора дужан је да изврши
између лица која испуњавају услове из другог града
оснивача.
Пре избора извршног директора, директор Заједничког предузећа дужан је да прибави сагласност
Градског већа оба града оснивача.
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Члан 53.
У случају поремећаја у пословању Заједничког
предузећа, Скупштине градова оснивача, могу предузети мере прописане законом, ради обезбеђења
услова за несметано функционисање Заједничког
предузећа и обављање делатности од општег
интереса, а нарочито:
- промену унутрашње организације Заједничког
предузећа;
- разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привременог органа Заједничког предузећа;
- ограничење права појединих делова Заједничког предузећа да иступају у правном промету са
трећим лицима;
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини и
-

друге мере у складу са Законом.
Остваривање права на штрајк
Члан 54.

Штрајк је прекид рада који запослени организују
ради заштите својих професионалних и екомских
интереса по основу рада.
У Заједничком предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним
уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника Заједничког предузећа,
мора се обезбедити минимум процеса рада у
обављању делатности од општег интереса.

Вршилац дужности директора

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града, у складу са законом.

Члан 52.

Унутрашња организација

Уколико Скупштина града оснивача, која је по редоследу утврђеном у закљученом Споразуму именовала директора, разреши директора пре истека
времена на који је именован, Скупштина истог града
оснивача има право да именује вршиоца дужности
на период који не може бити дужи од једне године,
односно до истека мандатног периода уколико је до
тог датума остало мање од једне године.

Члан 55.

Вршилац дужности директора именује се до именовања директора по конкурсу у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека
периода на који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколшоо буде донето решење о суспензији
директора;

Статутом, општим актима и другим акгима Заједничког предузећа ближе се уређују унутрашња
организација Заједничког предузећа, делокруг органа
и друга питања од значаја за рад и пословање
Заједничког предузећа, у складу са законом и овом
Одлуком.
Радни односи
Члан 56.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором
Заједничког предузећа у складу са законом и актима
оснивача.
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Колективни уговор Заједничког предузећа мора
бити сагласан са законом, општим и посебним колектавним уговором.

Други општи акти Заједничког предузећа морају
бити у сагласности са Статутом Заједничког предузећа.

Безбедност и здравље запослених на раду

Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Заједничком предузећу, морају
бити у складу са општим актима Заједничког предузећа.

Члан 57.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са
законом и прописима донетим на основу закона, а
ближе се уређују колективним уговором, општим
актима Заједничког предузећа или уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 58.
Заједничко предузеће је дужно да у обављању
своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да спречава
узроке и отклања штетне последице које угрожавају
природне и радом створене вредности човекове
средине.
Статутом Заједничког предузећа детаљније се
утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који
регулишу област заштите животне средине.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63.
Заједничко предузеће је дужно да Статут усагласи
са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи Заједничког
предузећа су дужни да ускладе са Статутом и
Законом у року од 60 дана од дана ступања на снагу
усаглашеног Статута Заједничког предузећа.
Члан 64.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва"
Шабац ("Сл. лист града Сремска Митровица" број
1/2014 и 12/1/2016 " и "Сл. лист града Шапца" број
25/13 и 19/16).
Члан 65.

Јавност рада предузећа
Члан 59.
Рад Заједничког предузећа је јаван.

Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана
објављивања у "Сл. листу града Сремска Митровица" и
„Сл. листу града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-40/2019-14

За јавност рада Заједничког предузећа одговоран
је директор.
Доступност информација
Члан 60.
Доступност информација од јавног значаја Заједничког предузећа врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 61.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора
Заједничког предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Заједничког
предузећа и штетило би његовом пословном угледу
и интересима.
X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 62.
Општи акги Заједничког предузећа су Статут и
други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Заједничког предузећа.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 15/16), члана 18.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа
Инфраструктура Шабац, Шабац ("Службени лист
града Шапца" број 23/18) и члана 32. и 99, Статута
града Шапца ("Службени лист града Шапца", број
32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници
одржаној дана 6.02.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈП
ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ ШАБАЦ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног предузећа Инфраструкгура Шабац, Шабац коју је донео
Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструкгура
Шабац, Шабац, на седници одржаној дана 10.01.2019.
године, под бројем 38-01/2019,

