ГОДИНА XLII

БРОЈ 25.

АКТА СО КОЦЕЉЕВА

29. новембар 2019.

Општинског већа, Скупштина општине Коцељева на
седници одржаној дана 29.11.2019. године донела је:
ОДЛУКУ

001
На основу члана 43. и 63. Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник Р.С". бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,
108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 32. став 1. тачка
2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Р.С."
бр.129/2007,83/2014,101/2016 и 47/2018) и члана 36.
став 1. тачка 2. Статута општине Коцељева ("Службени лист општине Коцељева" 4/2019), а на предлог

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2020.
ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Коцељева за 2020.годину (у даљем тексту
буџет) састоје се од:
у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему
- буџетска средства
- сопствени приходи
- приходи из осталих извора
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених средстава
- расходи из осталих извора
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених средстава
- издаци из осталих извора
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања

362.395.000,00
362.380.000,00
362.380.000,00
0,00
0,00
15.000,00
398.338.000,00
299.228.000,00
299.228.000,00
0,00
0,00
99.110.000,00
99.110.000,00
0,00
0,00
-35.943.000,00

-35.943.000,00
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Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ.
јавних политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
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35.943.000,00

35.943.000,00

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима
у динарима
ОПИС
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке ( осим
самодоприноса )
1.2 Порез на имовину
1.3 Порез на добра и услуге ( осим накнада које се користе преко
Буџетског фонда )
у чему
- поједине врсте прихода са одрђеном наменом (наменски
приходи)
1.4 Остали порески приходи
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко
Буџетског фонда)
у чему
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски
приходи)
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1 Расходи за запослене
1.2 Коришћење роба и услуга
1.3 Отлата камата
1.4 Субвенције
1.5 Социјална заштита из буџета
1.6 Остали расходи
- Средства резерви
- Остали расходи
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинасијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине
2. Задуживање
2.1 Задуживање код домаћих кредитора
2.2 Задуживање код страних кредитора

Економ.
класиф.
2

Износ у динарима
3

71

362.395.000,00
160.020.000,00

711
713

120.100.000,00
25.520.000,00

714

10.400.000,00

716

4.000.000,00

74+77

37.860.000,00

731+732
733
8

0,00
164.500.000,00
15.000,00

4
41
42
44
45
47
48+49
49
48
46
5
62

92
91
911
912

398.338.000,00
299.228.000,00
77.779.000,00
116.835.000,00
0,00
15.212.000,00
10.150.000,00
20.852.000,00
4.800.000,00
16.052.000,00
58.400.000,00
99.110.000,00
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Страна 3

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2.Отплата дуга страним кредиторима
3.3 Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3 извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)
Члан 2.

61
611
612
613
621

0,00
0,00

3

35.943.000,00

3

Средства текуће и сталне буџетске резерве кори-

Потребна средства за финансирање буџетског
дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од
35.943.000,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

стиће се у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 4.

Члан 3.

Приходи и примања, расходи и издаци, по еко-

Текућа буџетска резерва утврђује се у износу од
4.000.000,00 динара, а стална буџетска резерва у
износу од 800.000,00 динара.

номској класификацији и изворима финансирања
планирају се у следећим износима:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Екон.
клас.
1

ОПИС

Средства из
буџета 01

Сред.из
сопст.
извора
04

Сред.из
осталих
извора

Укупно

3

4

5

6

35.943.000,00

35.943.000,00

311710
311000

2
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
КАПИТАЛ

711110

ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ

96.000.000,00

96.000.000,00

711120

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД
САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

13.000.000,00

13.000.000,00

711140

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ

100.000,00

100.000,00

711180
711190

11.000.000,00

0,00
11.000.000,00

711000

САМОДОПРИНОСИ
ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

713120

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

19.000.000,00

19.000.000,00

713310

ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН

1.500.000,00

1.500.000,00

713420
713610
713000

ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ
ТРАНСАКЦИЈЕ
ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

5.000.000,00
20000

5.000.000,00
20.000,00

714510

ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА

714540

35.943.000,00

120.100.000,00

25.520.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.943.000,00

120.100.000,00

25.520.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

600.000,00

600.000,00

714550

БОРАВИШНА ТАКСА

300.000,00

300.000,00

714560

ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ
ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

2.500.000,00

2.500.000,00

714570

0,00

Страна 4

714000
716110
716000
732150
732000
733150
733000
741150
741510
741520
741530
741000

742120

742150
742250
742350
742000
743320
743350
743000
744150
744000
745150
745000
811150
811000
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ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ
ДРУГИ ПОРЕЗИ
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
НАКНАДА ЗА КОРИШ. ПРИРОД. ДОБАРА
НАКНАДА ЗА КОРИШ.ШУМСКОГ И
ПОЉ. ЗЕМЉИШТА
НАКНАДА ЗА КОР. ПРОСТОРА И
ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЉА
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ.
ОРГ. У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ
ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ.
ОРГ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ
ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ
ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
ОД СПОР.ПРОД.ДОБ. И УСЛУГА
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ У КОР.
НИВОА ОПШТИНА
ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ ЗА
ПРЕКРШАЈЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ
ДОБРОВ.ТРАНСФ.ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
У К У П Н О:

10.400.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
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0,00

0,00

10.400.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
23.500.000,00

0,00

0,00

0,00
164.500.000,00

0,00

0,00

0,00
164.500.000,00

164.500.000,00

0,00

0,00

164.500.000,00

9.000.000,00
12.500.000,00

9.000.000,00
12.500.000,00

150.000,00

150.000,00

1.100.000,00
22.750.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00
22.750.000,00

100.000,00

100.000,00

8.200.000,00
1.100.000,00

8.200.000,00
1.100.000,00

900.000,00

900.000,00

10.300.000,00

0,00

0,00

10.300.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

10.000,00

10.000,00

3.810.000,00
800.000,00

0,00

0,00

3.810.000,00
800.000,00

800.000,00
200.000,00

0,00
0,00

0,00

800.000,00
200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

15.000,00
15.000,00
362.395.000,00

15.000,00
0,00
0,00

0,00
35.943.000,00

15.000,00
398.338.000,00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
Економ.
клас.
1
411
412

ОПИС
2
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

Средства из
буџета
3
65.189.000,00
10.853.000,00

Сред.из
осталих
извора
4

Укупна
средства
5
65.189.000,00
10.853.000,00
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413
414
415
416
41
421
422
423
424
425
426
42
431
43
441
444
44
45
463
464
46
472
47
481
482
483
484
48
499
49
511
512
513
515
51
541
54
611
61
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НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА
РАД
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
СУБВЕНЦИЈЕ
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДЕ ШТЕТЕ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ
АДМ.ТРАНС.ИЗ БУЏ.ОД ДИР.БУЏ.КОР.И
ИНД.БУЏ.КОР.
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ОСНОВНА СРЕДСТВА
ЗЕМЉИШТЕ
ПРИРОДНА ИМОВИНА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
УКУПНО:

58.000,00
400.000,00
979.000,00
300.000,00
77.779.000,00
23.358.000,00
650.000,00
28.607.000,00
2.220.000,00
51.880.000,00
10.120.000,00
116.835.000,00

0,00

0,00

Страна 5

58.000,00
400.000,00
979.000,00
300.000,00
77.779.000,00
23.358.000,00
650.000,00
28.607.000,00
2.220.000,00
51.880.000,00
10.120.000,00
116.835.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
15.212.000,00
56.900.000,00

0,00

0,00
15.212.000,00
56.900.000,00

1.500.000,00
0,00
58.400.000,00
10.150.000,00

0,00

10.150.000,00
6.666.000,00
886.000,00
6.500.000,00
2.000.000,00
16.052.000,00
4.800.000,00

0,00

4.800.000,00
97.950.000,00
1.060.000,00

0,00

100.000,00
99.110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398.338.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.500.000,00
0,00
58.400.000,00
10.150.000,00
10.150.000,00
6.666.000,00
886.000,00
6.500.000,00
2.000.000,00
16.052.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
97.950.000,00
1.060.000,00
0,00
100.000,00
99.110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398.338.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
1
2
3

СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИАРАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЛОКАКЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1.500.000,00
36.950.000,00
3.000.000,00

Страна 6

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
У К УП Н О:

Број 25

11.800.000,00
19.562.000,00
110.150.000,00
44.553.000,00
43.600.000,00
10.000.000,00
13.750.000,00
1.900.000,00
11.681.000,00
3.500.000,00
75.410.000,00
9.982.000,00
1.000.000,00
398.338.000,00

Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021 и 2022. годину исказују се у посебном
прегледу.
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2020-2022.ГОДИНЕ
УКУПНО ИЗ БУЏЕТА
Р.бр.
1

2

3

4

5

6

7

Економск
а класиф.
5112

5112

Назив капиталног пројекта и извора
финансирања
Реконструкција дела општинских
путева
Извор финансирања:
Приход из буџета
Реконструкција дела
некатегорисаних путева
Извор финансирања:

105.800.000,00 102.650.000,00
2020.

2021.

102.650.000,00
2022.

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Приход из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Реконструкција улица и тротоара
Извор финансирања:

33.650.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

33.650.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

5112

Приход из буџета
Реконструкција зелене пијаце у
Коцељеви
Извор финансирања:

18.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

5112

Приход из буџета
Изградња фекалне канализације
Подбаре, Илин крст - магистрални
пут,Индустријска зона
Извор финансирања:

18.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

5112

Приход из буџета
Опремање паркова у Коцељеви
Извор финансирања:

4.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

5112

5112

7.000.000,00

7.000.000,00

Приход из буџета

4.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Изградња јавне расвете у МЗ
Драгиње-Ромско насеље и КлисураКоцељева,електро-мрежа
Извор финансирања:

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Приход из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Број 25
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8

Пројектно планирање
(путева,улица,шеталишта,бициклистичких
стаза,фекалне канализације и ел.мреже)

5114

Страна 7

5.500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.650.000,00

10.650.000,00

10.650.000,00

10.650.000,00

10.650.000,00

10.650.000,00

105.800.000,00

102.650.000,00

102.650.000,00

Извор финансирања:
Приход из буџета
9

Субвенције јавном предузећу водоснабдевање

451

Извор финансирања:
Приход из буџета
УКУПНО:
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.
Укупни расходи и издаци у износу од 398.338.000,00 динара, финансираних из свих извора финансирања распоређију се по корисницима и врстама
издатака, и то:
Фуккц.
класифик.

Позиција

Раздео 1

Екон.
клас.

ОПИС

Средства из
сопствених
извора
04

Средства из
буџета
01

Средства из
осталих извора

Укупно

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

.
Програм 2101

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Функц.кл.110
110

1

411 Плате додаци и накнаде запослених

110

2

412 Социјални доприноси на терет послодавца

110

3

422 Трошкови путовања

2.768.000

2.768.000

461.000

461.000

50.000

50.000

0
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1

0

3.279.000

0

0

3.279.000

3.279.000

0

0

3.279.000

Страна 8
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Програм 2101

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Функц.кл.110
110
5
423 Услуге по уговору
Укупно за функц.кл.110
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2
.
Раздео 3
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Програм 2101

250.000
250.000
250.000

0
0

0
0

250.000
250.000
250.000

0

2.389.000
398.000
20.000
2.160.000
0
166.000
5.133.000

0
0

10.000
1.300.000
10.000
1.320.000
6.453.000

ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

Функц.кл.110
110
110
110
110

6
7
8
9

411
412
422
423

Плате додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору

2.389.000
398.000
20.000
2.160.000
0
166.000
5.133.000

110
11
481 Дот.невл.орг. (Политичке партије)
Укупно за функц.кл.110
.
.
Програм 2101
ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Функц.кл.160
160
12
421 Стални трошкови
10.000
160
13
423 Услуге по уговору
1.300.000
160
14
426 Материјал
10.000
Укупно за функц.кл.160
1.320.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3
6.453.000

0

0
0
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Раздео 4
ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 0602
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА
Функц.кл.130
130
15
411 Плате додаци и накнаде запослених
29.505.000
130
16
412 Социјални доприноси на терет послодавца
4.913.000
130
17
413 Накнаде у натури
50.000
130
18
414 Социјална давања запосленима
300.000
130
19
415 Накнаде трошкова за запослене
600.000
130
20
421 Стални трошкови
6.200.000
130
21
422 Трошкови путовања
50.000
130
22
423 Услуге по уговору
9.500.000
130
23
424 Специјализоване услуге
150.000
130
24
425 Текуће поправке и одржавање
2.100.000
130
25
426 Материјал
3.900.000
0
130
27
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
1.000.000
130
28
481 Дотације невладиним организацијама
1.700.000
130
29
482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали
300.000
130
30
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
6.500.000
130
31
511 Зграде и грађевински објекти
0
130
32
512 Машине и опрема
400.000
Укупно за функц.кл.130
67.168.000
.
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Функц.кл.160
160
33
499 Текућа буџетска резерва
4.000.000
Укупно за функц.кл.130
4.000.000
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Функц.кл.160
160
34
499 Стална буџетска резерва
Укупно за функц.кл. 130

800.000
800.000

Страна 9

0

29.505.000
4.913.000
50.000
300.000
600.000
6.200.000
50.000
9.500.000
150.000
2.100.000
3.900.000
0
1.000.000
1.700.000
300.000
6.500.000
0
400.000
67.168.000

0

0

4.000.000
4.000.000

0

0

800.000
800.000

0

Страна 10
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ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Функц.кл.130
Накнада штете за повреде или штету насталу
130
35
484 услед елементарних непогода
2.000.000
Укупно за функц.кл. 130
2.000.000
.
Програм
1101 ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Функц.кл. 130
.
130
36
511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функц.кл. 130
Програм

1.500.000
1.500.000

0

0

2.000.000
2.000.000

0

0

1.500.000
1.500.000

0

7.000.000
1.500.000
2.000.000
10.500.000

0

2.100.000
4.000.000
6.100.000

0

2.100.000
2.100.000

1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

Функц.кл. 640
640
37
421 Стални трошкови
640
38
425 Текуће поправке и одржавање
640
39
511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функц.кл. 640
.
ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Функц.кл. 620

7.000.000
1.500.000
2.000.000
10.500.000

620
40
425 Текуће поправке и одржавање
2.100.000
620
41
511 Зграде и грађевински објекти
4.000.000
Укупно за функц.кл. 620
6.100.000
.
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Функц.кл. 620
620
42
421 Стални трошкови
Укупно за функц.кл. 620

2.100.000
2.100.000

0

0

0
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ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА
Функц.кл. 620
620
43
421 Стални трошкови
600.000
620
44
423 Услуге по уговору
0
Укупно за функц.кл. 620
600.000
.
ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА
Функц.кл. 430
430
45
511 Зграде и грађевински објекти
7.000.000
Укупно за функц.кл. 430
7.000.000
.
ПА 0008- УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
Функц.кл. 630
630
46
451 Субвенције јавним неф.пред.и орг.
10.650.000
Укупно за функц.кл. 630
10.650.000
.
Програм
1501 ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Функц.кл. 411
411
47
451 Субвенције јавним неф.пред.и орг.
3.000.000
Укупно за функц.кл. 411
3.000.000
.
Програм
0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
Функц.кл. 421
421
48
421 Стални трошкови
1.800.000
.
Укупно за функц.кл. 421
1.800.000
Програм

Страна 11

0

0

600.000
0
600.000

0

0

7.000.000
7.000.000

0

0

10.650.000
10.650.000

0

0

3.000.000
3.000.000

1.800.000
0

0

1.800.000

0

0

18.000.000
18.000.000

0401 ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

Функц.кл. 520
520
49
511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функц.кл. 520

18.000.000
18.000.000
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Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Број 25

ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
Функц.кл. 510
510

50

451 Субвенције јавним неф.пред.и орг.

Укупно за функц.кл. 510
.
Програм 0701

1.562.000
1.562.000

1.562.000
0

0

1.562.000

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПА 0002 - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Функц.кл. 451
451

51

424 Специјализоване услуге

451

52

451

53

1.000.000

1.000.000

425 Текуће поправке и одржавање

45.000.000

45.000.000

511 Зграде и грађевински објекти

64.150.000

64.150.000

.

110.150.000

.
Програм 1301

0

0

110.150.000

0

0

3.500.000

0

0

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА

Функц.кл. 810
810

54

481 Дотације невладиним организацијама

Укупно за функц.кл. 810
.
Програм 2002

3.500.000
3.500.000

3.500.000

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Функц.кл. 912
912

55

463 Трансфери осталим нивоима власти

Укупно за функц.кл. 912
.
Програм 2003

43.600.000
43.600.000

43.600.000
43.600.000

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Функц.кл.920
920

56

463 Трансфери осталим нивоима власти

Укупно за функц.кл. 920

10.000.000
10.000.000

10.000.000
0

0

10.000.000
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ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Функц.кл. 700
700
57
464 Текуће дотације орг.обав.социјалног.осиг.
Укупно за функц.кл. 700
.
ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО
Функц.кл. 700
700
58
423 Услуге по уговору
Укупно за функц.кл. 700
Програм 0901

Страна 13

1.500.000
1.500.000

0

0

1.500.000
1.500.000

400.000
400.000

0

0

400.000
400.000

0

3.300.000
3.300.000

0

400.000
400.000

0

2.000.000
2.000.000

0

1.300.000
1.300.000

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ

Функц.кл. 090
090
59
463 Трансфери осталим нивоима власти
3.300.000
Укупно за функц.кл. 090
0
3.300.000
.
ПА 002 -ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА
Функц.кл. 090
090
60
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
400.000
Укупно за функц.кл. 090
400.000
0
.
.
ПА 003 -ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
Функц.кл. 090
090
61
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
2.000.000
Укупно за функц.кл. 090
2.000.000
0
.
ПА 005 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА
Функц.кл. 090
090
62
481 Дотације невладиним организацијама
1.300.000
Укупно за функц.кл. 090
0
1.300.000
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ПА 0006 -ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ
Функц.кл. 090
090
63
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функц.кл. 090
.
ПА 0007 -ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Функц.кл. 090

6.000.000
6.000.000

0

090
64
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
750.000
Укупно за функц.кл. 090
750.000
0
.
Програм 1201
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Функц.кл. 820
820
65
423 Услуге по уговору
3.500.000
Укупно за функц.кл. 820
3.500.000
.
Програм 0501
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ
Функц.кл. 430
430
66
511 Зграде и грађевински објекти
Укупно за функц.кл. 430
Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА
.
Глава 1
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Програм 0602
ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Функц.кл. 160
160
67
421 Стални трошкови
160
68
425 Текуће поправке и одржавање
Укупно за функц.кл. 160
Укупно за главу 1
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1.000.000
1.000.000
324.180.000

50.000
0
50.000
50.000

0

0
0

0
0

0

6.000.000
6.000.000

0

750.000
750.000

0

3.500.000
3.500.000

0
0

1.000.000
1.000.000
324.180.000

0
0

50.000
0
50.000
50.000
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Глава 2
Програм 1201
Функц.кл. 820
820
820
820
820
820
820
820
820
820

БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕИ ИНФОРМИСАЊА
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
69
70
71
72
73
74
75
76
77

411
412
415
421
422
423
424
425
426

Плате додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

820
79
482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали
820
80
512 Машине и опрема
820
81
515 Нематеријална имовина
Укупно за функц.кл. 820
.
Програм
0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2018."
Функц.кл. 421
421
82
423 Услуге по уговору
Укупно за функц.кл. 421
.
Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"
Глава 3
Програм 2001
Функц.кл. 911
911
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4.892.000
815.000
64.000
1.150.000
100.000
50.000
500.000
180.000
260.000
0
10.000
60.000
100.000
8.181.000

0

0

4.892.000
815.000
64.000
1.150.000
100.000
50.000
500.000
180.000
260.000
0
10.000
60.000
100.000
8.181.000

10.000.000
10.000.000

0

0

10.000.000
10.000.000

18.181.000

0

0

18.181.000

ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
83

411 Плате додаци и накнаде запослених

24.440.000

24.440.000
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосл. и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

.
911
96
482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали
911
97
511 Зграде и грађевински објекти
911
98
512 Машине и опрема
Укупно за функц.кл. 911
Укупно за главу 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4
.
Раздео 5
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
Програм 0602
САМОУПРАВЕ
ПА 0004 - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Функц.кл. 330
330
330

99
100

411 Плате додаци и накнаде запослених
412 Социјални доприноси на терет послодавца

.
Укупно за функц.кл. 330
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5
УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

4.069.000
8.000
100.000
315.000
300.000
4.448.000
430.000
1.447.000
570.000
1.000.000
5.950.000
0
576.000
300.000
600.000
44.553.000
44.553.000
386.964.000

1.195.000
197.000
0
1.392.000
1.392.000
398.338.000
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0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.069.000
8.000
100.000
315.000
300.000
4.448.000
430.000
1.447.000
570.000
1.000.000
5.950.000
0
576.000
300.000
600.000
44.553.000
44.553.000
386.964.000

0
0
0

1.195.000
197.000
0
1.392.000
1.392.000
398.338.000
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА
СЕ НАЛАЗИ У ПРИЛОГУ ОВЕ ОДЛУКЕ
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени
гласник РС" број 68/2015 81/2016) број запослених
код корисника буџета не може прећи максималан
број запослених на неодређено и одређено време и то:
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Члан 12.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси
општинско веће.
Члан 13.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне
буџетске резерве на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије доноси општинско веће.