Број 1
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2. Ово Решење објавити у "Службеном листу
града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 110-8/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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На основу члана 6а. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС број 26/01, 135/04, 61/07,
5/09,101/10,24/11,47/13,68/14,95/18 и 99/18) и члана
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града
Шапца" број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца,
на седници одржаној 6.02.2019. године, донела је

„Допринос за уређивање грађевинског земљишта
не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној
својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре,
производне и складишне објекте, подземне етаже
објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трансформаторске станице и разводна постројења, оставе, вешернице и
сл.), осим за делове подземних етажа који се користе
за комерцијалне делатности.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта
се не обрачунава ни за отворена паркиралишта,
интерне саобраћајнице, отворена дечја игралишта,
отворене спортске терене и атлетске стазе, као и за
све врсте објеката у обухвату Северозападне радне
зоне који се граде на ларцелама које су отуђене из
јавне својине".
Члан 2.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
1. Неизграђено грађевинско земљиште на територији града Шапца, које се користи искључиво за
гајење биљака, односно садног материјала, односно
шума, за сврху утврђивања основице пореза на
имовину разврстава се у пољопривредно, односно у
шумско земљиште.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-41/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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На основу члана 32. став I. тачка 14. Закона о
локалиој самоуправи („Сл. гласник РСброј 129/07,
83/14, 101/16 И 47/18), члана 97. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09 и
64/10,24/11,121/12,42/13, 50/13, 98/13, 132/14,145/14
и 83/18) и члана 32. и 99. Статута града Шапца („Сл.
лист града Шапца"број 32/08,33/16) Скупштина града
Шапца, на седници одржаној дана 6.02.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљиигга („Сл. лиет града Шапца"
број 4/15 4/16 и 23/18) члан 8. мења се и гласи:

Страна 13

У свему осталом одредбе основне Одлуке остају
на снази.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. листу града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-42/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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На основу члана 27. став 10, Закона о јавној
својини („Службени Гласник РС" број 72/2011, 88/13,
105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018),
чл.2. и члана 3. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС" бр.16/2018) и члана 32 став 1 тачка 27.
Статута Града Шапца („Службени Лист Града
Шапца",број 32/08 и 33/16) Скупштина Града Шапца
на седници одржаној дана 6.02.2019.године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА
ШАПЦА
1. Приступа се прибављању у јавну својину
непосредном погодбом дела кат.парцеле број 646/1
К.О. Мачвански Причиновић у пов. од 0.11.28 ха,
њива 3. класе, земљиште у грађевинском подручју, у
следећим границама и мерама:
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- Са севера до исте у дужини од 74.72м+21.14м
+18.59м
- Са југоистока до кат. парцеле број 1874 у
дужини од 36.46м+12.84м
- Са југа до исте у дужини од 1.83м+1.45м +1.04м
+1.15м+1.32м+1.41м+1.35м+1.49м+1.35м+57.84м
- Са југозапада до кат.парцеле број 2435 у дужини од 14.50м
2. Непокретност из тачке 1. ове Одлуке, прибавиће се у јавну својину града Шапца, непосредном
погодбом, по тржишној цени, која се утврђује на
начин прописан Законом.
3. За спровођење ове Одлуке овлашћује се Одељење за финансије Градске управе града Шапца,
које ће формирати Комисију за спровођење поступка
прибављања непокретности из тачке 1. у јавну својину, непосредном погодбом.
4. Овлашћује се градоначелник града Шапца да,
након спроведеног поступка, у складу са Законом, по
предлогу Комисије из тачке 3. ове Одлуке, донесе
одлуку и закуључи уговор о прибављању непокретности у јавну својину.
5. Ова одлука ступа на сиагу 8 дана од дана
објављивања у Служђеном листу града Шапца.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-43/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

Број 1

4. Оглас о јавном конкурсу објавиће се у
"Службеном гласнику РС", "Сл. листу града Шапца",
у најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије
и на званичној интернет страници града Шапца.
6. Ову одлуку објавити у "Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-44/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА, на основу члана
36. став 3. и 4. и члана 39. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП
"Топлана - Шабац" Шабац, број: 020-44/2019-14 од
6.02.2019. године, објављује јавни конкурс:
- за избор директора ЈКП "Топлана - Шабац"
Шабац
Подаци о Јавном комуналном предузећу: ЈКП
"Топлана - Шабац" Шабац, улица Ђуре Јакшића број 1.
Претежна делатност предузећа: 3530 снабдевање паром и климатизација
Радно место: Директор ЈКП " Топлана - Шабац",
Шабац, Директор се именује на период од четири
године.
Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени
лиот града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина
града Шапца, на седници одржаној 6.02.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ
1. Покреће се лоступак за избор директора ЈКП
"Топлана - Шабац", Шабац.
2. Поступак из тачке 1. ове Одлуке спровешће
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Шабац,
на основу Огласа о јавном конкурсу за избор
директора ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац.
3. Усваја се текст Огласа о јавном конкурсу за
избор директора ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац и
саставни је део ове Одлуке.