- 40 запослених у локалној администрацији на
неодређено време

Члан 14.

- 8 запослених у локалној администрацији на
одређено време

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са
чланом 64.Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

- 23 запослених у предшколским установама на
неодређено време
- 5 запослених у предшколским установама на
одређено време
- 5 запослених
неодређено време

у

установама

културе

на

- 1 запослених у установама културе на одређено
време
У овој одлуци о буџету средства за плате се
обезбеђују за број запослених из става 1.овог члана.
Члан 8.
За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник
општине.
Члан 9.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, 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 10.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређених овом Одлуком, поред функционера
односно руководилаца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је и начелник
општинске управе.
Члан 11.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је
да редовно прати извршење буџета и најмање два
пута годишње информише општинско веће, а обавезно у року од петнаетст дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Извештај садржи и одступање између усвојеног
буџета и извршења и образложења великих одступања.

Члан 15.
Општинско 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.
Овлашћује се председник општине да у складу са
чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове
финансија за одобрење фискалног дефицита изнад
утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат
реализација јавних инвестиција.
Члан 16.
Новчана средства буџета општине, директних и
индиректних корисника средстава тог буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени
у консолидовани рачун трезора општине, воде се и
депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 17.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у
2020.години по посебном акту (решењу) које доноси
председник општине, у оквиру следећих раздела:
- Раздео 4, позиција 28, економска класификација
481 - донације невладиним организацијама - у складу
са Правилником о критеријумима и поступку доделе
средстава удружењима грађана, црквеним и верским
заједницама за реализовање програма од јавног
интереса за општину Коцељева, и раздео 3, позиција
11 по Закону о финансирању политичких активности.
- Раздео 4, подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 54,
економска класификација 481 - донације невладиним
организацијама у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којим се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта у
општини Коцељева.
Члан 18.
У разделу 4 - Основно образовање, позиција 55,
економска класификација 463 - донације и тра-
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нсфери осталим нивоима власти у укупно планираним
средствима од 20.000.000,00 динара планирана су и
средства за јубиларне награде.
У разделу 4 - Средња образовање, позиција 56,
економска класификација 463 - донације и трансфери
осталим нивоима власти у укупно планираним средствима од 9.600.000,00 динара планирана су и
средства за јубиларне награде.
Члан 19.
Обавезе које преузимају директни и индиректни
корисници буџетских средстава морају одговарати
апропријацијама које 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 општинског већа, а највише
до износа исказаних у плану капиталних издатака из
члана 4. ове одлуке.
Корисници буџетских средставасу 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 одређени
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 2019.години у складу са
одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2019.године, преносе се у 2020.годину и
имају статус преузетих обавеза и извршавају се на
терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 20.

Број 25

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана
39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка
чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2020.годину.
Члан 23.
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 24.
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 25.
Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора могу се инвестирати у 2020.години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему,
при чему су у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни
за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 26.
Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника општине, засновати
радни однос са новим лицима до краја 2020.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.
Члан 27.

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 модел.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, у 2020. години обрачунату исправку вредности
нефинансијске имовине исказују на терет капитала,
односно не исказују расход амортизације и употребе
средстава за рад.

Члан 21.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу писаног уговора или другог правног
акта, уколико законом није другачије прописано.

За финансирање дефицита текуће ликвидности,
који може да настане услед неуравнотежености
кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама
члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник
РС", број 61/2005, 78/2011 и 68/2015)

Плаћање из буџета неће се извршити уколико
нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став
3. Закона о буџетском систему.
Члан 22.
Корисници буџетски средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга
или извођењу грађевинских радова, морају да
поступе у складу са прописима који уређују јавне
набавке.

Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун
извршења буџета до 31.децембра 2020. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у
2020.години, која су овим корисницима пренета у
складу са Одлуком о буџету општине Коцељева за
2020.годину.

Број 25

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

Члан 30.
Изузетно, у случају да се буџету општине Коцељева из другог буџета
(Републике, друге општине) определе актом наменска трансферна средства,
укључу-јући и наменска трансферна средства 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 извршавање расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о
буџетском систему.
Члан 31.
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 вршити
уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на
начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај
план нису доставили Управи за трезор.
Члан 32.
У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и исплата божићних,
годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава
буџета, осим јубиларних на-града за запослене које су то право стекли у
2020. години.
Члан 33.
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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 предузеће одговарајуће мере у циљу прила-гођавања преузете
обавезе тако што ће предложити умањење обавезе односно продужење
уговорног рока, за плаћање или отказати уговор.
Члан 34.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских
средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и
одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу
сталних трошкова, тро-шкова текућих поправки и одржавања, материјала,
као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који
регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 35.
Ову Одлуку објавити у службеном листу општине и доставити Министарству
надлежном за послове финансија.
Члан 36.
Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном
листу општине, а при-мењиваће се од 1.јануара 2020.године.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава
из дрзгих извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор
01- приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-44 од 29.11.2019. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА
ПРОГРАМ / ПА /
ПРОЈЕКАТ
1-СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Шифра

1001

Циљ

Индикатор

Проценат покривености теритоПросторни
развој у складу рије урбанистиса плановима чком планском
документацијом

ПРИЛОГ 1.
Вредност у
базној
години 2018.

0,00

Очекивана
вредност
2019.

1.500.000,00

Циљана
вредност
2020.

1.500.000,00

Циљана
вредност
2021.

0,00

Циљана
вредност
2022.

0,00

Средства из
буџета

1.500.000,00

Сопстве
-ни и
други
приходи

0,00

Укупна
средства

1.500.000,00
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0001

Повећање
Усвојен
покривености
просторни план
територије
општине
планском и
урбанистичком
документацијом

1102

Рационално
снабдевање
водом за пиће

Специфична
потрошња воде
12.016.000,00
(литар/становни
к/дан)

18.145.000,00 36.950.000,00 35.750.000,00 35.750.000,00 36.950.000,00

0,00 36.950.000,00

0001

Адекватно
управљање
јавним
осветљењем

Укупан замена
број светиљки
након пуцања
лампи (на годишњој бази)

6.312.000,00

10.500.000,00 10.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 10.500.000,00

0,00 10.500.000,00

0002

Адекватан квалитет пружених
услуга уређења
и одржавања
јавних зелених
површина

Динамика
уређенја јавних
зелених
површина

3.177.000,00

2.900.000,00

6.100.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

0003

Степен покривености теритоМаксимална
рије услугама
могућа покривеодржавања
ност насеља и
чистоће јавнотерторије
прометних
услугама
површина (број
одржавања
улица које се
чистоће јавних
чисте у односу
површина
на укупан број
улица у општини)

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

ПА-0004
ЗООХИГИЈЕНА

0004

Унапређење
заштите од
заразних и
других болести
које преносе
животиње

427.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

ПА-0005
УРЕЂИВАЊЕ

0005

Адекватан ква- Број опремљелитет пружених них пијачних

ПА-0001
ПРОСТОРНО И
УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ

2-КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ПА-0001
УПРАВЉАЊЕ/
ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИМ
ОСВЕТЉЕЊЕМ
ПА-0002
ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА

ПА-0003
ОДРЖАВАЊЕ
ЧИСТОЋЕ НА
ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Број пријављених уједа од
паса и мачака
луталица од
стране
оштећених

1.500.000,00

1.500.000,00

7.000.000,00

1.500.000,00

7.000.000,00

0,00

1.500.000,00

7.000.000,00
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.ОДРЖАВАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ
ПИЈАЦА

услуга уређивања, одржавања
и коришћења
пијаца

ПА-0008
УПРАВЉАЊЕ И
СНАБДЕВАЊЕ
ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

0008

Адекватан кваБрој кварова по
литет пружених
км водоводне
услуга водоснамреже
бдевања

0,00

1501

Повећање
запослености
на територији
града/општине

Број евидентираних незапослених лица на
евиденцији НСЗ
(разврстаних по
полу и старости)

0002

Повећање броја
запослених
кроз мере активне политике
запошљавања

Број новозапослених кроз
реализацију
мера активне
политике
запошљавања

0101

Раст производње и стабилност дохотка
произвођача

Удео регистрованих пољопривредних
газдинстава у
11.333.000,00
укупном броју
пољопривредни
х газдинстава

Унапређење
руралног
развоја

Број регистрованих пољопривредних
газдинстава који
су корисници
мера руралног
развоја у односу на укупан
број пољопривредних
газдинстава

3-ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

ПА-0002 МЕРЕ
АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА

5ПОЉОПРИВРЕД
А И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ

ПА-0002 МЕРЕ
ПОДРШКЕ
РУРАЛНОМ
РАЗВОЈУ

0002
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местау односу
на укупан
бројпијачних
места у складу
са општинском
одлуком
2.045.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00

0,00 10.650.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.658.000,00

12.800.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00 11.800.000,00

0,00

1.800.000,00
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Унапређење
Број излагача
женског преду0101-01
(жена) на
9.675.000,00
зетништва у
фестивалу
пољопривреди
Број становника
прикључен на
Унапређење
6-ЗАШТИТА
јавну
управљања
ЖИВОТНЕ
0401
канализацију у
5.091.000,00
отпадним
СРЕДИНЕ
односу на
водама
укупан број
становника
Максимална
Проценат
могућа
домаћинстава
ПА-0004
покривеност
обухваћених
УПРАВЉАЊЕ
корисника
0004
услугхом у
4.109.000,00
територије
ОТПАДНИМ
односу на
ВОДАМА
услугама
укупан број
уклањања
домаћинстава
отпадних вода
Спровођење
Број извршених
редовних мере- контрола или
ПА-0005
ња на територији надзора мера
УПРАВЉАЊЕ
општине и
поступања са
0001
982.000,00
КОМУНАЛНИМ
испуњење
отпадом у склаОТПАДОМ
обавеза у
ду са Законом о
складу са
управљању
законима
отпадом
7Развијеност
Дужина изграОРГАНИЗАЦИЈА
инфраструктуре ђених саобраСАОБРАЋАЈА И
у контексту
ћајница које су
0701
57.321.000,00
САОБРАЋАЈНА
доприноса
у надлежности
ИНФРАСТРУсоцио еконограда/општине
КТУРА
мском развоју (у км)
Одржавање
ПАквалитета путне
Број киломемреже кроз
0002УПРАВЉАЊ
тара санираних
Е И ОДРЖАВАЊЕ
реконструкцију
0002
и/или реко57.321.000,00
САОБРАЋАЈНЕ
и редовно
нструисаних
ИНФРАСТРУодржавање
путева
КТУРЕ
асфалтног
покривача
ФЕСТИВАЛ
ЗИМНИЦЕ 2020.
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11.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 10.000.000,00

2.382.000,00 19.562.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 19.562.000,00

0,00 19.562.000,00

820.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 18.000.000,00

0,00 18.000.000,00

1.562.000,00

1.562.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.562.000,00

0,00

1.562.000,00

102.500.000,00 110.150.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 110.150.000,00

0,00 110.150.000,00

102.500.000,00 110.150.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 110.150.000,00

0,00 110.150.000,00
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8-ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ

2001

ПА-0001
ФУНКЦИОНИСАЊЕ И
ОСТВАРИВАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ
ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА

0001

9-ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

2002

ПА-0001
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ
ШКОЛА

0001

10-СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

2003

ПА-0001
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ
ШКОЛА

0001

Проценат деце
која су уписана
у предшколске
35.715.000,00
установе у
односу на број
деце у општини
Просечан број
Обезбеђени
деце по
адекватни
васпитачу/васп
услови за
итачици (јасле,
35.715.000,00
васпитнопредшколски,
образовни рад
припремни
са децом уз попредшколски
већан обухват
програм)
Потпуни
Обухват деце
обухват
основним
основним
образовањем
19.160.000,00
образовањем и (разложено
васпитањем
према полу)
Обезбеђени
прописани
Просечан број
услови за
ученика по
васпитноодељењу
19.160.000,00
образовни рад
(разврстани по
са децом у
полу)
основним
школама
Проценат деце
која се школују
у средњим
Унапређење
школама на
доступности
основу индиви9.600.000,00
средњег
дуалног обраобразовања
зовног плана
(ИОП2) у односу
на укупан број
деце
Повећање
обухвата деце
предшколским
образовањем и
васпитањем

Обезбеђени
прописани
услови за
васпитно-

Просечан број
ученика по
одељењу

9.600.000,00
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44.923.000,00 44.553.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 44.553.000,00

0,00 44.553.000,00

44.923.000,00 44.553.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 44.553.000,00

0,00 44.553.000,00

20.000.000,00 43.600.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 43.600.000,00

0,00 43.600.000,00

20.000.000,00 43.600.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 43.600.000,00

43.600.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 10.000.000,00
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образовни рад
у средњим школама и безбедно одвијање
наставе

0901

Повећање
доступности
права и
механизама
социјалне
заштите за
жене у локалној
заједници

Број услуга
намењених
женама са
искуством
насиља у
породици или
партнерском
односу

ПА-001
ЈЕДНОКРАТНЕ
ПОМОЋИ И
ДРУГИ ОБЛИЦИ
ПОМОЋИ

0001

Унапређење
заштите
сиромашних

Број корисника
једнократне
новчане помоћи
у односу на
укупан број
грађана

2.668.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.500.000,00

3.300.000,00

ПА-0002
ПОРОДИЧНИ И
ДОМСКИ
СМЕШТАЈ,
ПРИХВАТИЛИШТА
И ДРУГЕ ВРСТЕ
СМЕШТАЈА

0002

Обезбеђење
услуга
смештаја

Број корисника
услуга смештаја

4.531.000,00

11.400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0003

Унапређење
доступности и
ефикасности
дневних услуга
у заједници за
стара лица

Број програма
које реализују
ове
организације

4.125.000,00

4.170.000,00

2.000.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0005

Социјално
деловањеолакшавање
људске патње
пружањем
неопходне
ургентне
помоћи лицима
у невољи,

Број акција на
прикупљању
различитих
врста помоћи

1.238.000,00

1.260.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

11-СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

ПА-0003 ДНЕВНЕ
УСЛУГЕ У
ЗАЈЕДНИЦИ

ПА-0005
ПОДРШКА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА
ЦРВЕНОГ КРСТА

18.467.000,00

26.880.000,00 13.750.000,00 13.250.000,00 13.450.000,00 13.750.000,00

0,00 13.750.000,00

0,00

0,00

3.300.000,00

1.300.000,00
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развијањем
солидарности
међу људима,
организовањем
различитих
врста помоћи
ПА-0006
ПОДРШКА ДЕЦИ
И ПОРОДИЦИ СА
ДЕЦОМ

0006

ПА-0008
ПОДРШКА
ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

0008

12ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

1801

ПА-0001
ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА
ПРИМАРНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ
ПА-0002
МРТВОЗОРСТВО

0001

Обезбеђивање
финансијске
подршке за
децу и
породицу

Број деце која
примају
финансијску
подршку у
односу на
укупан број
деце у општини

Обезбеђивање
услуга
социјалне
Број корисника
заштите за
услуга
старије и
одрасле са
инвалидитетом
Покривеност
Унапређење
становништва
здравља
примарном
становништва здравственом
заштитом
Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности
ПЗЗ

Проценат реализације планова
инвестирања у
објекте и опрему
установа ПЗЗ

0002

13-РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1201

ПА-0001
ФУНКЦИОНИСА
ЊЕ ЛОКАЛНИХ

0001

Укупан број
чланова удруПодстицање
жења грађана
развоја културе
из области
културе
Обезбеђење
Број запослених
редовног
у установама
функционисања културе у одно-

5.385.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

520.000,00

750.000,00

750.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

750.000,00

0,00

750.000,00

950.000,00

1.100.000,00

1.900.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

1.900.000,00

0,00

1.500.000,00

699.000,00

700.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

251.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

10.713.000,00 11.681.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00 11.681.000,00

8.200.000,00

8.200.000,00

9.595.000,00

8.245.000,00

9.213.000,00

8.181.000,00

8.181.000,00

0,00 11.681.000,00

8.181.000,00
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УСТАНОВА
КУЛТУРЕ

установа
културе

ПА-0004
ОСТВАРИВАЊЕ
И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ
ИНФОРМИСАЊА

0004

Повећана
понуда квалитетних медијских
садржаја из
области друштвеног живота
локалне
заједнице

Број програмских садржаја
подржаних на
конкурсима
јавног
информисања

1.350.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1301

Обезбеђивање
услова за бављење спортом
свих грађана и
грађанки
града/општине

Број спортских
организација
преко којих се
остварује јавни
интерес у
области спорта

2.648.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0001

Унапређење
подршке локалним спортским
организацијама
преко којих се
остварује јавни
интерес у
области спорта