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2);
4) да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци,
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
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- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
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б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;

-

обавезно психијатријско лечење на слободи;

г) обавезно лечење алкохоличара;

-

обавезно лечење наркомана;

-

обавезно лечење алкохоличара;

д) забрана вршења позива, делатности и дужности.

-

забрана вршења позива, делатности и дужности.

Место рада: Шабац
Стручна оспособљеност, знања и вештине
кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у
доказе који су приложени уз пријаву кандидата и
усменим разговором са кандидатима који испуњавају
услове утврђене конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријаве је 30 дана, и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања огласа у "Службеном гласнику
РС".
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се у затвореној коверти, путем поште или преко писарнице
Градске управе града Шапца на адресу: Скупштина
града Шапца - Комисија за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа, улица Господар
Јевремова 6, 15000 Шабац, са назнаком "За јавни
конкурс за избор директора ЈКП " Топлана- Шабац"
Шабац.
Пријава на јавни конкурс:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, и податке о врсти и
дужини радног искуства са описом послова на којима
је кандидат радио.
Докази који се прилажу уз пријаву:
-

извод из матичне књиге рођених:

- уверење о држављанству (не старије од шест
месеци у односу на дан објављивања у "Сл. гласнику
РС");
-

диплома о стручној спреми;

- исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство;
- изјава да није члан органа политичке странке,
односно, да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, оверена у складу
са законом,
- уверење надлежног органа да лице није
осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци,
- уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се
уређују кривична дела, и то:
а) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у складу са законом.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази Комисија ће
одбацити закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу је Живана Билан, председник Комисије,
контакт телефон 064/816 45 46.
Овај оглас се објављује у "Сл. гласнику РС", "Сл.
листу града Шапца", најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије, и на званичној интернет страници
града Шапца.

019
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
("Сл, гаасник РС" број 15/16) и члана 32. и 99.
Статута града Шапца ("Сл. лнст града Шапца" број
32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, на седници
од 06.02.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП "ТОПЛАНА ШАБАЦ" ШАБАЦ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Драгомир Николић за вршиоца
дужности дирекгора ЈКП "Топлана - Шабац" Шабац,
до избора директора по спроведеном јавном кункурсу.
2. Именовани ће ступити на дужност 28.02.2019.
године
3. Ово решење објавита у "Сл. листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-1/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

020
На основу члана 39. Закона о култури ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) и члана
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града
Шапца", бр. 32/2008, 33/2016), Скупштина града
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Број 1

Шапца на седници одржаној дана 6.02.2019. године,
донела је

2. Ово решење објавити у "Сл. листу града
Шапца".

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-6/2019-14

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДОМ КУЛТУРЕ „ПРЊАВОР"
1. ПРЕСТАЈЕ дужност директора установе културе Дом културе „Прњавор", Зорану Калабићу, због
истека мандата на који је изабран.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-5/2019-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

023
На основу члана 37. Закона о култури ("Сл.
гаасник РС" број 72/09,13/16 и 30/16) и члана 32. и
99. Стагута града Шапца ("Сл. лист града Шапца"
број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, на
седници од 6.02.2019. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ
МУЗЕЈА У ШАПЦУ

021
На основу члана 37. став 1. Закона о култури
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) и
члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Сл, лиот града
Шапца", бр. 32/2008, 33/2016), Скупштина града
Шапца на седници одржаној дана 6.02.2019. године,
донела је

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Нела Тонковић за вршиоца
дужности директора Народног музеја у Шапцу, на
период који не може бити дужи од једне године.
2. Ово решење објавити у "Сл. листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-3/2019-14

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДОМ КУЛТУРЕ
„ПРЊАВОР"
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Жакић за вршиоца дужности директора установе културе Дом културе
„Прњавор", на период од најдуже једну годину.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-2/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