Број посебних
програма
спортских
организација
финансираних
од стране
општине

2.648.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0602

Одрживо
управно и
финансијско
функционисање
града/општине
у складу са
надлежностима
и пословима
локалне
самоуправе

Однос броја
запослених у
граду/општини
и законом
утврђеног
максималног
броја
запослених

66.680.000,00

101.159.000,00 75.410.000,00 86.300.000,00 86.300.000,00 75.410.000,00

0,00 75.410.000,00

0001

Проценат решених предмета у
Функционисање календарској
64.339.000,00
управе
години (у законском року, ван
законског рока)

99.159.000,00 67.168.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 67.168.000,00

67.168.000,00

14-РАЗВОЈ
СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

ПА-0001 Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

15-ОПШТЕ ЈАВНЕ
УСЛУГЕ УПРАВЕ

ПА-0001
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И
ГРАДСКИХ
ОПШТИНА

су на укупан
број запослених
у ЈЛС
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0002

Обезбеђено
задовољавање
потреба и интереса локалног
становништва
деловањем
месних
заједница

Број
иницијатива/пре
длога месних
заједница
према општини
у вези са
питањима од
интереса за
локално
становништво

ПА-0004
ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0004

Заштита
имовинских
права и
интереса
општине

Број решених
предмета у
односу на
укупан број
предмета на
годишњем
нивоу

ПА-0009 ТЕКУЋА
БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА
ПА-0010 СТАЛНА
БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА

ПА-0002
ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА

ПА-0014
УПРАВЉАЊЕ У
ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА

16-ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
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0,00

0,00

50.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

1.334.000,00

0,00

1.392.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.392.000,00

0,00

1.392.000,00

0009

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0010

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

1.007.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

6.733.000,00

8.672.000,00

9.982.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

9.982.000,00

0,00

9.982.000,00

0014

Изградња
ефикасног
превентивног
система
заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
других непогода

2101

Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког система
локалне
самоуправе

Број
идентификован
их објеката
критичне
инфраструктуре
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ПА-0001
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
ПА-0002
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ
ОРГАНА
17-ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ
ПА-0001
ЕНЕРГЕТСКИ
МЕНАЏМЕНТ
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0001

Функционисање
Број седница
локалне
скупштине
скупштине

3.404.000,00

5.021.000,00

6.453.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

6.453.000,00

0,00

6.453.000,00

0002

Функционисање
Број усвојених
извршних
аката
органа

3.329.000,00

3.651.000,00

3.529.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.529.000,00

0,00

3.529.000,00

0501

Смањење
расхода за
енергију

0,00

0,00

1.000.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0001

Успостављање
Постојање
система
енергетског
енергетског
менаџера
менаџмента

1.000.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Укупни расходи
за набавку
енергије

У К У П Н О:

258.309.000,00

367.274.000,00 398.338.000,00 390.500.000,00 390.700.000,00 398.338.000,00

002
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник
РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,
108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
и члана 36. Статута општине Коцељева (''Сл. лист Општине Коцељева'', бр.
4/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Коцељева, на
седници одржаној 29.11.2019. године донела је
ОДЛУКУ

0,00 398.338.000,00

бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013,
142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019).
Члан 2.
Акт о сагласности Државне ревизорске институ-ције из члана 1. саставни
је део ове Одлуке.
Члан 3.
Сагласност из члана 2. ове Одлуке прибавиће Општинска управа Коцељева
– Одељење за фи-нансије и локалну пореску администрацију, после доношења ове Одлуке.
Члан 4.

О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине'', а при-мењиваће се од дана добијања сагласности
актом из члана 2. ове Одлуке.

Члан 1.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-44 од 29.11.2019. год.

Ангажује се екстерна ревизија за завршни рачун буџета општине
Коцељева за 2019. годину, уз сагласност Државне ревизорске институције у
складу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'',

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.
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003
На основу члана 6. ст. 5. до 9. и члана 7а Закона
о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013,
68/2014, 95/2018 и 99/2018) и члана 36. став 1. тачка 3.
Статута општине Коцељева („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева на седници
одржаној дана 29.11.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
Врста непокретности
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Друго земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места
Члан 3.
За непокретност друго земљиште у првој и другој
зони на подручју општине Коцељева није било најмање три промета у периоду од 01.01.2019. године до
30.09.2019. године, а ни у граничним зонама није
било најмање три промета наведене непокретности
за дати период.
Ако није утврђена просечна цена другог земљишта (из члана 2. Одлуке) у зони, зато што у зони и
граничним зонама није било најмање три промета уз
накнаду другог земљишта, а утврђена је просечна
цена пољопривредног земљишта у тој зони, вредност другог земљишта (осим експлоатационих поља)
која чини основицу пореза на имовину за пореску
годину утврђује се применом просечне цене пољопривредног земљишта у тој зони умањене за 40%.
Члан 4.
За непокретност станови у првој и другој зони на
подручју општине Коцељева није било најмање три

Страна 29

пореза на имовину за 2020. годину на територији
општине Коцељева.
Члан 2.
На територији општине Коцељева одређене су
две зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености
јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Коцељева, односно са
радним зонама и другим садржајима у насељу, и то:
зона 1 и зона 2, с тим да се зона 1 утврђује за најопремљенију зону.
Коефицијенти на територији оппштине Коцељева
износе:
1)

за прву зону 1,

2)

за другу зону 0,4.

УТВРЂУЈУ СЕ просечне цене непокретности по
зонама на територији општине Коцељева и то:
Цена по квадратном метру непокретности у
динарима
I ЗОНА
II ЗОНА
524
524
104
41
27
27

промета у периоду од 01.01.2019. године до 30.09.2019.
године, а ни у граничним зонама није било најмање
три промета наведене непокретности за дати период.
У складу са чланом 6. став 10. Закона о порезима
на имовину, за обвезнике који не воде пословне књиге,
ако ни у граничним зонама из става 7. овог члана
није било промета одговарајућих непокретности у
периоду из става 5. овог члана, основица пореза на
имовину за те непокретности у зони у којој није било
промета једнака је основици пореза на имовину те,
односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.
Члан 5.
За непокретност кућа за становање у првој и
другој зони на подручју општине Коцељева није било
најмање три промета у периоду од 01.01.2019. године
до 30.09.2019. године, а ни у граничним зонама није
било најмање три промета наведене не-покретности
за дати период.
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У складу са чланом 6. став 10. Закона о порезима
на имовину, за обвезнике који не воде пословне књиге,
ако ни у граничним зонама из става 7. овог члана
није било промета одговарајућих непокретности у
периоду из става 5. овог члана, основица пореза на
имовину за те непокретности у зони у којој није било
промета једнака је основици пореза на имовину те,
односно одговарајуће непокретности у тој зони
обвезника који не води пословне књиге за текућу
годину.
Члан 6.
За непокретност пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе
за обављање делатности у првој и другој зони на
подручју општине Коцељева није било најмање три
промета у периоду од 01.01.2019. године до 30.09.2019.
године, а ни у граничним зонама није било најмање
три промета наведене непокретности за дати период.
У складу са чланом 6. став 10. Закона о порезима
на имовину, за обвезнике који не воде пословне
књиге, ако ни у граничним зонама из става 7. овог
члана није било промета одговарајућих непокретности у периоду из става 5. овог члана, основица
пореза на имовину за те непокретности у зони у којој
није било промета једнака је основици пореза на
имовину те, односно одговарајуће непокретности у
тој зони обвезника који не води пословне књиге за
текућу годину.
Члан 7.
За непокретност гараже и гаражна места у првој и
другој зони на подручју општине Коцељева није било
најмање три промета у периоду од 01.01.2019. године
до 30.09.2019. године, а ни у граничним зонама није
било најмање три промета наведене непокретности
за дати период.
У складу са чланом 6. став 10. Закона о порезима
на имовину, за обвезнике који не воде пословне
књиге, ако ни у граничним зонама из става 7. овог
члана није било промета одговарајућих непокретности у периоду из става 5. овог члана, основица
пореза на имовину за те непокретности у зони у којој
није било промета једнака је основици пореза на
имовину те, односно одговарајуће непокретности у
тој зони обвезника који не води пословне књиге за
текућу годину.
Члан 8.
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Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2019. годину на територији
општине Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 27/18).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а примењује се од 01. јануара 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-44 од 29.11.2019. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16,
104/16, 96/17, 89/18 и 95/18), члана 11. и 38б Закона
о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013,
68/2014, 95/2018 и 99/2018) и члана 36. став 1. тачка
3. Статута општине Коцељева („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
бр. 4/19), Скупштина општине Коцељева на седници
одржаној дана 29.11.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
ОПШТИНИ КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Овом Oдлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији
општине Коцељева.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, и
на интернет страни званичне презентације општине
Коцељева.

1) на права на непокретности пореског обвезника
који води пословне књиге – 0,4%;
2) на права на земљишту обвезника који не води
пословне књиге – 0,0%;
3) на права на непокретности пореског обвезника
који не води пословне књиге:

На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

1) до 10.000.000 динара
2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара
4) преко 50.000.000 динара

0,37%
37.000,00 + 0,6% на износ преко 10.000.000 динара
127.000,00 + 1% на износ преко 25.000.000 динара
377.000,00 + 2% на износ преко 50.000.000 динара
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Члан 3.
Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на
имовину.
Члан 4.
Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
и на интернет страни званичне презентације општине
Коцељева.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Oдлуке престаје да важи
Одлука о висини стопе пореза на имовину („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр. 27/18).
Члан 6.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а
примењује се од 01. јануара 2020. године.

прва и друга зона, с тим да је прва зона утврђена за
најопремљенију зону, а друга зона је зона сеоског
карактера.
Коефицијенти на територији општине Коцељева
износе:
1) за прву зону 1,
2) за другу зону 0,4.
Члан 3.
Утврђују се цене непокретности по метру квадратном које су у најопремљенијој зони на територији
општине Koцељева служиле као просечне цене на
основу којих је у текућој 2019. години утврђивана
основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге и то:
- пословне зграде и други (надземни
и подземни) грађевински објекти који
служе за обављање делатности ........... 65.103,00 дин.
- куће за становање .......................... 42.021,00 дин.
- станови ............................................ 38.289,00 дин.
- гараже и гаражна места ................. 21.011,00 дин.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-44 од 29.11.2019. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.
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Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, и
на интернет страни званичне презентације општине
Коцељева.
Члан 5.
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На основу члана 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013,
68/2014, 95/2018 и 99/2018) и члана 36. став 1. тачка
3. Статута општине Коцељева („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
бр. 4/19), Скупштина општине Коцељева на седници
одржаној, дана 29.11.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА
НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА
КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ
КОЦЕЉЕВА

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на
имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Коцељева („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
бр. 27/18).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а примењује се од 01. јануара 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-44 од 29.11.2019. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника
који воде пословне књиге, а које се налазе на територији општине Коцељева.
Члан 2.
На територији општине Коцељева одређене су
две зоне за утврђивање пореза на имовину, и то:
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На основу члана 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002,
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013, 68/14, 95/2018
и 99/2018) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута општи-не
Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
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Владимирци и Коцељева“ бр. 4/19), Скупштина
општине Коцељева на седници одржаној дана
29.11.2019. године, доноси:
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бр. 4/19), Скупштина општине Коцељева на седници
одржаној дана 29.11.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ
ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Члан 1.

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности,
осим земљишта, која чини основицу за утврђивање
пореза на имовину обвезника који не води пословне
књиге, на непокретностима, осим земљишта, које се
налазе на територији општине Коцељева.

Овом одлуком одређују се зоне са назнаком најопремљеније зоне на територији општине Коцељева,
за утврђивање пореза на имовину.
Члан 2.

Стопа амортизације из члана 1. ове Одлуке износи
0,8 % годишње, применом пропорционалне методе, а
највише до 40%.

На територији општине Коцељева одређују се две
зоне у зависности од комуналне опремљености и
опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Коцељева,
односно са радним зонама и другим садржајима у
насељу.

Члан 3.

Зоне одређене овом одлуком су: зона 1 и зона 2,
а друга зона је зона сеоског карактера.

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
и на интернет страни званичне презентације општине
Коцељева.

Коефицијенти на територији општине Коцељева
износе:

Члан 4.

Утврђује се да је ЗОНА 1 најопремљенија зона у
општини Коцељева према критеријумима из става 1.
овог члана.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање
пореза на имовину (''Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр. 27/18).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а примењује се од 01. јануара 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-44 од 29.11.2019. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

1) за прву зону 1,
2) за другу зону 0,4.

Зоне и границе зона одређене су у Списку зона
који је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, и
на интернет страни званичне презентације општине
Коцељева.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за
утврђивање пореза на имовину на територији општине
Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ бр. 27/18).
Члан 5.
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На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013,
68/2014, 95/2018 и 99/2018) и члана 36. став 1. тачка
3. Статута општине Коцељева („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а примењује се од 01. јануара 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-44 од 29.11.2019. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.
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СПИСАК ЗОНА
(назив зоне и границе зоне)

се додати законом прописане обавезе за порезе и
доприносе.

На територији општине Коцељева одређују се две
зоне и то:

Члан 3.

а) зона 1 обухвата све непокретности које се
налазе у улицама у Коцељеви, а у оквиру су граница
Плана генералне регулације насеља Коцељева
(„Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ 12/07) и то је најопремљенија зона, и
б) зона 2 обухвата све непокретности које се
налазе на подручју сеоских месних заједница које
припадају општини Коцељева ван зоне 1 и то је зона
сеоског карактера.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-44 од 29.11.2019. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.
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На основу члана 9. Закона о одбрани од града
(''Службени гласник РС'', бр. 54/2015), члана 32. став
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС’’ бр. 127/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 36. Статута
општине Коцељева (''Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр. 4/19), Скупштина општине Коцељева на седници одржаној
29.11.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ НАКНАДА ЗА РАД
ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА

Обавезује се Општинска управа да спроведе ову
Одлуку.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-44 од 29.11.2019. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 -др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36.
Статута општине Коцељева (''Сл. лист града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр.
4/19), Скупштина општине Коцељева, на седници
одржаној дана 29.11.2019. године, донела је
ЗАК ЉУЧ АК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе
Коцељева за 2018. годину.
II Извештај из тачке I саставни је део овог Закључка.
III Закључак доставити: Начелнику Општинске
управе Коцељева, у досије седничког материјала и
архиви.
IV Закључак објавити у ''Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Број: 06-44 од 29.11.2019. год.

Члан 1.
Општина Коцељева ће у 2019.-ој години учествовати у суфинансирању накнада за рад противградних
стрелаца на територији општине Коцељева.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

Члан 2.
За укупно 4 противградна стрелца који су распоређени на две противградне станица на територији
општине Коцељева, издвојиће се средства у износу
од 3.500,00 динара у нето износу по једном противградном стрелцу на месечном нивоу, у периоду од
шест месеци у току 2019.-те године, на који износ
треба додати законом прописане обавезе за порезе
и доприносе.
Укупан износ је 21.000,00 динара нето за 2019.-ту
годину по једном противградном стрелцу, а укупно за
4 противградна стрелца 84.000,00 динара на који ће
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На основу члана 196. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 32. став 1.
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и
члана 36. став 1. тачка 70. Статута општине Коцељева
(„Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број 4/19), Скупштина
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општине Коцељева, на седници одржаној 29.11.2019.
године, донела је
КОДЕК С
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
I.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Кодекс понашања службеника и намештеника (у
даљем тексту: Кодекс) је скуп правила понашања
службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке стандарде за обављање службених
послова и остваривање комуникације са странкама, у
циљу обезбеђивања квалитета и доступности услуга,
као и подстицању поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност Општинске управе Коцељева.
Странке су физичка и правна лица без обзира на
држављанство и седиште, као и органи, организације
и групе лица која се обраћају јединици локалне
самоуправе.
Област примене
Члан 2.
Правила овог Кодекса дужни су да примењују
службеници и намештеници у Општинској управи
Коцељева (у даљем тексту: службеници) када обављају послове из своје надлежности.
Сврха Кодекса
Члан 3.
Сврха овог Кодекса је:
• да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало да се
придржавају службеници,
• да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда,
• да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника,
• да допринесе изградњи поверења грађана у
локалну власт,
• да допринесе успостављању ефикаснијег и
одговорнијег поступања службеника.
Члан 4.
Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени
у мушком граматичком роду обухватају мушки и
женски род лица на која се односе.
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Службеници посебно воде рачуна да одлуке које
се тичу права, обавеза или на закону заснованих
интереса странака имају основ у закону и да њихов
садржај буде усклађен са законом.
Службеници су дужни да се уздржавају од било
које самовољне или друге радње која ће неоправдано утицати на странке или им се неосновано даје
повлашћени третман.
Службеници се у свом раду никада не руководе
личним, породичним, нити политичким притисцима и
мотивима.
Објективност
Члан 6.
У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир
све релевантне чињенице и да сваку од њих правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме све
елементе који нису од значаја за предметни случај.
Забрана дискриминације
Члан 7.
Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују принцип једнакости странака пред законом, а
посебно када решавају о захтевима странака и
доносе одлуке.
Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.
Уколико дође до другачијег поступања службеника
према одређеној странци него што је то уобичајено,
службеник је дужан да образложи такво поступање
релевантним разлозима конкретног случаја.
Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права, поштовање интегритета и достојанства странака и других службеника
без дискриминације или повлашћивања по било ком
основу, а нарочито по основу пола, расе, боје коже,
друштвеног порекла, рођења, генетских својстава,
културе, језика, вероисповести или веровања, политичког или другог уверења, држављанства, припадности народу или националној мањини, имовног
стања, психичког и физичког инвалидитета, старосне
доби, родног идентитета и сексуалне оријентације,
здравственог стања, брачног и породичног статуса,
осуђиваности, физичког изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим
стварним и претпостављеним личним својствима.
Забрана злоупотребе и прекорачења службених
овлашћења
Члан 8.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА

Члан 5.

Службеници су дужни да овлашћења у свом раду
користе искључиво у сврхе које су утврђене законом
и другим одговарајућим прописима.

Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја дискрециона
овлашћења примењује непристрасно.

При обављању приватних послова, службеник не
сме користити службене ознаке, службена овлашћења
или ауторитет радног места у локалној самоуправи.

Законитост и непристрасност
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Службеник је дужан да у свом раду искључиво
врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који
су неопходни за одлучивање, односно поступање.
Заштита података о личности
Члан 9.
Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и важеће стандарде у
погледу њихове заштите.
Службеник посебно не користи личне податке у
сврхе које нису законите, не доставља их неовлашћеним особама и не омогућава им увид у њих.
Приступ информацијама од јавног значаја
Члан 10.
Службеник се стара о поштовању права на приступ информацијама од јавног значаја на начин који
обезбеђује најпотпуније и најефикасније остваривање
тог права, у складу са законом који регулише приступ
информацијама од јавног значаја и правилима која
важе у органу, служби или организацији.
Пружање информација о поступку
Члан 11.
Службеници су дужни да странкама, на њихов
захтев, дају информације о поступку који се код њих
води. Службеник ће упутити странку на који начин
може да изврши увид у стање поступка.
Службеници су дужни да странкама пруже и
информације о правним радњама које странке треба
да предузму у циљу остваривања својих права и
обавеза. Службеник води рачуна да информације
које пружа буду јасне и разумљиве странци.
Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе, дужан је да
наведе датој заинтересованој странци разлоге због
којих није у могућности да јој повери наведену
информацију.
Ако је усмени захтев странке превише сложен,
службеник је дужан да посаветује странку о томе
како да формулише свој захтев писаним путем.
Уколико се захтев у вези поступка односи на
питања за које одређени службеник није надлежан,
упутиће странку на надлежног службеника и назначити његово име и по могућству контакт податке.
Исправљање пропуста
Члан 12.
У случају грешке у раду службеника која има
непожељан утицај на права или интересе странака,
службеник је дужан да упути писмено извињење
странци и настоји да отклони негативне последице
проузроковане његовом грешком што је пре могуће,
као и да обавести странку о праву на одговарајуће
правно средство и приговор због пропуста.
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Разумни рок за доношење одлука
Члан 13.
Службеници се старају да се одлука по сваком
захтеву или приговору донесе у разумном року, без
одлагања, а у сваком случају најкасније у законом
предвиђеном року.
Исто правило примењује се за одговоре на
дописе странака или одговоре на службене дописе
којима службеници од претпостављених траже упутства у погледу поступка који се води.
Ако због сложености поступка, односно питања
која су покренута, одлуку није могуће донети у законском року, службеник ће о томе обавестити странку и свог претпостављеног, и предузети све што је
потребно да се одлука донесе што пре.
Понашање службеника у јавним наступима
Члан 14.
У свим облицима јавних наступа и деловања у
којима представља јединицу локалне самоуправе,
службеник је дужан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењима, стручним знањем и Кодексом.
Приликом изношења стручних и личних ставова,
службеник пази на углед јединице локалне самуправе и лични углед и сме износити само истините
податке, садржином и тоном којим се не вређа углед
органа, установа, предузећа, као ни њихових представника, а на исти начин има поступати и када је
реч о личном и пословном угледу других физичких и
правних лица.
Поштовање других и учтивост службеника
Члан 15.
Службеници су дужни да се међусобно и према
странкама опходе са поштовањем.
Приликом комуникације са странкама службеници
треба да буду учтиви, приступачни, тачни и кооперативни.
Приликом одговарања на дописе, у телефонским
разговорима и у преписци путем електронске поште,
службеник је дужан да буде што више од помоћи и
да пружи што исцрпније и прецизније одговоре.
У присуству странака службеницима нису дозвољени приватни телефонски разговори.
Стандард пословне комуникације
Члан 16.
Стандард пословне комуникације подразумева да
се у најкраћем могућем року (најкасније у року од 24
сата) одговори на поруку примљену радним данима
путем електронске поште.
Уколико је прималац електронске поште одсутан,
мора бити постављено обавештење на електронској
пошти о одсуству са радног места са информацијама
коме се могу обратити странке или службеници у хитним случајевима, а током одсуства примаоца поруке.
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Слање поднеска/дописа или електронске поште

Уредност радних просторија

Члан 17.

Члан 20.

Службеник је дужан да приликом слања поднеска
или дописа увек користи меморандум.

Радне просторије службеника морају бити чисте и
уредне о чему службеници воде рачуна све време
током трајања радног времена, као и приликом напуштања истих.

Поднесак, допис или електронску пошту потребно
је насловити на особу (физичко лице) или функцију,
односно пословно име привредног друштва.
Поднесак, допис и електронску пошту неопходно
је уредно потписати својим именом, звањем и осталим подацима за контакт.
Поднесак, допис или електронска пошта треба да
буде јасне садржине и концизан, а стил писања треба
да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу
са темом.
Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште проверити правопис и тачност информација
које се наводе.
Поштовање радног времена
Члан 18.

III. ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Право притужбе због кршења Кодекса
Члан 21.
Странка се због повреде правила овог Кодекса
може притужбом обратити начелнику Општинске
управе (у даљем тексту: надлежни руководилац).
Надлежни руководилац дужан је да обавести
подносиоце притужбе о предузетим радњама.
Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и другим актима
стварају праксу од значаја за примену овог Кодекса.
Праћење примене Кодекса

Запослени су дужни да поштују прописано радно
време, као и да се приликом доласка или одласка са
радног места евидентирају на прописан начин.
Пауза у току радног времена је дозвољена у
договореном временском интервалу у трајању од 30
минута.
Пауза не може бити на почетку или на крају
радног времена.
Није дозвољено напуштање радног места у оквиру радног времена без одобрења руководиоца или
запосленог којег руководилац овласти.
Службеницима без претходне најаве и одобрења
претпостављеног, није допуштен улазак у радне просторије органа, службе или организације ван радног
времена.
Стандарди одевања на радном месту
Члан 19.
Службеник је дужан да буде прикладно и уредно
одевен, примерено пословима службеника, и да на
тај начин не нарушава углед јединице локалне
самоуправе, нити изражава своју политичку, верску
или другу личну припадност која би могла да доведе
у сумњу његову непристрасност и неутралност.
Запослени треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних активности, а основни
стандард свакодневног одевања јесте уредна и чиста
одећа.
Службеника који је неприкладно одевен, непосредни руководилац ће упозорити на обавезу поштовања
овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и
на могућност покретања дисциплинског поступка у
случају поновљене повреде Кодекса.

Члан 22.
Надлежни руководилац прати и разматра примену Кодекса.
За спровођење овог Кодекса одговорни су руководиоци организационих јединица.
Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је
то потребно, надлежни руководилац може за примену Кодекса издати посебна упутства.
Извештај о примени Кодекса чини саставни део
годишњег извештаја о раду органа, службе или
организације.
Извештај садржи статистичке податке о укупном
броју примљених приговора странака на кршење
Кодекса, структури приговора по правилима утврђеним Кодексом, покренутим и окончаним дисциплинским
поступцима, изреченим мерама за кршење Кодекса и
друге чињенице и околности за које руководиоци
органа, служби или организација сматрају да су од
значаја за праћење примене Кодекса.
Дисциплинска одговорност
Члан 23.
Повреде обавеза из овог Кодекса представљају
лакшу повреду дужности из радног односа, уколико
није обухваћена неком од тежих повреда радних
дужности предвиђених Законом или другим прописом.
Обавештавање странака и службеника о
примени Кодекса
Члан 24.
Текст Кодекса Општинска управа поставља на
интернет страници општине Коцељева, а у штампа-
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ном облику истиче на огласној табли и у довољном
броју примерака чини доступним странкама на другим одговарајућим местима (писарница Општинске
управе, месне канцеларије и др.).
Надлежни руководилац упознаје све службенике
са садржином Кодекса.
Ступање на снагу

Страна 37

ВЛАДИМИРЦИ, на седници одржаној 22.11.2019.
године, донело је
ЗАК ЉУЧ АК
О УСВАЈАЊУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ за период 01.01.-30.09. 2019. године

Члан 25.

I. ОПШТИ ДЕО

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“.

Остварени текући приходи и примања и извршени
расходи и издаци буџета општине Владимирци за
период 01.01.-30.09. 2019. године, износе у динарима, и то:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

I. Укупно остварени текући приходи, примања (буџетска средства
и средства из осталих извора) ............. 320.592.121,02

Број: 06-44 од 29.11.2019. год.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Владан Јанковић, с.р.

II. Укупно извршени текући расходи и издаци (буџетска средства
и средства из осталих извора) ............. 309.151.388,16
III. Разлика укупних прихода и
примања и укупних расхода и
издатака (суфицит) ................................. 11.440.732,86

АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ

011
На основу члана 76. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14,
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19),
и чл.70. Статута општине Владимирци („Службени
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева”, бр. 6/19), ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ

IV Укупно извршена пренета
неу-трошена средства из претходне године - извршени расходи
из пренетих неутрошених средстава ............ 423.129,63
V. Разлика укупних прихода и
примања и остварених пренетих
неутрошених средстава и укупних
расхода и издатака (суфицит) ................ 11.863.862,49
Утврђени суфицит у периоду 01.01.-30.09.2019.
године из свих извора финансирања утврђен је на
следећи начин:
у динарима

Опис
1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине
(класа 7 + класа 8)
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
(класа 4+ класа 5)
3. Вишак прихода – буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)
Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит:
– део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за
покриће расхода и издатака текуће године (Расходи из извора 13)
– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године
– износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита
– износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године
– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
отплату обавеза по кредитима ( Класа 6)
– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за
набавку финансијске имовине
4. Кориговани вишак прихода – суфицит

Извршено у
периоду 01.01.30.09.2019.
317.489.525,92
306.325.404,25
11.164.121,67
423.129,63

3.102.595,10

2.825.983,91

11.863.862,49
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Буџетски суфицит (дефицит), и укупни фискални резултат буџета у периоду 01.01.-30.09.2019. године из
свих извора финансирања утврђени су:

1

Економска
класификација

Планирано

Остварено

%
Остварено/
План

2

3

4

5

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

7+8

505.396.649,20

317.489.525,92

62,82%

Текући приходи:

7

505.368.222,20

317.463.202,03

62,82%

1. Порески приходи

71

191.876.432,81

131.662.743,32

68,62%

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне
добитке

711

114.453.829,81

91.670.300,53

80,09%

1.2. Порез на добра и услуге

714

13.873.952,00

7.890.807,00

56,87%

1.3. Остали порески приходи

712+713+71
6 +719

63.548.651,00

32.101.635,79

50,52%

74

2. Непорески приходи, од чега:

29.609.052,00

17.846.517,60

60,27%

– наплаћене камате

7411

240.044,00

169.217,12

70,49%

– накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта

7415

2.817.720,00

2.608.700,26

92,58%

3. Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године

772

411.215,00

188.135,77

45,75%

4. Донације
5. Трансфери
6. Трансфери између корисника на истом
нивоу
Примања од продаје нефинанисјске
имовине
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

731+732

9.510.000,00

2.017.115,49

21,21%

733

273.961.522,39

165.748.689,85

60,50%

78

0,00

0,00

8

28.427,00

26.323,89

520.764.949,49

306.325.404,25

4+5

58,82%

Текући расходи:

4

416.455.367,13

287.141.818,06

68,95%

1. Расходи за запослене

41

114.828.253,00

83.154.332,81

72,42%

2. Коришћење услуга и роба

42

151.353.042,13

110.657.161,10

73,11%

Употреба основних средстава

43

0,00

0,00

3. Отплата камата

44

1.055.000,00

524.689,41

49,73%

4. Субвенције

45

24.298.996,00

14.618.498,00

60,16%

5. Издаци за социјалну заштиту

47

51.875.000,00

24.913.259,26

48,03%

6. Остали расходи

48+49

20.693.599,00

17.350.573,35

83,85%

463+464

44.130.768,00

30.781.669,05

69,75%

465
5

8.220.709,00
104.309.582,36

5.141.635,08
19.183.586,19

62,54%
18,39%

(7+8) – (4+5)

-15.368.300,29

11.164.121,67

-72,64%

62

0,00

0,00

V. Отплата главнице

61

3.770.000,00

2.825.983,91

74,96%

1. Отплата главнице домаћим кредиторима

611

3.770.000,00

2.825.983,91

74,96%

6113 + 6114

3.770.000,00

2.825.983,91

100,00%

7. Трансфери и дотације
Остале донације, дотације и трансфери
Издаци за нефинансијску имовину
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ
ДЕФИЦИТ) (I–II)
IV. Издаци за набавку финансијске
имовине

1.1. Отплата главнице домаћим јавним
финансијским институцијама и пословним
банкама
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1.2. Отплата главнице осталим кредиторима

2. Отплата главнице страним кредиторима
Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III-IV-V)
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
VI. Примања по основу продаје
финансијске имовине
VII. Примања од задуживања
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских
институција и пословних банака

1.2. Задуживање код осталих кредитора

2. Примања од иностраног задуживања
VIII. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ
IX. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VIII-V)

6111 + 6112
+ 6115 +
6116 + 6117
+ 6118 +
6119
612
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0,00

0,00

0,00
-19.138.300,29

0,00
8.338.137,76

92

0,00

0,00

-43,57%

91

17.529.792,00

3.102.595,10

911

17.529.792,00

3.102.595,10

9113 + 9114

17.529.792,00

3.102.595,10

1.608.508,29

423.129,63

26,31%

15.368.300,29

699.740,82

4,55%

9111 + 9112
+ 9115 +
9116 + 9117
+ 9118 +
9119
912
321311+311
712

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2019.
године, утврђенa су примања по свим изворима финансирања (класа 800000 и 900000) у износу од
3.128.918,99 динара и укупни издаци (класа 500000 и
600000) у износу од 22.009.570,10 динара.
У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2019.
године, утврђенa су укупни консолидовани новчани
приливи у износу од 320.592.121,02 динар. Од наведеног износа новчаних прилива 319.873.924,34 динара
се односи на наменске и ненаменске приходе који су
оприходовани у оквиру трезора, 301.796,68 динара
се односи на сопствене приходе Библиотеке ,,Диша
Атић" (Извор 04), док се 416.400,00 динара односи на
приходе ПУ ,,Сунцокрети" од родитељског динара за
ваннаставне активности (Извор 16).
У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2019.
године, утврђенa су укупни консолидовани новчани
одливи у износу од 309.151.388,16 динара.

Разлике одлива (расхода и издатака) који су евидентирани у главној књизи трезора и одлива (расхода и
издатака) индиректних корисника су евидентиране у
поступку усаглашавања извршења буџета општине
Владимирци (евиденције главне књиге трезора) и
извршења финансијских планова Индиректних корисника. Разлике у извршењима, односно мање извршење расхода и издатака - мањак новчаних одлива
са подрачуна индиректних корисника у односу на
пренета средства са буџета су резултирала повећањем салда на подрачунима индиректних корисника у оквиру консолидованог рачуна трезора. О
усаглашавању извршења буџета и извршења индиректних корисника сачињени су записници који су
архивирани у Одсеку за трезор и буџетско рачуноводство општине Владимирци и на основу истих је
сачињено консолидовано извршење буџета општине
Владимирци у периоду 01.01.-30.09.2019. године.
У периоду 01.01.-30.09.2019. године обрачун
салда готовине је утврђен на следећи начин:
у динарима

I
Салдо готовине на подрачунима корисника у оквиру Консолидованог
рачуна трезора општине Владимирци на дан 01.01.2019. године,
II Приливи новчаних средстава у периоду 01.01.-30.09.2019. године:
III Одливи новчаних средстава у периоду 01.01.-30.09.2019. године:
IV Салдо готовине на подрачунима корисника у оквиру Консолидованог
рачуна трезора општине Владимирци на дан 01.10.2019. године (I+II-III)

1.608.508,29
320.592.121,02
309.151.388,16
13.049.241,15

Структура износа салда готовине од 13.049.241,15 динара 01.10.2019. године по подрачунима који улазе у
консолидацију корисника уоквиру консолидованог рачуна трезора увећани за стање благајне Предшколске
Установе ,,Сунцокрети" Владимирци:

Страна 40

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

Рачун извршења буџета
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10.740.554,16

Општинска управа - хуманитарна помоћ УНХЦР

1.000.000,00

Библиотека ,,Диша Атић" - Збирно сви подрачуни

369.407,70

Збирно подрачуни Месних Заједница општине Владимирци

9.755,89

Туристичка организација општине Владимирци - подрачун

5.418,98

ПУ ,,Сунцокрети" - Збирно сви подрачуни

924.104,42
УКУПНО:

13.049.241,15

Стање салда готовине од 13.049.241,15 динара
чини 1.185.378,66 динара пренетих средстава из
претходне године која нису утрошена и 11.863.862,49
динара утврђеног суфицита у на начун описна у
претходном делу овог Закључка.

Коцељева“, бр. 6/19), Скупштина општине Владимирци
на седници одржаној 29.11.2019. године донела је

У Извештају о извршењу буџета у периоду 1.
јануара до 30. септембар 2019. године (Образац 5),
утврђена је позитивна разлика (суфицит) у износу од
11.441 хиљада динара, између укупних текућих прихода и примања и укупних расхода и издатака.
Извештају о извршењу буџета у периоду 1. јануара
до 30. септембар 2019. године (Образац 5) састављена на основу консолидованих података о
извршењима директних корисника Буџета општине
Владимирци и саставни је део овог Закључка.

О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА

ОДЛУКУ

I.

Основне одредбе
Предмет одлуке
Члан 1.

Овом одлуком ближе се уређују начин и поступак
организовања и спровођења јавне расправе у поступку доношења прописа и других oпштих аката,
односно планских докуменатаиз надлежности општине
Владимирци (у даљем тексту: Општина).

I. ПОСЕБАН ДЕО

Појам јавне расправе

Преглед текућих расхода и издатака по организационој, програмској, функционалној и економској
класификацији сви по изворима финансирања, као и
преглед остварења прихода по изворима финансирања за период 1.1 – 30.09. 2019. године дати су
у прилогу и саставни су део овог Закључка

Члан 2.

Извештаји о коришћењу средстава из текуће и
сталне буџетске резерве за период 01.01.2019. до
30.09.2019. године, Извештај о донацијама за период
01.01.-30.09.2019. године, Извештај о гаранцијама за
период 01.01.2019. до 30.09.2019. године и Извештај
о кредитном задужењу за период 01.01.-30.09.2019.
године саставни су делови овог Закључка.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општине: Богатић, Владимирци и Коцељева”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 400-54/19-II од 22.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р.

012
На основу члана 40.став 1. тачка 6) и члана 110.
став 4. Статута општине Владимирци („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и

Јавна расправа представља скуп различитих
активности, предузетих у унапред предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и
ставова грађана у поступку припреме одређеног акта.
Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (статута, одлуке, плана и другог акта у припреми), ако
овом одлуком није другачије предвиђено, а може се
спровести и раније на предлог органа надлежног за
припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет
јавне расправе.
Јавна расправа обавезно подразумева:
1) прибављање предлога, сугестија и мишљења
грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми и
2) организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних органа Општине, односно
јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног
обавештавања (у даљем тексту: отворени састанак).
Орган надлежан за организовање јавне расправе
је дужан да грађанима из свих делова Општине
обезбеди учешће у јавној расправи.
Отворени састанак се организује у седишту
Општине, а изузетно се може организовати и ван
седишта, на предлог органа надлежног за припрему
и утврђивање нацрта акта који је предмет јавне
расправе.
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О питањима која су од значаја за целу заједницу,
јавна расправа се организује за целу територију
Општине, а у случају да се јавна расправа спроводи
о питању од интереса за грађане са дела територије
или за одређену категорију грађана, јавна расправа
се може организовати само за тај део, односно у
оквиру те категорије грађана.
Време трајања јавне расправе
Члан 3.
Јавна расправа траје најмање 20 дана.
Време трајања јавне расправе утврђује орган надлежан за њено огранизовање и спровођење.
Објављивање отпочињања рада на припреми
прописа
Члан 4.
Орган Општине надлежан за припрему прописа
дужан је да на интернет презентацији Општине и на
други примерен начин обавести јавност да је отпочео
рад на припреми прописа који доноси скупштина.
Обавештење из става 1.овог члана, објављује се
у року од седам дана од дана почетка израде тог
прописа.
Врсте јавних расправа
Члан 5.
Јавна расправа може бити: обавезна јавна расправа и јавна расправа по захтеву, односно предлогу (у
даљем тексту: факултативна јавна расправа).
Обавезна јавна расправа је јавна расправа која
се обавезно спроводи у поступку припреме аката
утврђених овом одлуком у складу са законом, односно Статутом.
Факултативна јавна расправа је јавна расправа
која се може спровести у поступку доношења других
општих аката из надлежности Скупштине општине,
под условима и по поступку предвиђеном овом одлуком, у складу са Статутом.