022
На основу члана 39. Закона о култури ("Сл.
гаасник РС" број 72/09,13/16 и 30/16) и члана 32. и
99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца"
број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, на
седници од 6.02.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
У ШАПЦУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Марко Бингулац дужности дирекгора Народног музеја у Шапцу, због поднете оставке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

024
На основу члана 17. став 3. и члана 21. Закона о
јавним предузећима ("Сл. гаасник РС" број 15/16) и
члана 32. и 99. Стагута града Шапца ("Сл. лист града
Шапца" број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца,
на седници од 6.02.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ И
ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
• РАЗРЕШАВА СЕ Славица Радановић дужности члана Надзорног одбора ЈКП „Стари Град"
Шабац, представник запослених, због поднете оставке.
• ИМЕНУЈЕ СЕ Ђаковац Синиша за члана
Надзорног одбора ЈКП „Стари Град" Шабац, као
представник запослених.
• "Ово решење објавити у "Сл. листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-9/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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АКТА СО КОЦЕЉЕВА

025
На основу члана 21. ст.2. Одлуке о месним заједницама ("Сл. лист града Шапца",бр.4/16) и члана 15.
Статута месне заједнице, дана 10.01.2019. године,
доносим
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРЕНОВАЦ
1. РАСПИСУЈУ се избори за чланове Савета
месне заједнице Дреновац.
2. Избори ће се одржати дана 10.02.2019. године,
од 8.00 до 18.00 часова, у Дому културе месне
заједнице Дреновац.
3. Избори ће се спровести тајним гласањем по
поступку предвиђеном Статутом месне заједнице.
4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 013-1/19-14 од 10.01.2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

027
На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС",број 129/07, 83/14други закон, 101/16 - др.закон, и 47/18),члана 95.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС", број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18),
члана 61.став 1.тачка 7 Статута општине Коцељева
("Сл. лист Општине", бр.27/08),члана 7.став 1.тачка 8.
Пословника о раду Општинског већа Коцељева("Сл.
лист Општине", бр,15/16), Општинско веће Коцељева,
на седници одржаној 24.01.2019. године, и доноси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОЦЕЉЕВА
I. Расписује се јавни конкурс за попуњавање
положаја начелника Општинске управе Коцељева, на
пет година.
II. Саставни део ове Одлуке је Јавни конкурс за
попуњавање положаја начелника Општинске управе
Коцељева.
III. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева".

026
На основу члана 21. ст.2. Одлуке о месним заједницама ("Сл.лист града Шапца",бр.4/16) и члана 15.
Статута месне заједнице, дана 10.01.2019. године,
доносим

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-02 од 24.01.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Душан Илинчић, с.р.

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕСИЋ
1. РАСПИСУЈУ се избори за чланове Савета
месне заједнице Десић.
2. Избори ће се одржати дана 10.02.2019. године,
од 8.00 до 18.00 часова, у Основној школи Десић.
3:. Избори ће се спровести тајним гаасањем по
поступку предвиђеном Статутом месне заједнице.

028
На основу члана 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС" бр. 21/2016 и
113/2017), и члана 61. став 1. тачка 7. Статута
општине Коцељева („Сл. лист Општине бр. 27/08), и
члана 7. став 1. тачка 8. Пословника о раду Општинског већа Коцељева, („Сл. лист Општине", бр. 15/16),
Општинско веће Коцељева на седници одржаној по
хитном поступку дана 11.01.2019. године донело је

4. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града
Шапца".

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 013-2/19-14 од 10.01.2019. године

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОЦЕЉЕВА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