Орган Општине надлежан за припрему прописа и
другог акта из става 1.овог члана, односно радно
тело скупштине Општине образовано за његову
припрему ,дужно је да поред обавештења из члана 4.
ове одлуке објављује и информације и податке,
односно повезана документа од значаја за припрему
прописа и другог акта из става 1.овог члана, ако је то
предвиђено овом одлуком.
Обавештење са информацијама и подацима,
односно документацијом из става 2.овог члана,
објављује се у року од седам дана од дана почетка
израде прописа и другог акта из става 1. овог члана.
Организовање и спровођење обавезне јавне
расправе
Члан 7.
Обавезну јавну расправу организује и спроводи
Општинско веће, на начин и у време које предложи
орган, односно радно тело скупштине надлежно за
утврђивање, односно за припрему нацрта акта.
Обавезна јавна расправа спроводи се на начин и
по поступку прописаном овом одлуком за јавну
расправу о нацрту општег акта, ако овом одлуком
није другачије предвиђено.
1. Јавна расправа у поступку припреме Статута
Јавна расправа о нацрту статута, односно одлуке
опромени статута
Члан 8.
У поступку доношења новог или промене постојећег Статута, јавна расправа се спроводи о нацрту
Статута, односно нацрту одлуке о промени Статута.
Радно тело скупштине Општиненадлежно за припрему нацрта Статута, односно нацрта одлуке о
промени Статута, дужно је да уз обавештење из
члана 4.ове одлуке објави и основне информације о
планираним решењима која ће бити предложена.
Када се не мора спровести јавна расправа
Члан 9.

II. Обавезна јавна расправа
Када се спроводи обавезна јавна расправа
Члан 6.
Јавна расправа обавезно се организује и спроводи:
1) у поступку припреме Статута;
2) у поступку припреме буџетaОпштине;
3) у поступку припреме Плана развоја и докумената јавних политика Општине;
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Ако се промена Статута предлаже само ради
усклађивања са законом које се врши путем преузимања прецизних законских решења, скупштина
Општине може актом о приступању промени Статута
одлучити да се јавна расправа не спроведе, ако
законом није другачије предвиђено.
2. Јавна
буџета

расправа

у

поступку

припреме

Када се спроводи јавна расправа

4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине;

Члан 10.

5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова;

У поступку припреме буџета, јавна расправа се
спроводи о:

6) у другим случајевима предвиђеним законом и
Статутом Општине.

1) нацрту плана јавних инвестиција и
2) нацрту одлуке о буџету.
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Јавна расправа о нацрту плана јавних
инвестиција

Консултације у припремидокумената јавне
политике

Члан 11.

Члан 16.

Директни корисник буџета, као овлашћени предлагач капиталног пројекта у смислу закона и другог
прописа којим се уређује поступак припреме буџета,
може одлучити да о предлозима идеја за капиталне
пројекте из своје надлежности, консултује грађане
путем јавне анкете, односно другог облика консултовања.

Орган надлежан за припрему документа јавне
политике је дужан да омогући учешће свих заинтересованих страна и циљних група у процесу консултација које спроводи током израде документа јавних
политика, тј. током спровођења ex-ante анализе
ефеката, користећи примерену технику консултација
(фокус група, округли сто, полуструктурирани интервју, панел, анкета, прикупљање писаних коментара), у
складу са законом који уређује плански систем и
подзаконским актом којим се уређује управљање
јавним политикама (у даљем тексту: Уредба).
Орган из става 1 овог члана информише учеснике
консултација о резултатима спроведених консултација, а посебно о разлозима због којих одређене
сугестије нису прихваћене и дужан је да информације о резултатима консултација спроведених у свим
фазама израде документа јавне политике објави на
интернет презентацији општине најкасније у року од
15 дана од дана завршетка консултација.
Информација о резултатима спроведених консултација обухвата нарочито: податке о консултованим
странама, обиму и методима консултација, питањима о
којима се расправљало током консултација, затим
примедбама, сугестијама и коментарима који су
узети у разматрање и онима који нису уважени, као и
о разлозима за њихово неприхватање.
Орган из става 1. овог члана може, имајући у виду
резултате консултација које спроводи током израде
документа јавних политика, донети одлуку да у радну
групу за израду тог документа укључи репрезентативне представнике заинтересованих страна и циљних
група.

Уз позив за спровођење јавне расправе, поред
образложеног нацрта плана објављују се и информације о резултатима консултација уколико су претходно
спроведене у складу са ставом 1.овог члана.
Приликом утврђивања предлога капиталних пројеката за укључивање у предлог финансијског плана
и ревидирани план јавних инвестиција, директни
корисник буџета, односно орган надлежан за финансије и општинско веће, водиће рачуна о предлозима
и сугестијама датим у јавној расправи.
Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету
Члан 12.
Позив за јавну расправу о нацрту одлуке о буџету
Општинско веће, мора објавити најмање 10 дана пре
дана одржавања јавне расправе.
3. Јавна расправа у поступку припреме планских докумената Општине
Када се спроводи јавна расправа
Члан 13.
Јавна расправа се спроводи у поступку припреме:
1) Плана развоја Општине
2) Документа јавне политике (стратегија, програм,
концепт политике и акциони план).
Јавна расправа у припреми Плана развоја
Члан 14.
Јавна расправа у припреми Плана развоја Општине
спроводи се по поступку прописаном посебном
одлуком скупштине општине којом се ближе одређује
садржина и поступак доношења Плана развојау
складу са прописом Владе РС којим се утврђују
обавезни елементи плана развоја.
Објављивање отпочињања рада на документу
јавне политике
Члан 15.
Орган надлежан за припрему документа јавне политике је дужан да на интернет презентацији Општине
односно на други примерен начин, обавести јавност
да је отпочео рад на припреми документа јавне
политике који доноси скупштина, у року од седам
радних дана од дана почетка израде тог документа.

Јавна расправа у припреми докумената јавне
политике
Члан 17.
Општинско веће је дужно да пре подношења Скупштини општине на разматрање и усвајање документа
јавне политике, организује и спроведе јавну расправу
о документу јавне политике, осим у случајевима
одређеним Уредбом.
Поступак јавне расправе започиње објављивањем јавног позива за учешће у јавној расправи са
програмом јавне расправе, на интернет презентацији
општине.
Јавни позив обавезно садржи:
1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив и
седиште);
2) назив документа јавне политике који је предмет
јавне расправе;
3) област планирања и спровођења јавних политка;
4) информације о образовању и саставу радне
групе која је припремила предлог документа јавне
политике.
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Програм јавне расправе обавезно садржи:
1) предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе;
2) рок за спровођење јавне расправе;
3) важне информације о активностима које се планирају у оквиру јавне расправе (одржавање округлих
столова, трибина, адресу и време њиховог одржавања и др.);
4) информације о начину достављања предлога,
сугестија, иницијатива и коментара;
5) друге податке значајне за спровођење јавне
расправе.
Јавна расправа траје најмање 20 дана, а рок за
достављање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у писаном или електронском облику износи
најмање 15 дана од дана објављивања јавног позива.
Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о
документу јавне политике, обавезно се објављује и
информација о резултатима консултација из члана
16. ове одлуке спроведених до почетка јавне расправе.
Уз предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе, прилаже се иизвештај оспроведеној анализиефеката, у смислу Уредбе и закона
који уређује плански систем.
Извештај о спроведеној јавној расправи о
документу јавне политике
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и налазе спроведене анализе ефеката у складу са
резултатима те расправе и да ажурирану верзију тог
документа објави на интернeт презентацији општине,
најкасније седмог радног дана пре подношења
документа скупштини на разматрање и усвајање.
4. Јавна расправа у поступку утврђивања
стопа изворних прихода
Када се спроводи јавна расправа
Члан 20.
У поступку утврђивања стопа изворних прихода,
јавна расправа се организује о нацртима:
- одлука којима се утврђују стопе изворних прихода,
- одлука којима се уређују начин и мерила за
одређивање висине локалних такса и накнада.
Јавна расправа може се, на образложени предлог
органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта,
спроводити истовремено о свим одлукама из става 1.
овог члана.
На образложени предлог органа из става 2. овог
члана, јавна расправа изузетно се може спроводити
истовремено са нацртом одлуке о буџету.
5. Јавна расправа у поступку припреме просторних и урбанистичких планова
Јавна расправа о нацрту одлуке о изради плана

Члан 18.

Члан 21.

Општинско веће је дужно да извештај о спроведеној јавној расправи објави на интернет презентацији општине, најкасније седмог радног дана пре
подношења скупштини на разматрање и усвајање
документа јавне политике.
Извештај из става 1. овог члана, нарочито садржи
податке о:
- времену и месту одржавања јавне расправе;
- заступљености јавног сектора, невладиног сектора и привреде;
- датим сугестијама у погледу дефинисања посебних циљева и мера за постизање тих циљева, као и
избора институција надлежних за њихово спровођење и формулисања показатеља учинка јавних
политика, односно мера;
- начину на који су сугестије уграђене у предлог
документа јавне политике и ако нису, из којих разлога то није учињено.
Извештај о спроведеној јавној расправи прилаже
се уз предлог документа јавне политике који се
подноси скупштини на усвајање.

У поступку припреме просторних и урбанистичких
планова из надлежности Општине, јавна расправа се
спроводи о нацрту одлуке о изради плана.
Уз јавни позив за спровођење јавне расправе,
поред образложеног нацрта одлуке о изради плана
који садржи све елементе прописане законом и другим прописом којим се уређује поступак израде и
доношења планског документа, објављује се и мишљење органа надлежног за заштиту животне средине
о потреби израде стратешке процене утицаја на
животну средину.
Учешће јавности после доношења одлуке о
изради планског документа
Члан 22.
Учешће јавности у току раног јавног увида, јавног
увида у нацрт плана и јавне презентације плана,
остварује су по одредбама закона и другог прописа
којим се уређује поступак израде и доношења
просторног и урбанистичког плана.
III. Факултативна јавна расправа

Ажурирање и објављивање предлога документа
јавне политике

Када се спроводи факултативна јавна расправа

Члан 19.

Члан 23.

Општинско веће је дужно да по окончању јавне
расправе ажурира предлог документa јавне политике

Јавна расправа може се спровести у поступку
доношења других општих аката из надлежности
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Скупштине општине, на основу захтева предлагача
општег акта, једне трећине одборника или предлога
100 грађана.
Захтев, односно предлог из става 1. овог члана
подноси се у писаном облику и мора бити образложен.
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Општинско веће може доставити посебан позив
за учешће на јавној расправи одређеним појединцима, представницима органа, организацијама и
удружењима за које сматра да су заинтересовани за
акт који се разматра.

Захтев, односно предлог садржи: назив акта за
који се јавна расправа захтева, односно предлаже,
предлог круга учесника у јавној расправи са назначењем учесника којима се посебан позив доставља,
назначење времена и начина одржавања јавне расправе и друге податке значајне за одржавање
предметне јавне расправе.

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији Општине и на
други погодан начин.

Предлог грађаназа спровођење јавне расправе је
пуноважан ако га својим потписима подржи најмање
100 грађана са бирачким правом на територији
Општине.

Од дана објављивања јавног позива до дана
почетка одржавања јавне расправе на може проћи
мање од пет дана.

Прикупљање потписа грађана за спровођење
јавне расправе из става 4. овог члана, спроводи се у
складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.
Одлучивање о оправданости захтева, односно
предлога за спровођење факултативне јавне
расправе
Члан 24.
Радно тело скупштине Општине у чијем су делокругу питања која се уређују општим актом,
одлучује по примљеном захтеву, односно предлогу
грађана из члана 23. ове одлуке, у року од седам
дана од дана достављања предлога.
Приликом одлучивања о оправданости захтева,
односно предлога за спровођење јавне расправе,
надлежно радно тело нарочито цени да ли се актом у
целини на нов начин уређују односи у одређеној
области, односно да ли се њиме битно мењају
постојећа решења или статус и права грађана.
Уколико надлежно радно тело прихвати захтев,
односно предлог из става 1. овог члана, Општинско
веће је дужно да организује јавну расправу,по
правилу, на начин и у време које је у тим поднесцима
предложено.
IV. Организовање и спровођење јавне расправе
о нацрту општег акта
Орган надлежан за организовање јавне расправе
Члан 25.

Уз јавни позив обавезно се објављује програм
спровођења јавне расправе, као и нацрт акта који је
предмет јавне расправе са образложењем и прилозима.

Садржина програма јавне расправе
Члан 27.
Програм јавне расправе обавезно садржи:
-

- информације о активностима које се планирају
(одржавање округлих столова, трибина, презентација
и слично, време и адреса њиховог одржавања), као и
о лицу задуженом за управљање тим активностима,
- рок и адресу задостављања предлога и сугестија у писаној и електронској форми и
- друге податке значајне за спровођење јавне
расправе.
Програм јавне расправе утврђује Општинско веће
на предлог органа надлежног за припрему општег
акта који је предмет јавне расправе.
Обавештавање јавности у току јавне расправе
Члан 28.
Орган надлежан за припрему општег акта који је
предмет јавне расправе, дужан је да у току трајања
јавне расправе на интернет презентацији Општине
објављује све коментаре, предлоге и сугестије дате
на јавној расправи.
Извештај о спроведеној јавној расправи

Општинско веће организује јавну расправу, одређује рок за спровођење, начин спровођења, место и
време спровођења јавне расправе.
Покретање поступка јавне расправе
Члан 26.
Општинско веће упућује јавни позив грађанима,
удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће
у јавној расправи.

рок за спровођење јавне расправе,

- податке о лицима задуженим за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о
предложеним решењима, а нарочито информација о
проблему који треба да се реши тим прописом,
односно о стању у области за коју се пропис доноси,

Члан 29.
О спроведеној јавној расправи сачињава се извештај који садржи податке о:
-

месту и времену одржане јавне расправе,

- активностима које су спроведене током јавне
расправе (округли столови, трибине, презентације и
слично),
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- овлашћеним представницима органа Општине
који су учествовали на јавној расправи,
-

броју и структури учесника у јавној расправи,

- броју и структури достављених предлога, сугестија, коментара,
- предлозима који су прихваћени и предлозима
који нису, са образложењем разлога због којих нису
прихваћени.
Извештај из става 1. oвог члана објављује се на
интернет презентацији Општине и на други погодан
начин, у року од 15 дана од дана окончања јавне
расправе.
Утврђивање предлога акта после спроведене
расправе
Члан 30.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о
којем је спроведена јавна расправа, дужан је да
приликом утврђивања предлога акта води рачуна о
сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о
којем је спроведена јавна расправа, дужан је да
извештај о спроведеној јавној расправи приложи уз
предлог акта који се подноси доносиоцу акта на
усвајање.
V. Прелазне и завршне одредбе Престанак
важења ранијег прописа
Члан 31.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о начину спровођења јавне расправе и
начину обавештавања јавности о одржавању јавне
расправе („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 20/11).
Одложена примена појединих одредаба
Члан 32.
Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу о нацрту плана јавних инвестиција (члан 11.
ове одлуке), примењиваће се почев од припреме
одлуке о буџету за 2020. годину.
Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу у поступку припреме докумената јавне политике (чл. 15-19), примењиваће се приликом првих
измена и допуна тих докумената.
Ступање на снагу
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Сл. листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 011-6/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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013
На основу члана 6. став 5, 6 и 8, члана 6а и члана
7а став 1. и 2. и члана 38б. Закона о порезима на
имовину („ Сл.гласник РС“, бр. 26/01, „Сл. лист СРЈ“,
бр. 42/2002 – Одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр.
80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука
УС, 47/2013 и 68/14 – др. закон, 95/2018 и 99/2018 –
одлука УС), члана 32. став 1. тачка 3) Закона о
локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС",бр. 129/07 и
83/14-др.закон,101/16- др.закон и 47/2018), члана 40.
Став 1. Тачка 3) Статута општине Владимирци
(,,Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева”, бр. 6/2019), Скупштина
општине Владимирци, на седници одржаној дана
29.11.2019. године, донела је
ОДЛУК A
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Члан 1.
Овим предлогом Одлуке сагласно Закону о порезу
на имовину одређују се просечне цене квадратног
метра непокретности за утврђивања пореза на
имовину на територији општине Владимирци.
Члан 2.
На територији општине Владимирци одређене су
две зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености
у јавним објектима, саобраћајној повезаности са
централним деловима општине Владимирци: Прва
зона- најопремљенија и друга зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на
територији општине Владимирци у Првој- најопремљенијој зони износе:
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Куће за становање
Станови
Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места
Друго земљиште

103,07
48,43
44,92
14.393,61
21.746,78

60.000,00

15.000,00
48,43
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Просечне цене квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на
територији општине Владимирци у Другој зони износе:
Грађевинско земљиште
Пољопривредно
земљиште
Шумско земљиште
Куће за становање
Станови
Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који
служе за обављање
делатности
Гараже и гаражна места
Друго земљиште

45,51
36,12
44,92
9.271,40
21.746,78

60.000,00

15.000,00
36,12

Члан 3
Одлуком се може прописати да се за неизграђено
грађевинско земљиште на које се користи искључиво
за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на
имовину разврстава у пољопривредно, односно у
шумско земљиште.
Одлука из овог члана примењиваће се код утврђиванја пореза на имовину за пореску годину ако је
донета и објављена до 30. новембра текуће године,
на начин на који се објављују општи акти јединице
локалне самоуправе која ју је донела и на њеној
интернет страни.
Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, сматра се гајење (једногодишњих, двогодишњих, односно вишегодишљих) биљака, односно
гајење садног материјала, односно гајење шума, које
је класификовано у области пољопривреде, шумарство и рударство, у складу са прописом којим се
уређује класификација делатности.
Друго земљиште јесте земљиште које није грађевинско, пољопривредно или шумско земљиште.
Члан 4.
Сагласно Закону о порезу на имовину одређују се
просечне цене квадратног метра непокретности у
најопремљенијој зони за утврђивања пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге на територији општине Владимирци, када није било најмање
три промета непокретности.
Одређује се прва зона као најопремљенија.
Члан 5.
Цене наведене у члану 2. ове одлуке се односе
само и искључиво на обвезнике који воде пословне
књиге и обвезнике који не воде пословне књиге.
Члан 6.
Ова Одлука објавиће се и на интернет страни
званичне презентације општине Владимирци.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, а примењиваће се од 01. јануара 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 436-22/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

014
На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3., 4. и 8.,
члан 6a, члана 7а став 3.,4. и 7., члана 11. и члана
38б Закона о порезима на имовину („ Сл.гласник РС“,
бр. 26/01, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 – Одлука СУС и
„Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012 – одлука УС, 47/2013 и 68/14 – др. закон,
95/2018 и 99/2018 – одлука УС), члана 7. и 8. Закона
о финансирању локалне самоуправе имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 47/11,
93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени
дин.изн.,95//15-усклађени дин.изн.,83/16, 91/16-усклађени дин. изн.,104/16-др. закон, 96/17-усклађени дин.
изн, 89/2018-усклађени дин.изн и 95/2018-др.закон)
члана 32. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС",бр. 129/07 и 83/14-др. закон,
101/16- др.закон и 47/2018), члана 40. Став 1. Тачка
3) Статута општине Владимирци (,,Службени лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева”, бр. 6/2019) Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној дана 29.11.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим предлогом Одлуке се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине Владимирци
и то:
• стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне књиге и за обвезника који
не води пословне књиге;
• коефицијентима за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који
води пословне књиге у случају из члана 6. став 8.
Закона о порезима на имовину;
• стопа амортизације на вредност непокретности
која је предмет пореза на имовину за обвезника који
не води пословне књиге.
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Члан 2.

2. На права на земљишту код обвезника који не

Стопе пореза на имовину у општини Владимирци
износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника
који води пословне књиге - 0,4%.

води пословне књиге - 0,20%.

НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ
(1) до 10.000.000 динара

ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА
0,40%
порез из подтачке(1) + до 0,6% на износ
преко 10.000.000 динара
порез из подтачке(2) + до 1,0% износ преко
25.000.000 динара
порез из подтачке (3) + до 2,0% на износ
преко 50.000.000 динара.

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара
(4) преко 50.000.000 динара

Члан 3.
У случају када не постоји исказана вредност
непокретности код обвезника који воде пословне
књиге у складу са чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне књиге
за потребе утврђивања основице пореза на имовину,
просечне цене одговарајућих непокретно-сти на
територији општине Владимирци множи са коефицијентом у зони у којој се она налази, а који износи:
1. 1,00 - за непокретности у првој зони- најопремљенијој зони,
2. 0,80 - за непокретности у другој зони,
Члан 4.
Стопа амортизације за коју се умањује утврђена
вредност непокретности обвезника који не води пословне књиге, а која је предмет пореза на имовину,
осим за земљиште, у општини Владимирци износи
1% годишње применом пропорционалне методе, а
највише 40%, почев од истека сваке календарске
године у односу на годину у којој је извршена
изградња, односно последња реконструкција објекта.

Страна 47

3. На права на непокретности пореског обвезника
који не води пословне књиге, осим на земљишту:

015
На основу члана 60 а у вези са чланом 6. Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/06, 47/11, 93/12,
99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин. изн.
,95//15-усклађени дин.изн.,83/16, 91/16-усклађени
дин. изн.,104/16-др. закон,96/17-усклађени дин.изн,
89/2018-усклађени дин.изн и 95/2018-др.закон), члана
6. Став 8, члан 6а, члана 7а став 3 и члана 7а став 4
Закона о порезима на имовину („ Сл.гласник РС“, бр.
26/01, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 – Одлука СУС и
„Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 и 68/14 – др.
закон, 95/2018 и 99/2018 – одлука УС), члана 32. став
1. тачка 3) и 13) Закона о локалној самоуправи
(,,Сл.гласник РС",бр. 129/07 и 83/14-др.закон,101/16др.закон и 47/2018), члана 40. Став 1. Тачка 3)
Статута општине Владимирци (,,Службени лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева”, 6/2019), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној дана 29.11.2019. године, донела је
ОДЛУКУ

Члан 5.

О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа
општине Владимирци - Одељење за финансије,
буџет, привреду и локално-економски развој.

Члан 1.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 436-19/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

Овим предлогом Oдлуке утврђују се коефицијенти, као корективни елемент, за утврђивање вредности непокретности за обрачун годишњег пореза
на имовину на територији општине Владимирци.
Члан 2.
Према опремљености које пружа локација на којој
се непокретност налази, утврђују се коефицијенти за
зоне:
1) 1,00- за непокретности у најопремљенијим
зонама
2) 0,80- за непокретности у зони, која се граничи
са зоном из тачкe 1) овог члана.
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Члан 3.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапцa и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 436-20/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

016
На основу члана 60., а у вези са чланом 6. Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/06, 47/11, 93/12,
99/13-усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин. изн.,
95//15-усклађени дин.изн.,83/16, 91/16-усклађени
дин.изн., 104/16-др. закон, 96/17-усклађени дин.изн,
89/2018-усклађени дин.изн и 95/2018-др.закон), члана
6. и члана 38б Закона о порезима на имовину („
Сл.гласник РС“, бр. 26/01, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002
– Одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002,
80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС,
47/2013 и 68/14 – др. закон, 95/2018 и 99/2018 –
одлука УС), члана 32 став 1. тачка 3) Закона о
локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС",бр. 129/07 и
83/14-др.закон,101/16- др.закон и 47/2018), члана 40.
Став 1. Тачка 3) Статута општине Владимирци
(,,Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева”, бр. 6/19) Скупштина
општине Владимирци, на седници одржаној дана
29.11.2019. године, донела је
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мљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима јединице локалне
самоуправе и то:
ПРВА ЗОНА
Обухвата подручје варошице Владимирци, Дебрц,
све катастарске парцеле које се наслањају на
магистрални пут Шабац – Ваљево, у насељима
Риђаке, Меховине, Вукошић, Лојанице, Матијевац,
Крнуле, Белотић, Владимирци, све катастарске парцеле које се наслањају на магистрални пут Шабац –
Обреновац, у насељима Трбушац, Скупљен, Звезд,
Дебрц, Бељин, Месарци, Власаница, све катастарске
парцеле које се наслањају на пут варошица
Владимирци - Лојанице у варошици Владимирци,
селу Владимирци и селу Лојанице и све катастарске
парцеле које се наслањају на пут варошица Владимирци- село Скупљен, у варошици Владимирци, селу
Бобовик, селу Скупљен.
ДРУГА ЗОНА
Обухвата подручје општине Владимирци, насеља
и делове насељених места, којa нису обухваћенa
првом зоном.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у,,Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 436-21/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

ОДЛУКУ

017
О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим предлогом Одлуке утврђују се зоне, као
корективни елемент, за утврђивање вредности непокретности за обрачун годишњег пореза на имовину
на територији општине Владимирци.
Члан 2.
На основу Просторног плана општине Владимирци
(,,Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева”, бр. 13/2013), сходно опремљености
које пружа локација на којој се непокретност налази,
утврђују се следеће зоне:
ПРВА зона - најопремљенијa зонa;
ДРУГА зона, за непокретности у зони, која се
граничи са првом зоном.

На основу члана 2.став 3. тачка 2,члана 4. став
3.Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС“,бр. 88/2011, 104/2016и 95/2018),члана 20.став 1.
тачка 2.ичлана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014
– др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),и члана
40.Статута Општине Владимирци („Службени лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, број 6/2019), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 29.11.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.

Члан 1.

Зоне обухватају делове територије општине
Владимирци по комуналној опремљености и опре-

Овом одлуком прописују се услови и начин организовања послова у вршењу комуналне делатности
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о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода системом јавне канализације, као делатности
од општег интереса и услови за коришћење ове комуналне услуге на територији општине Владимирци.
Члан 2.
Комунална делатност одвођења атмосферских и
отпадних вода, у смислу ове одлуке, јесте сакупљање и уклањање отпадних вода канализацијом,
њихово испуштање из мреже, одржавање канализационе мреже, сливника и других објеката за уклањање вода, као и сакупљање искоришћених вода од
прикључка потрошача на уличну мрежу и одвођење
канализационом мрежом ииспуштање из мреже у
водопријемнике.
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци
имају следеће значење:
1. ''Атмосферске воде'' су воде настале као последица кише, града, топљења снега и сл.
2. "Отпадне воде" су искоришћене воде (воде из
стамбених и пословних објеката), индустријске отпадне воде настале као последица технолошког процеса у индустрији, занатству и другим производним
делатностима, воде од прања улица, површинске
отпадне воде и дренажне воде.
3. "Површине јавне намене" су улице, тргови, саобраћајнице у стамбеним насељима јавне површине,
изузев оних које су дате на коришћење и управљање
другим субјектима.
4. "Јавна канализација" јесте систем комуналних
објеката који служе за обављање комуналне делатности одвођења отпадних вода на подручу општине
Владимирци.
5. "Локална канализација" јесте систем комуналних објеката који служе за обављање комуналне
делатности одвођења отпадних вода у појединим сеоским или другим издвојеним насељима, или у више
таквих насеља, која нису обухваћена системом канализације.
6. "Канализациона мрежа" јесте део градске,
односно локалне канализације која представља систем
комуналних објеката за сакупљање, уклањање, одвођење и испуштање отпадних вода од прикључка
корисника услуге.
7. "Улична канализациона мрежа" јесте део канализационе мреже на коју се непосредно прикључује
канализациони прикључак.
8. "Први ревизиони силаз" је место прикључења
унутрашњих инсталација канализације на уличну
канализациону мрежу.
9. "Канализациони прикључак" јесте цевни спој од
уличне канализационе мреже до првог ревизионог
силаза иза регулационе линије и чини саставни део
јавне канализације.
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10. "Корисник услуге" јесте свако физичко или
правно лице које је власник објекта или посебног
дела објекта, односно носилаца права располагања
на објекту или посебном делу објекта чија је унутрашња инсталација канализације прикључена на
уличну канализациону мрежу у складу са одредбама
ове Одлуке. Изузетно, корисник услуге јесте физичко
или правно лице које је носилац права коришћења на
објекту, односно делу објекта, а када је објекат, односно посебан део објекта дат узакуп - закупац објекта,
односно дела објекта.
11. "Објекат корисника услуге" јесте сваки објекат,
зграда, друга непокретност, уређаји, постројења или
инсталације који се налазe узводно од првог ревизионог силаза.
12. "Унутрашње инсталације канализације" јесу
скуп инсталација, уређаја и постројења корисника
услуге за одвођење отпадних вода, узводно од првог
ревизионог силаза, укључујући и први ревизиони
силаз.
13 "Пријава за коришћење услуге" јесте писана
изјава заинтересованог лица да под условима предвиђеним овом Одлуком закључи уговор о одвођењу
отпадних вода са јавним комуналним предузећем
које врши одвођење отпадних вода,поднета на обрасцу Јавног комуналног предузећа.
Члан 4.
Комуналну делатност одвођења атмосферских и
отпадних вода, осим послова чишћења септичких
јама, на подручју општине Владимирци, обавља ЈКП
"Извор" Владимирци.Поједине послове из оквира
своје делатности Јавно комунално предузеће може
поверити другом привредном друштву или предузетнику на начин и по поступку утврђеном прописом
Скупштине општине Владимирци под условом да ти
послови нису у функцији остваривања јединства техничко-технолошког система канализације и да је
оснивач за то дао сагласност.
Члан 5.
Канализација је систем комуналних објеката, уређаја, инсталација, опреме ипостројења који служе за
сакупљање, уклањање, одвођење, и испуштање атмосферских и отпадних вода (у даљем тексту: комунални објекат канализације) и представља техничкотехнолошку целину.
Техничко јединство система канализације остварује се повезивањем објеката и уређаја за сакупљање,
уклањање,одвођење и испуштање атмосферских и
отпадних вода на одређеном подручју.
Технолошко јединство система канализације
остварује се кроз заједнички и координирани рад
објеката и уређаја за одвођење атмосферских и
отпадних вода, оптимално комбиновање њиховог
рада и капацитета, као и кроз јединствено управљање
на одређеном подручју.
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Систем канализација састоји се из комуналних
објеката канализације који служе за:
а) Пријем атмосферских и отпадних вода, и то:
-

сливници са сопственим таложницима,
канализациони прикључци,

-

испусти из водоводног система и др.

б) одвођење атмосферских иотпадних вода, и то:
-

ревизиони силази,
колектори,
спојне грађевине,
преливи,
уставе,
сифони,
канализационе црпне станице,
потисни цевоводи,
ваздушни вентили,

-

ретензије и др.

2. ЗАШТИТА СИСТЕМА ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 6.
Комунално предузеће има право и обавезу да
предузима потребне мере за заштиту комуналних
објеката јавне канализације, приликом њихове изградње и постављања, коришћења, одржавања и замене,
укључујући и право преласка преко туђе непокретности, у складу са законом.
Члан 7.
Забрањенo је обављање радова испод, изнад и
поред комуналних објеката јавне канализације, којима се нарушава несметано и безбедно одвођење
отпадних вода или се угрожава сигурност људи и
околине.
Члан 8.
Растојање комуналних објеката јавне канализације од сваког другог објекта мора бити толико да
се приликом откопавања канализационе цеви или
другог комуналног објекта јавне канализације не угрози
други објекат или обрнуто. Уколико су растојања
између комуналних објеката канализације недовољна, приликом извођења радова треба применити
одговарајућу заштиту, а сва укрштања инсталација у
том случају морају бити изграђена као трајна.
Санитарно растојање комуналног објекта јавне
канализације од других објеката одређује комунално
предузеће, сагласно важећим прописима.
Изградња нових објеката, санација, доградња, реконструкција постојећих објеката, као и извођење
других радова у непосредној близини система канализације, не сме да угрози постојеће комуналне објекте
јавне канализације. Инвеститор и извођач радова
дужни су да приликом извођења радова поштују урба-
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нистичке услове и да обезбеде посебне мере заштите
јавне канализације подусловима које утврђује комунално предузеће.
Извођач радова који својим радом онемогући несметано функционисање јавне канализације, дужан
је да одмах о томе обавести комунално предузеће.
Поновно успостављање несметаног функционисања система јавне канализације, као и евентуална
накнада штете причињена комуналном предузећу
или трећем лицу пада на терет извођача радова који
је у току извођења радова својим радом онемогућио
несметано функционисање система јавне канализације.
Комунално предузеће је дужно да одмах, без
одлагања, по пријему обавештења из става 4. овог
члана или по сазнању на други начин, успостави несметано функционисање система јавне канализације.
Члан 9.
Сваки отвор на комуналном објекту јавне канализације (ревизиони силаз, сливник, вентилација итд.)
мора увек бити безбедан и приступачан за интервенцију и одржавање, а уколико је изграђен на саобраћајници, мора бити у нивоу саобраћајнице, како
не би трпели недозвољене динамичке ударе од
возила.
Субјект коме је дата на управљање и одржавање
површина јавне намене на којој се налази комунални
објекат јавне канализације, дужан је да место на коме
се налази тај комунални објекат јавне канализације
посебно заштити од оштећења, затрпавања, неправилног коришћења, као и да омогући да у сваком
тренутку буде приступачно ради одржавања.
Члан 10.
У случају крађе, изненадног искакања и лома поклопца ревизионог силаза и сливничке решетке
комуналних објеката јавне канализације, комунално
предузеће је дужно да одмах по пријави, или сазнању
на други начин, предузме хитне мере обезбеђења
изамене ових елемената и о томе обавести Одељење
за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове
Општинске управе општине Владимирци, надлежно
за послове саобраћаја.
Члан 11.
Отпадне воде које садрже опасне и штетне
материје могу се испуштати у јавну канализацију ако
испуњавају санитарно-техничке услове утврђене посебном одлуком, по добијању водопривредне дозволе у
складу са законом.
Члан 12.
Концентрација опасних и штетних материја у
отпадним водама не сме прелазити граничне вредности прописане законом.
Члан 13.
Правна и физичка лица која у вези са обављањем
привредне и друге делатности користе опасне и
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штетне материје дужна су да такве материје пре
испуштања у систем јавне канализације претходно
обраде у посебним уређајима за пречишћавање
отпадних вода,који чине саставни део унутрашњих
инсталација канализације, до нивоа квалитета прописаног посебном одлуком.
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 14.
Комунално предузеће одржава систем јавне канализације који му је предат на управљање и одржавање
и стара се о њеном несметаном функционисању.
Члан 15.
Одржавање јавне канализације јесте чишћење
јавне канализације, извођење радова на поправци
уређајаи комуналних објеката јавне канализације,
замена дотрајалих уређаја и комуналних објеката
јавне канализације и сви остали радови неопходни
за несметано функционисање система јавне канализације.
Одржавање система јавне канализације реализује
се кроз редовно одржавање, инвестиционо одржавање,
ванредно одржавање и хитне интервенције.
Члан 16.
Редовно одржавање система јавне канализације
јесте планско континуирано извођење грађевинскозанатских, односно других радова на објектима система
јавне канализације (чишћење, одгушења, испирања)
у циљу превентивног деловања на све евентуалне
поремећајеу раду.
Члан 17.
Инвестиционо одржавање система јавне канализације јесте извођење грађевинско-занатских, односно
других радова у циљу побољшања услова коришћења комуналних објеката канализације.
Члан 18.
Хитне интервенције јесу радови на комуналним
објектима јавне канализације којима се отклања
непосредна опасност по живот и здравље људи или
за околину.
Члан 19.
Ванредно одржавање система јавне канализације
јесте извођење радова у случају изненадних поремећаја у раду неког од комуналних објеката канализације.
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стављања, коришћења, одржавања изамене, укључујући и ометање права преласка преко туђе непокретности;
2) засађивање дрвећа и другог растиња на земљишту изнад или у непосредној близини комуналних објеката јавне канализације којима се угрожава
сигурност тих објеката;
3) остављање ствари или паркирање возила на
комуналним објектима јавне канализације, као и
вршење друге радње којима се оштећују ти објекти.
Лице које изврши неку од радњи из става 1. овог
члана дужно је да надокнади штету која је проузрокована извршеном забрањеном радњом.
Члан 21.
У систем јавне канализације забрањено је испуштати нарочито:
1) отпадне воде и материје којима се угрожава
предвиђени хидраулички режим тока одвођења отпадних вода, водонепропусност канализационе мреже,
рад пумпи система јавне канализације, протицање или
пречишћавање отпадних вода које могу оштетити
канализациону мрежу;
2) отпадне воде које садрже опасне и штетне
материје,
3) круте и вискозне материје, које саме или у
контакту са другим материјама могу проузроковати
сметње комуналним објектима канализације, као што
су: пепео, слама, отпаци и струготине метала, пластике, дрвета, стакла, отпад од текстила, отпад животињског порекла (перје, длака, животињска утроба и
др), отпадна уља и мазива и отпадна јестива уља,
хемикалије и боје, као и муљ из таложника канализационих система, односно муљ који настаје при пречишћавању атмосферских и отпадних вода, цементни и
кречни муљ, остаци бетона и азбестног отпада, материје које настају чишћењем и одржавањем асфалтних
база и др;
4) агресивне материје (киселине и базе) и остале
штетне течности које неповољно утичу на материјал
од ког су израђени комунални објекти јавне канализације,
5) гасове (сумпор-водоник, сумпор-диоксид, цијаниди, хлор и сл.);
6) патогене бактерије или вирусе;
7) садржај септичких јама и сливничких таложника;

Ради заштите и одржавања системајавне канализације, забрањено је:

8) невезани зрнасти материјал са зелених јавних
површина (паркови и др.), зрнасти и прашинасти
грађевински материјал и грађевински отпад, као и
нечистоће са саобраћајницаи других саобраћајних
површина у току њиховог чишћења и прања.