1. ПОСТАВЉА СЕ Слободан Васић дипл. правник из Каменице за вршиоца дужности начелника
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Општинске управе Коцељева, почев од 14.01.2019.
године, до постављења начелника Општинске управе
Коцељева.
2. Васић Слободан дипл. правник из Каменице
поред послова вршиоца дужности начелника Општинске управе Коцељева, обављаће и послове из
надлежности Општинског правобранилаштва општине
Коцељева.
3. По престанку функције вршиоца дужности
начелника Општинске управе, Васић Слободан дипл.
правник из Каменице обављаће послове Општинског
правобраниоца општине Коцељева.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева".
Образложење
На седници одржаној 11.01.2019. године, Општинско веће Коцељева донело је решење којим је
утврђен престанак рада на положају Владимиру
Бојићу, начелнику Општинске управе Коцељева, због
подношења писменог отказа.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама јединицама локалне самоуправе
предвиђено је да уколико није постављен начелник
управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, као и када начелник није у могућности
да обавља дужност дуже од 30 дана, Веће може
поставити вршиоца дужности-службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на
положају, који ће обављати послове начелника
управе, најдуже до три месеца, без спровођења јавног конкурса.
Увидом у досије запосленог Слободана Васића
утврђено је да именовани испуњава опште услове за
заснивање радног односа, предвиђене чланом 80.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама
јединицама локалне самоуправе, као и да испуњава
посебне услове предвиђене чланом 50. истог закона
за обављање послова начелника Општинске управе.
Обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања решења.
Решење доставити: Васић Слободану из Каменице,
у досије седничког материјала и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-01 од 11.01.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Душан Илинчић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС", број 129/07,
83/14,101/16, 47/18), члана 51.став 1. тачка 2, члана
53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС",бр 21/2016, 113/2017), члана 61. став 1. тачка 7.
Статута општине Коцељева („Сл. лист Општине",
број 27/08) и члана 7. став 1. тачка 8. Пословника о
раду Општинског већа Коцељева, („Сл. лист Општине",
број 15/16), Општинско веће Коцељева, на седници
одржаној по хитном поступкудана 11.01.2019. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ
1. Утврђује се престанак рада на положају начелнику Општинске управе Коцељева Владимиру Бојићу,
дипл. правнику из Коцељеве, закључно са даном
13.01.2019. године, због подношења писменог отказа.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева".
Образложење
Дана 28.12.2018. године начелник Општинске
управе Коцељева, Владимир Бојић поднео је Општинском већу Коцељева писмени отказ заведен под
бројем 118-9/IV-2018 од 28.12.2018.године.
Чланом 51. став 1. тачка 8. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе прописано је да службенику престаје рад
на положају ако му радни однос престане његовим
писменим отказом.
Чланом 53. истог закона прописано је да се
престанак рада на положају утврђује решењем које
доноси орган надлежан за постављање службеника.
Обзиром да је начелник Општинске управе
Владимир Бојић поднео писмени отказ, стекли су се
услови да Општинско веће Коцељева које је надлежно за постављање начелника Општинске управе
донесе решење којим се утврђује да је именованом
престао рад на положају, тако да је и одлучено као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења жалба није дозвољена, али се може покренути
управни спор подношењем тужбе Управном суду у
року од 30 дана од дана достављања решења.
Решење доставити: Владимиру Бојићу из
Коцељеве, у досије седничког материјала и архиви
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-01 од 11.01.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Душан Илинчић, с.р.
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030
На основу члана 50. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник РС",
број 18/10), члана 1. Правилника о мерилима за
утврђивање економске цена програма васпитања и
образовања у предшколским установама ("Службени
гласник PC", број 146/15) и члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07),
члана 61. Статута општине Коцељева ("Службени
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева", број 27/2008) и члана 41. Пословника о
раду Општинског већа Коцељева („Сл. лист општине",
број 15/16), Општинско веће Коцељева, на седници
одржаној дана 06.02.2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "ПОЛЕТАРАЦ"
КОЦЕЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања по детету у Предшколској установи
„Полетарац" Коцељева за 2019. годину на месечном
нивоу у износу од 25.258,38 динара.
Дневна економска цена по детету утвђује се дељењем утврђене месечне економске цене из става 1.
ове тачке са бројем радних дана у месецу.
2. Од утврђеног месечног износа економске цене
програма васпитања и образовања по детету део
економске цене од 20% односно 5.051,68 динара
плаћају родитељи детета, а 80% односно 20.206,70
динара се обезбеђује у буџету општине Коцељева.
3. Део Економске цене утврђен у тачки 1. и 2.
овог решења који плаћају родитељи умањује се за
износ средстава која се трансформишу из буџета
Републике Србије општини Коцељева ради остваривања припремног предшколског програма у трајању
од четири сата дневно у складу са законом и она
умањена износи 4.206,82 динара.
4. Утврђени износ економске цене по детету у
месечном износу из тачке 1. овог решења коју плаћају родитељи умањује се:
- 20% за боравак двоје деце у установи из
породице, за друго дете;
-

20% за боравак детета без једног родитеља;

-

30% за боравак детета без оба родитеља.

Трошкове боравка трећег детета и сваког детета
рођеног после трећег детета у породици, као и једног
родитеља из породице финансирају се из средстава
буџета општине Коцељева.
5. За дане одсуства детета из установе, корисник-родитељи плаћају износ од 50% од утврђеног
износа из тачке 1. 2. и 3. овог решења.