1) ометање комуналног предузећа у предузимању
потребних мера за заштиту комуналних објеката
јавне канализације, приликом њихове изградње, по-

Лице које изврши неку од радњи из става 1. овог
члана дужно је да надокнади штету која је проузрокована извршеном забрањеном радњом.

Члан 20.
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II. ПРИКЉУЧЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА
КАНАЛИЗАЦИЈЕИ КОМУНАЛНИХ
ОБЈЕКАТАКАНАЛИЗАЦИЈЕ НА СИСТЕМ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
1. Прикључење унутрашњих инсталација
канализације на уличну канализациону мрежу
Члан 22.
На систем јавне канализације могу се прикључити
објекти који се граде или су изграђени са грађевинском дозволом, односно који су уписани у катастар
непокретности, а испред којих је изграђена јавна
канализациона мрежа.
На систем јавне канализације прикључење одобрава овлашћено комунално предузеће на основу
претходно издатих услова.
Члан 23.
Унутрашње инсталације канализације објекта који
се налази на делу улице или граничи са улицом у
којој је изграђена улична канализациона мрежа обавезно се прикључују на ту мрежу, без обзира на начин
снабдевања објекта водом.
Члан 24.
Прикључење унутрашњих инсталација канализације на јавну канализациону мрежу мора да се
изврши у року од шест месеци, рачунајући од дана
издавања решења о употребној дозволи за новоизграђену уличну канализациону мрежу. Власник,
односно корисник објекта дужан је да поднесе захтев
за прикључење унутрашњих инсталација канализације на јавну канализациону мрежу.
Члан 25.
Канализациони прикључак се поставља тако што
се унутрашње инсталације канализације непосредно
спајају са уличном канализационом мрежом.
Унутрашње инсталације канализације спајају се
са канализационом прикључком преко првог ревизионог силаза. Први ревизиони силаз припада власнику,
односно кориснику објекта и поставља се унутар
граница грађевинске парцеле на 1,5 m од регулационе линије. Када се грађевинска и регулациона
линија поклапају, први ревизиони силаз се поставља
у подрум или на тротоар испред објекта, а према
условима које утврђује комунално предузеће. Пролаз
цеви кроз зид мора бити трајан и заштићен од
оштећења приликом слегања објекта.
Постављени канализациони прикључак је саставни део система канализације и одржава га
комунално предузеће.
Члан 26.
Грађевинска парцела по правилу има један канализациони прикључак за прикључење објекта на
јавну канализациону мрежу општег типа.
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Изузетно од става 1. овог члана, ако конфигурација терена или други услови захтевају, унутрашња
инсталација канализације објекта може се прикључити на уличну канализациону мрежу преко канализационог прикључка суседне грађевинске парцеле.
Такво прикључење може се извршити само уз претходно прибављену писану сагласност власника,
односно корисника те грађевинске парцеле, оверену
код надлежног органа.
Преко једног канализационог прикључка на уличну канализациону мрежу може се прикључити унутрашња инсталација канализације само једног објекта.
Ако је на грађевинској парцели изграђено више
независних објеката, за унутрашњу инсталацију канализације сваког објекта, поставља се по правилу
посебан канализациони прикључак.
Изузетно од става 3. овог члана, преко једног
канализационог прикључка могу се прикључити унутрашње инсталације канализације два или више објеката
ако се ти објекти налазе у оквиру одређеног комплекса или ако топографија и други локални услови
онемогућавају постављање појединачних канализационих прикључака.
Члан 27.
Монтажни објекти који су постављени у складу са
важећим прописима, а који испуштају отпадне воде,
морају се прикључити на уличну канализациону мрежу
преко канализационог прикључка према техничким
условима и сагласности које издаје комунално предузеће.
Члан 28.
Прикључење унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу може бити
трајно и привремено.
Члан 29.
Комунално предузеће издаје услове за канализациони прикључак (у даљем тексту: услови) на захтев
инвеститора објекта чијеунутрашње инсталације
канализације се прикључују, најкасније у року од 15
дана од дана пријема захтева инвеститора објекта.
Услови се издају и за повећање количине отпадних вода код прикључених унутрашњих инсталација
канализације.
Члан 30.
Инвеститор објекта је дужан да пројекат канализационог прикључка изради према добијеним Условима.
Комунално предузеће оцењује усаглашеност пројекта из става 1. овог члана са издатим условима.
Комунално предузеће је дужно да на захтев инвеститора објекта изврши оцену усаглашености пројекта из става 1. овог члана са издатим условима у року
од 15 дана од дана пријема захтева инвеститора.
Уколико утврди да је пројекат израђен у складу са
издатим условима, комунално предузеће издаје инве-
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ститору објекта сагласностна пројекат канализационог прикључка (у даљем тексту: сагласност).
Против акта комуналног предузећа којим се одбија
давање сагласности, жалба се може поднети Општинском већу општине Владимирци.
Члан 31.
Услови, односно сагласност издају се са роком
важења од две године од дана издавања. Услови,
односно сагласност могу се издати и по фазама
изградње.
На захтев инвеститора објекта који је добио услове,
односно сагласност, рок важења услова, односно
сагласности мора се продужити, ако улична канализациона мрежа на коју треба прикључити унутрашње
инсталације канализације објекта није у функцији или
није завршен комунални објекат јавне канализације
на који треба прикључити унутрашње инсталације
канализације објекта.
Члан 32.
Прикључење унутрашњих инсталација канализације на јавну канализациону мрежу врши се на
захтев инвеститора објекта.
Инвеститор објекта подноси захтев за прикључење унутрашњих инсталација канализације на
уличну канализациону мрежу на обрасцу комуналног
предузећа, уз који је дужан да приложи одговарајућу
техничку и другу документацију наведену у обрасцу,
у зависности од врсте објекта.
Инвеститор објекта је дужан да у циљу прикључења унутрашњих инсталација канализације на
уличну канализациону мрежу прибави и прописану
дозволу за раскопавање улице и регулисање саобраћаја.
Комунално предузеће је дужно да у писаној
форми одговори на захтев инвеститора објекта за
прикључење унутрашњих инсталација канализације
на уличну канализациону мрежу, у року од осам дана
од дана пријема захтева изстава 1. овог члана.
Прикључење унутрашњих инсталација канализације на јавну канализациону мрежу врши инвеститор
објекта или друго овлашћено лице, према опредељењу инвеститора објекта, уз вршење стручног надзора над извођењем предметних радова одстране
комуналног предузећа.
Трошкове прикључења унутрашњих инсталација
канализације на уличну канализациону мрежу сноси
инвеститор објекта.
Трошкове комуналног предузећа у вршењу стручног надзора над прикључењем унутрашњих инсталација канализације на јавну канализациону мрежу
сноси инвеститор објекта према ценовнику који
утврђује комунално предузеће, уз сагласност оснивача.
О техничкој исправности првог ревизионог силаза
и канализационог прикључка, комунално предузеће
издаје инвеститору објекта потврду о техничком
пријему.
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Члан 33.
Привремено прикључење унутрашњих инсталација канализације на јавну канализациону мрежу
може се вршитиу следећим случајевима:
- за објекте који испуњавају услове, утврђене
законом којим се уређује изградња објеката за привремено прикључење додобијања грађевинске дозволе;
- за објекте за које је одобрен пробни рад у складу са законом којим се уређује изградња објеката;
- за потребе градилишта, као и монтажних
објеката, који се користе привремено за ограничене
потребе;
- у другим случајевима код одржавања појединих
манифестација на површинама које се граниче са
улицом укојој је изграђена канализациона мрежа.
На услове, начин и поступак за привремено прикључење, примењују се одговарајуће одредбе ове
одлуке о прикључењу унутрашње инсталације канализације објеката корисника на канализациону мрежу.
Уколико инвеститор објекта не добије грађевинску
дозволу за објекат за који је извршено привремено
прикључење унутрашње инсталације канализације,
комунално предузеће ће по добијању информације о
томе прикључак укинути.
Члан 34.
Канализациони прикључак градилишта, преко
кога се унутрашња инсталација канализације спаја
са уличном канализационом мрежом, по правилу не
сме бити на простору градилишта осим под посебним условима које одобрава комунално предузеће.
Члан 35.
Канализациони прикључак који пролази кроз
просторе који се не могу раскопавати (зид зграде,
потпорни зид исл.) мора се по капацитету и грађевински урадити као трајан.
Члан 36.
За привремено прикључење корисник услуге
подноси комуналном предузећу захтев за добијање
техничких услова и сагласности за постављање канализационог прикључка и врши одјаву коришћења по
престанку потребе за прикључењем.
Комунално предузеће ће по одјави коришћења
привременог прикључења, укинути канализациони
прикључак за привремено прикључење.
2. Прикључење комуналних објеката јавне
канализације на систем јавне канализације
Члан 37.
Изградња дела система јавне канализације врши
се на начини под условима утврђеним прописима
којима се уређује изградња објеката, а према условима и сагласности које одређује и даје комунално
предузеће коме ће се предати на управљање и
одржавање новоизграђени део система канализације.
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Спајање ново изграђеног дела канализације на
постојећу канализацију врши се под следећим
условима:
- да је комунални објекат канализације урађен по
одобреној техничкој документацији;
- да је извршена примопредаја комуналног објеката јавне канализације (урађен комисијски протокол
о примопредаји са достављеном потребном документацијом) и добијено решење о употребној дозволи.
III. НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА КОНТИНУИТЕТА
ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ
ВОДА СИСТЕМОМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 38.
Комунално предузеће дужно је да организује свој
ради пословање на начин којим се обезбеђује трајно
и безбедно одвођење атмосферских и отпадних
вода, непрекидно, под једнаким условима за све кориснике услуге.
У извршавању обавеза из става 1. овог члана,
комунално предузеће је дужно да предузме мере на
одржавању свих комуналних објеката јавне канализације ради обезбеђења њихове сталне исправности
и безбедног функционисања.
Члан 39.
Ако услед више силе, квара на комуналним објектима јавне канализације или других разлога који се
нису могли предвидети, односно спречити, дође до
поремећаја или прекида нормалног функционисања
система јавне канализације, комунално предузеће је
обавезно да одмах и без одлагања предузме мере на
отклањању узрока и последица поремећаја, односно
прекида и то нарочито:
1) да радно ангажује запослене на отклањању
узрока и последица поремећаја, односно разлога
због којих је дошло до прекида у вршењу одвођења
атмосферских и отпадних вода системом јавне канализације, као и да ангажује трећа лица у обезбеђењу
услова за одвођење атмосферских и отпадних вода
системом јавне канализације,
2) да предузме хитне поправке и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује одвођење
атмосферских и отпадних вода системом јавне канализације, као и заштита објеката јавне канализације
од даљих хаварија,
3) да привремено ограничи или забрани коришћење унутрашњих инсталација канализације или
дела система јавне канализације,
4) да привремено обезбеди приручне уређаје за
одвођење отпадних вода из објеката корисника услуге,
5) да наложи повезивање на друге објекте,
инсталације и уређаје за одвођење, ако је то могуће,
6) да предузме и друге мере које утврде надлежни органи општине Владимирци.
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Комунално предузеће је дужно да јавну површину
на којој се изводе радови из става 1. овог члана, по
завршетку тих радова одмах врати у првобитно
стање, тако што ће санирати оштећења настала извођењем наведених радова, у складу са посебним
прописима.
Члан 40.
Ако се прекид у функционисању система јавне
канализациј планира због извођења радова потребних ради одржавања, ревизије,ремонта, реконструкције или припајања појединих делова и комуналних
објеката јавне канализације или прикључења нових
корисника или других сличних радова, комунално
предузеће дужно једа о томе обавести кориснике
услуге преко средстава јавног информисања,и то
најкасније три дана пре планираног прекида.
У случају да прекид из става 1. овог члана, траје
дуже од 12 часова, комунално предузеће дужно је да
предузме одговарајуће мере предвиђене одредбама
ове одлуке.
Члан 41.
Комунално предузеће је обавезно да предузимање мера или извођење радова из одредаба ове
одлуке, организује тако да прекид или поремећај у
функционисању система јавне канализације траје
временски што краће.
Ако дође до прекида или поремећаја у одвођењу
атмосферских и отпадних вода системом јавне канализације због околности утврђених одредбама ове
Одлуке, комунално предузеће је обавезно да истовремено са предузимањем мера или извођењем
радова, обавести Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе
општине Владимирци.
Члан 42.
Ако се у комуналном предузећу организује штрајк,
минимум процеса рада у комуналном предузећу прописује својим актом лице које руководи, и то најмање
75% од планираног обима делатности, у складу са
актом оснивача, а нарочито обављање послова на
отклањању хаварија на објектима јавне канализације.
IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
И КОРИСНИКА УСЛУГЕ
Члан 43.
Одвођење отпадних вода системом јавне канализације кориснику услуге врши се на основу уговора
о приступању, који се сматра закљученим завршетком извођења грађевинских радовa на прикључењу
унутрашњих инсталација канализације на уличну
канализациону мрежу, на основу пријаве за коришћење
услуге.
Пријава за коришћење услуге подноси се у
писменој форми на обрасцу који утврђује комунално
предузеће.
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Копију пријаве са потврдом пријема, комунално
предузеће је дужно да уручи кориснику услуге.
Члан 44.
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предузеће ће привремено ускратити одвођење отпадних вода системом јавне канализације корисника
услуге, под условима и на начин прописан овом
Одлуком.

Уговор из члана 43.ове Одлуке, садржи нарочито:
место прикључења и мерења, начин и рокове одвођења, цену одвођења отпадних вода, начин обрачуна и
плаћања, време на које се уговор закључује, одговорност за причињену штету и одговорност за неиспуњење или неуредно испуњење обавеза из уговораи
случајеве и услове у којима се може привремено
ускратити одвођење отпадних вода системом јавне
канализације или снабдевање водом.

Пре привременог ускраћења одвођења отпадних
вода системом јавне канализације, кориснику услуге
мора бити достављена писмена опомена, у којој је
одређен рок за отклањање уочених неправилности и
недостатака.

Члан 45.

Комунално предузеће је дужно да кориснику услуге
који отклони утврђене неправилности и недостатке,
настави са одвођењем отпадних вода системом
јавне канализације у року од 24 часа, од достављања
доказа да су неправилности и недостаци отклоњени.

Комунално предузеће може кориснику услуге
привремено ускратити одвођење отпадних вода системом јавне канализације само у случајевима
утврђеним законом, под условима и на начин утврђеним овом Одлуком.
Члан 46.
Корисник услуге је дужан да се стара о унутрашњим инсталацијама канализације и да их одржава у
исправном стању.
Члан 47.
Корисник услуге је дужан да омогући овлашћеним
лицима комуналног предузећа приступ комуналним
објектима канализације, ради провере исправности,
отклањања кварова, замене и одржавања истих.
Корисник услуге је дужан да омогући овлашћеним
лицима комуналног предузећа прелазак преко парцеле и приступ непокретности у власништву корисника услуге ради извођења радова из става 1. овог
члана, на основу решења које доноси лице које
руководи Одељењем за урбанизам, грађевинарство
и инспекцијске послове Општинске управе општине
Владимирци.
Члан 48.
Корисник услуге има право да захтева, у случају
техничких или других сметњи у одвођењу отпадних
вода чији узрок није на објекту корисника услуге, да
се те сметње отклоне у примереном року.
Као примерени рок у коме је комунално предузеће обавезно да приступи отклањању сметње у
одвођењу отпадних вода системом јавне канализације, сматрасе рок од 24 часа, а најдуже три дана од
дана пријема обавештења о сметњи.
Сметњама у одвођењу отпадних вода системом
јавне канализације, у смислу става 1.овог члана, не
сматрају се прекиди у одвођењу настали због примене мера или извођења радова из ове Одлуке.
Члан 49.
Ако постоје неправилности и недостаци у извршењу обавеза на страни корисника услуге, комунално

Рок из става 2. овог члана, зависно од природе и
врсте неправилности и недостатака, не може бити
краћи од три дана од дана достављања писмене
опомене.

Члан 50.
Одвођење отпадних вода системом јавне канализације може се привремено ускратити кориснику
услуге, ако за то постоје техничке могућности, а да
се при томне омета вршење комуналне услуге одвођења отпадних вода системом јавне канализације
другим корисницима услуге, у следећим случајевима:
1) ако онемогући правилно регистровање количине и састава одведених отпадних вода;
2) ако објекат корисника услуге омета нормално
одвођење отпадних вода других корисника услуге;
3) ако преко своје инсталације, без добијених
услова и сагласности комуналног предузећа из одредаба ове Одлуке дозволи другом кориснику услуге
одвођење отпадних вода;
4) ако онемогући овлашћеним лицима приступ
до инсталације и канализационог прикључка;
5) ако одводи отпадне воде супротно условима
на које је дата сагласност, односно уговору о одвођењу отпадних вода;
6) ако не плати накнаду за извршену услугу
одвођења отпадних вода два месеца узастопно;
7) код отказа коришћења услуге од стране корисника услуге, који може бити трајни или привремени.
Код привременог отказа коришћења услуге, корисник
потписује изјаву о привременом прекиду коришћења
услуге, као и захтев за привремено искључење
прикључка на јавну канализацију. У случају трајног
отказа, корисник подноси комуналном предузећу за
трајно искључење прикључка на канлизацију.
Трошкове искључења и поновног прикључења из
било којег од горе наведених разлога, корисник.
У случајевима из става 1. тачка 1) овог члана,
комунално предузеће је дужно да без одлагања
обавести Одељење за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове Општинске управе општине
Владимирци, надлежну за послове комуналне инспе-
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кције, која ће по утврђивању наведеног-чињеничног
стања сачинити о томе записник и наложити комуналном предузећу привремено ускраћивање одвођења
отпадних вода системом јавне канализације таквом
кориснику услуге.

Цену за 1 m за употребу система јавне канализације из става 1. овог члана утврђује комунално
предузеће применом елемената за образовање цене
комуналних услуга у складу са Законом о комуналним делатностима, уз сагласност оснивача.

У случајевима из тач. 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. става 1.
овог члана, комунално предузеће дужно је да претходно достави писмену опомену о недостацима,
односно неправилностима због којих се може привремено ускратити одвођење отпадних вода системом
јавне канализације и да одреди примерен рок за
отклањање недостатака, односно неправилности у
складу са овом одлуком.