Страна 19

6. У случају проглашења ванредне ситуације или
елементарне непогоде за дане одсуства детета из
установе услуга се не наплаћује.
7. У случају више силе (реконструкције, санације,
адаптације објекта и др.) уколико Установа не обезбеди адекватан боравак детету у другом објекту за
дане одсуства детета услуга се не наплаћује.
8. Износ утврђен тачкама 1.2.3. и 4. овог решења
кориснику са обрачунава и наплаћује по истеку
обрачунског месеца.
Обрачун и наплчату утврђених износа врши Предшколска установа "Полетарац" Коцељева.
9. Саставни део овог Решења чини структура и
поступак за утврђивање економске цене програма
васпитања и образовања по детету у Предшколској
установи "Полетарац" Коцељева за 2019. годину.
10. Ово решење ступа на снагу даном доношења
и има се објавити у "Службеном листу Општине".
11. Даном ступања на снагу овог решења престаје
да важи решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској
установи "Полетарац" Коцељева ("Службени лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 10/2018).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-03 од 06.02.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Душан Илинчић, с.р.

СТРУКТУРА И ПОСТУПАК
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРО-ГРАМА
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "ПОЛЕТАРАЦ"
КОЦЕЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
I.
Структуру економске цене чине следећи расходи-трошкови:
1. зараде запослених и други расходи за запослене, који се утврђују у складу са законом, општим
актом и уговором о раду;
2. трошкови пословања.
II.
Планирани расходи-трошкови у 2019. години
на основу којих се утврђује економска цена су следећи:
411 -Плате, додаци и накнаде
запосленима .................................... 22.100.000,00 дин.
412 -Социјални доприноси на
терет послодавца .............................. 3.960.000,00 дин.
413 -Накнаде у натури....................... 8.000,00 дин.
414 -Социјална давања запосленима ................................................ 250.000,00 дин.
415 -Накнаде трошкова за запослене ................................................. 315.000,00 дин.

Страна 20

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

416 -Јубиларне награде ................ 180.000,00 дин.
421 -Стални трошкови ................ 4.183.000,00 дин.
422 -Трошкови путовања .............. 430.000,00 дин.
423 -Услуге по уговору ............... 1.137.000,00 дин.
424 -Специјализоване услуге ....... 495.000,00 дин.
425 -Текуће поправке и одржавање ............................................... 1.000.000,00 дин.
426 Материјал............................. 5.383.000,00 дин.
465-Остале дотације и трансфери ............................................... 1.800.000,00 дин.
482-Порези, обавезне таксе,
казне и пенали ...................................... 556.000,00 дин.
511 -Објекти за потребе образовања ................................................... 265.000,00 дин.
512 -Административна и рачунарска опрема ...................................... 560.000,00 дин.
УКУПНО: 42.622.000,00 дин.
III. Број уписане деце у 2019. години је 178.
IV. Просечна присутност деце у групама целодневног боравка је 79%.
V. Економска цена по детету на годишњем нивоу
се добија на следећи начин:

Број 1

VI. Од утврђене месечне економске цене програма васпитања и образовања по детету 25.258,38
динара део економске цене од:
80% иде на терет оснивача односно 20.206,70
динара, а
20% односно 5.051,68 динара плаћају родитељи
VII. Ради остваривања припремног предшколског
програма у трајању од четири сата дневно Република
трансформише Општини месечно 47.629,00 динара
по групи, а пошто у Предшколској установи имамо 2
групе то је укупно 95.258,00 динара.
Рачуиском операциом долазимо до износа за који
се умањује део економске цена утврђене у тачки VI
коју родитељи плаћају и то:
95.258,00 : 41 (број деце у групи) = 2.323,36 динара
2.323,36 : 11 (сати боравка) = 211,21
211,21 х 4 (сата боравка које плаћа Република) =
844,86 динара по детету.
Учешће корисника услуга ради остваривања
целодневног припремног предшколског програма у
месечној економској цени детета износи:
5.051,68 - 844,82 = 4.206,82 динара.

42.622.000,00: (178x0,79) = 303.100,55 динара,

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

а економска цена по детету на месечном нивоу се
добија на следећи начин:

И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

303.100,55: 12 = 25.258,38 динара.

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОЦЕЉЕВА
Радован Ранисављевић
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