Количину одведених отпадних вода системом
јавне канализације утврђује комунално предузеће на
основу количине испоручене воде из градског водовода измерене на водомеру.

Уколико корисник услуге у остављеном року не
поступи по писменој опомени и не отклони недостатке, односно неправилности комунално предузеће
ће привремено ускратити одвођење отпадних вода
системом јавне канализације кориснику услуге.

Изузетно, за кориснике система канализације који
имају сопствене изворе воде, мерење количине
одведених отпадних вода врши се преко уграђених
мерних уређаја или на основу процене.
Члан 53.
Утврђивање количине одведених отпадних вода
системо јавне канализације проценом врши се у
следећим случајевима:

Корисник услуге коме је привремено ускраћено
одвођење отпадних вода системом јавне канализације дужан је да сноси сву штету која евентуално
настане услед обуставе вршења услуге.

− када је објекат корисника услуге привремено
остао без водомера или када је водомер неисправан;

Члан 51.

− у зимском периоду, када временске прилике
онемогућавају очитавање;

Уколико Одељење за урбанизам, грађевинарство
и инспекцијске послове Општинске управе општине
Владимирци утврди да је правно или физичко лице
самовласно прикључило инсталације канализације
свог објекта на систем јавне канализације, донеће
налог о искључењу таквог објекта са система јавне
канализације, ако за то постоје техничке могућности,
а да се притом не омета вршење комуналне услуге
одвођења отпадних вода системом јавне канализације другим корисницима услуге.
Уколико у случају из става 1. овог члана не постоје техничке могућности да се унутрашње инсталације канализације таквог објекта искључе са система
јавне канализације, а да се при том неомета вршење
комуналне услуге одвођења отпадних вода другим
корисницима услуге, надлежни горе наведени орган,
донеће налог о прекиду снабдевања водом таквог
објекта.
Правно или физичко лице које је самовласно
прикључило унутрашње инсталације канализације
свог објекта на систем јавне канализације, дужно је
да сноси сву штету која евентуално настане услед
искључења таквог објекта са система јавне канализације,односно прекида снабдевања водом таквог
објекта.
V. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 52.
Корисник услуге дужан је да комуналном предузећу
плаћа цену за одвођење отпадних вода системом
јавне канализације, која се обрачунава према кубном
метру утрошене воде преко водоводног прикључка
власника прикључка на систем јавне канализације.

− када корисник услуге два пута узастопно онемогући читање водомера или другог мерног уређаја;

− када услед техничких разлога није могућа
замена неисправног водомера или другог мерног
уређаја;
− када се правно или физичко лице прикључи на
уличну канализациону мрежу без претходних услова
и сагласности комуналног предузећа.
У случајевима из става 1. алинеје 1, 2. и 4. овог
члана, процена се врши по просечној месечној
потрошњи воде власника водомера из претходна три
месеца.
VI. НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У
ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 54.
Када надлежно Оделење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе
општине Владимирци прими обавештење из члана
50.ове Одлуке, дужно је да без одлагања:
1) нареди мере за заштиту комуналних објеката
који су угрожени, као и друге имовине;
2) предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за обављање комуналне
делатности;
3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за
поремећај, односно прекид вршења делатности, као
и одговорност за накнаду причињене штете;
4) ангажује и трећа лица.
Члан 55.
Ако комунално предузеће не поступи у складу са
чланом 54. ове одлуке, услед чега би могла да наступи
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непосредна опасност или изузетно тешке последице
за живот и здравље људи, безбедност људи и имовине или других неопходних услова за живот и рад
грађана и других субјеката на одређеном подручју,
Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе општине Владимирци,
поступиће у складу са одредбама члана 54. ове
Одлуке и предузети посебне мере прописане законом.

5) не изврши оцену усаглашености пројекта
канализационог прикључка са издатим условима у
року од петнаест дана од дана пријема захтева инвеститора

VI. НАДЗОР

7) на захтев инвеститора који је добио услове
или сагласност не продужи рок важења услова или
сагласности, под условом да улична канализациона
мрежа на коју треба прикључити унутрашње инсталације канализације објекта није у функцији или није
завршен комунални објекат јавне канализације на
који треба прикључити унутрашње инсталације канализације објекта;

Члан 56.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши
Општинска управа општине Владимирци- Одељење
за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове.
Надзор над законитошћу рада комуналног предузећа врши оснивач, у складу са законом.
Члан 57.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспекторје овлашћен да:
− контролише да ли се делатност одвођења
отпадних вода системом јавне канализације обавља
на начин ипод условима утврђеним овом одлуком и
актима донетим на основу ове одлуке;
− контролише стање комуналних објеката јавне
канализације, унутрашњих инсталација канализације;
− нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака у обављању
делатности одвођења отпадних вода системом јавне
канализације;
−

предузима друге мере утврђене законом.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58.

Новчаном казном од 150.000,00 динара, казниће
се за прекршај комунално предузеће или друго привредно друштво, ако:
1) не предузме потребне мере за заштиту комуналних објеката јавне канализације, приликом њиховог
постављања, коришћења, одржавања и замене;
2) одмах по пријему обавештења из oдредаба
ове одлуке (обавештења примљеног од стране
Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе општине Владимирци)
не успостави несметано функционисање система
јавне канализације;
3) не предузме хитне мере прописане одредбама ове одлуке одмах по пријави крађе, изненадног
искакања и лома поклопца, ревизионог силаза и
сливничке решетке комуналних објеката јавне канализације;
4) не изда услове за канализациони прикључак
најкасније у року од петнаест дана од дана пријема
захтева инвеститора;

6) утврди да је пројекат канализационог прикључка израђен у складу са издатим условима, а не
изда инвеститору сагласност на пројекат канализационог прикључка

8) не изврши прикључење унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу
најкасније уроку од осам данаод дана пријема
захтева, под условом да су сви претходни радови
већ изведени;
9) не изврши конзервирање канализационог
прикључка, у случају да инвеститор не добије одобрење
за изградњу објекта за који је извршено привремено
прикључење унутрашње инсталације канализације,
односно не изврши укидање канализационог прикључка, у случају да инвеститор настави са нелегалним коришћењем истог;
10) по одјави канализационог прикључка за привремено прикључење не изврши конзервирање тог
прикључка до пријема новог захтева за коришћење
или укидање ако не постоје услови за његову експлоатацију;
11) не предузме мере на одржавању свих комуналних објеката јавне канализације при извршавању
обавеза из одредаба. ове одлуке;
12) не предузме мере из ове одлуке на отклањању узрока и последица поремећаја, односно
прекида функционисања јавне канализације, услед
више силе, квара на комуналном објекту, штрајка и
др. разлога који се нису могли предвидети, односно
спречити;
13) одмах по завршетку радова из одредаба ове
Одлуке. не врати у првобитно стање део јавне површине на којој је извело радове;
14) не обавести кориснике услуге преко средстава јавног информисања о планираном прекиду у
функционисању канализације због извођења радова,
најкасније три дана пре планираног прекида;
15) не предузме мере из ове одлуке, у случају
да прекид у функционисању система јавне канализације због извођења радова траје дуже од 12 часова;
16) не предузме мере или изведе радове одредбама ове одлуке, тако да прекид или поремећај у
функционисању јавне канализације траје што краће;
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17) не обавести Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове Општинске управе
општине Владимирци, надлежно за комуналне послове опредузимању мера или извођењу радова због
околности из одредаба ове Одлуке;
18) ускрати одвођење отпадних вода системом
јавне канализације супротно случајевима, условима
и начином, утврђеним законом и овом Одлуком;
19) не приступи отклањању сметњи у одвођењу
отпадних вода системом јавне канализације у случајевима прописаним одредбама ове Одлуке, најкасније у року од три дана од дана пријема обавештења
о сметњи;
20) не достави кориснику писмену опомену за
отклањање уочених неправилности и недостатака,
пре привременог ускраћења одвођења отпадних вода
системом јавне канализације;
21) не настави са одвођењем отпадних вода
системом јавне каализације кориснику који отклони
утврђене неправилности и недостатке, у року од 24
часа од достављања доказа да су неправилности и
недостаци отклоњени;
22) не обавести одмах Одељење за урбанизам,
грађевинарство и инспекцијске послове Општинске
управе општине Владимирци, надлежно за послове
комуналне инспекције о привременом ускраћивању
одвођења отпадних вода системом јавне канализације
кориснику услуге у случајевима прописаним одредбама ове Одлуке;
23) не достави кориснику услуге писмено упозорење о недостацима и неправилностима због којих
се може привремено ускратити одвођење отпадних
вода системом јавне канализације или не одреди
примерени рок за њихово отклањање, у случајевима
прописаним одредбама ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
новчаном казном од 25.000,00 динара и одговорно
лице у комуналном предузећу, односно другом привредном друштву.
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3) приликом изградње нове канализационе мреже,
а напуштања старе не изврши о свом трошку пребацивање постојећих прикључака на нову канализациону
мрежу, не укине и не уклони стару канализациону
мрежу у року од 6 месеци од дана издавања решења
о употребној дозволи за ново изграђену канализациону мрежу;
4) не изради пројекат канализационог прикључка
према условима добијеним од стране комуналног
предузећа;
5) ако се канализациони прикључак градилишта,
преко кога се унутрашње инсталације јавне канализације спајају са уличном канализационом мрежом,
налази на територији градилишта, без претходно
прибављених посебних услова које одобрава комунално предузеће;
6) изведе грађевинске радове на прикључењу
унутрашњих инсталација јавне канализације на уличну канализациону мрежу без претходне сагласности
или надзора комуналног предузећа;
7) канализациони прикључак који пролази кроз
просторе који се не могу раскопавати није по капацитету и грађевински урађен као трајан;
8) прикључи објекат, уређаје или инсталације на
јавну канализациону мрежу супротно одредбама ове
Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и
предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и
физичко лице новчаном казном од 25.000,00 динара.
За прекршаје из ст. 1–4.овог члана, комунални
инспектор издаје прекршајни налог у складу са
законом.
Члан 60.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.

Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће
се за прекршај правно лице, извођач радова, ако:

За прекршаје из става 1-3 овог члана, комунални
инспектор издаје прекршајни налог у складу са
законом.

1) изводи
одлуке;

Члан 59.
Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће
се за прекршај привредно друштво или друго правно
лице, инвеститор, ако:
1) изводи радове супротно одредбама ове Одлуке;
2) приликом изградње, санације или реконструкције објеката угрози постојеће комуналне објекте
јавне канализације, не поштује урбанистичке услове
или не обезбеди посебне мере заштите јавне канализације;

радове

супротно

одредбама

ове

2) приликом изградње, санације или реконструкције објеката угрози постојеће комуналне објекте
канализације, не поштује урбанистичке услове или
не обезбеди посебне мере заштите система јавне
канализације
3) одмах не обавести комунално предузеће о
онемогућавању правилног функционисања система
јавне канализације које је изазвао својим радом;
4) изведе грађевинске радове на прикључењу
унутрашњих инсталација јавне канализације на
уличну канализациону мрежу без претходне сагласности или надзора комуналног предузећа;
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5) ако се канализациони прикључак градилишта,
преко кога се унутрашње инсталације канализације
спајају са уличном канализационом мрежом, налази
на територији градилишта, без претходно прибављених посебних услова које одобрава комунално
предузеће;
6) канализациони прикључак који пролази кроз
просторе који се не могу раскопавати није по капацитету и грађевински урађен као трајан;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и
предузетник новчаном казном од 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и
физичко лице новчаном казном од 25.000,00 динара.
За прекршаје из става 1-4 овог члана, комунални
инспектор издаје прекршајни налог у складу са
законом.
Члан 61.
Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће
се корисник, односно правно лице, ако:
1) не предузме посебне мере заштите од оштећења, затрпавања, неправилног коришћења или онемогући одржавање јавне канализације која пролази
кроз површине са посебном наменом из одредаба
ове одлуке;
2) својим поступањем угрожава безбедност или
омета приступачност отвору на комуналном објекту
јавне канализације ради интервенције и одржавања;
3) у вези са обављањем привредне и друге
делатности користи опасне и штетне материје, а пре
испуштања у јавну канализацију те материје претходно не обради у посебним уређајима за пречишћавање отпадних вода;
4) омета комунално предузеће у предузимању
потребних мера за заштиту комуналних објеката
јавне канализације приликом њихове изградње, постављања, коришћења, одржавања и замене, укључујући
и ометање права преласка преко туђе непокретности;
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претходно прибављење писане сагласности власника, односно корисника те грађевинске парцеле,
оверене од надлежног органа.;
9) ако се монтажни објекат који испушта отпадне воде, постављен у складу са важећим прописима
не споји са уличном канализационом мрежом преко
канализационог прикључка, према техничким условима и сагласности које издаје комунално предузеће;
10) ако се прикључење отворених токова и дренажних вода, као и регулација квалитета и количине
тих вода врши супротно начину описаном у одредбама ове Одлуке;
11) изведе грађевинске радове на прикључењу
унутрашњих инсталација канализације на уличну
канализациону мрежу без претходне сагласности или
надзора комуналног предузећа;
Члан 62.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 352-29/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

018
На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1.
Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 46/2014-Одлука УС РС, 104/2016 и
95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007,
83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и
47/2018) и члана 40. Статута Општине Владимирци
(„Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број 6/2019),Скупштина
општине Владимирци, на седници одржаној
29.11.2019. године, донела је
ОДЛУК А

5) засади дрвеће и друго растиње на земљишту изнад или у непосредној близини комуналних
објеката јавне канализације којима се угрожава сигурност тих објеката

О ПОГРЕБНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

6) на комуналним објектима јавне канализације
остави ствари, паркира возило или врши друге
радње којима се оштећују ти објекти;

Овом одлуком уређује се oбављање погребне
делатности на територији општине Владимирци.

7) у систем јавне канализацију испусти неку од
материја чије је испуштање забрањено одредбама.
ове одлуке;
8) прикључи унутрашње инсталације канализације на уличну канализациону мрежу преко канализационог прикључка суседне грађевинске парцеле, без

Члан 1.

Члан 2.
Погребна делатност у смислу одредаба ове
одлуке је преузимање и превоз посмртних остатака
од места смрти, односно места на коме се налази
умрла особа (стан, здравствена установа, институт
за судску медицину и патологију, установе социјалне
заштите и друга места) и превоз до места одређеног
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посебним прописом (патологије, судске медицине,
гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани
услови за смештај и чување покојника), организација
сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања,
чување посмртних остатака у расхладном уређају и
припремање покојника за сахрањивање (у даљем
тексту: погребна делатност).
Члан 3.
Погребну делатност може обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други
привредни субјект који испуњава услове прописане
законом и подзаконским актима, а који се посебно
односе на садржину, начин и услове за отпочињање
обављања и даље вршење погребне делатности.
Члан 4.
Надзор и инспекцијски надзор над спровођењем ове
одлуке врши Општинска управа општине ВладимирциОделење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 512-24/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

019
На основу члана 4. став 3.и члана 13. став 1.
Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 46/2014-Одлука УС РС, 104/2016 и
95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007,
83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018)
и) и члана 40. Статута Општине Владимирци („Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број 6/2019),Скупштина
општине Владимирци, на седници одржаној
29.11.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
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Ако је управљање комуналним отпадом на територији општине Владимирци уређено - делом,
посебним прописима, примењиваће се и ти прописи
у овој материји.
Члан 2.
Комунална делатност управљања комуналним
отпадом у смислу одредаба ове одлуке је сакупљање
комуналног отпада из стамбених, пословних и других
објеката, осим индустријског и опасног отпада,
његово одвожење, третман и безбедно одлагање
укључујући управљање, одржавање, санирање и
затварање депонија, као и селекција секундарних
сировина и одржавање, њихово складиштење и
третман
Члан 3.
Комуналну делатност из члана 2.ове одлуке,
обавља ЈКП „Извор“ Владимирци (у даљем тексту:
вршилац комуналне делатности).
Комуналну делатност из ове одлуке, на основу
одлуке о оснивању и одредаба ове одлуке, вршилац
комуналне делатности обавља, у складу са својим
планом и годишњим програмом рада и уговором о
вршењу комуналне делатности закљученим са
Општинском управом општине Владимирци.
Средства за финансирање трошкова комуналне
делатности планирају се у буџету општине
Владимирци.
Члан 4.
Комунални отпад, у смислу одредаба ове одлуке
је отпад из домаћинства (у даљем тексту: кућно
смеће) који настаје у индивидуалним кућама, становима, заједничким просторијама стамбених и пословних зграда као и други отпад који је због своје
природе или састава сличан кућном смећу, а који се
по својој величини може одлагати у посуде за сакупљање отпада и то у контејнере и типске стандардизоване канте.
У кућно смеће не спадају намештај, апарати за
домаћинство, отпаци индустријске, занатске и пољопривредне делатности, шљака из котларница, земља,
грађевински шут, камен и цигла, веће количине грања и
траве.
Члан 5.
Корисници комуналних услуга су физичка лица,
правна лица и предузетници као власници или
закупци стамбених, пословно-стамбених и пословних
објеката или просторија (у даљем тексту корисници
услуга).

О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Члан 6.

Члан 1.

Изношење, одвожење и депоновање кућног смећа и
смећа са површина јавне намене и других површина
на којима вршилац комуналне делатности постави
контејнере – канте обавља вршилац комуналне
делатности.

Овом одлуком уређује се обављање комуналне
делатности управљања комуналним отпадом на
територији општине Владимирци.
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За изношење, одвожење и депоновање кућног
смећа, које се не сме спаљивати, уништавати, закопавати или на други начин уклањати, власници
односно закупци стамбених, пословно-стамбених и
пословних објеката или просторија користе услуге
вршица комуналне делатности.
Уклањање и уништавање отпада и материја опасних по живот и здравље људи врши се складу са
посебним прописима.
Члан 7.
Намештај, апарати за домаћинство и други кабасти
предмети које власник не жели више да користи,
остављају се на местима које одреди вршилац комуналне делатности.
Предмети из става 1.износе се и остављају према
плану који утврди вршилац комуналне делатности.
План из става 2. Овог члана вршилац комуналне
делатности благовремено доставља Општинској
управи општине Владимирци-Одељењу за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове, у даљем тексту Општинска управа, и на погодан начин
обавештава – преко средстава локалног информисања, на званичној интернет страници оснивача и
вршиоца, и други начин, грађане о месту и времену
одношења предмета.
Вршилац комуналне делатности односи све предмете истог дана, како је планом предвиђено, а
најкасније првог наредног радног дана.
Картонска, стаклена и метална амбалажа, новине
и други папир из кућног смећа остављају се у посебно обележене контејнере које набавља и поставља
вршилац комуналне делатности на местима која
одређује вршилац комуналне делатности.
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Канте и контејнере одржавају њихови власници.
Дотрајале канте и контејнере власници су дужни
да замене благовремено.
Канте и контејнере намењене за смеће са површина
јавне намене набавља, замењује и одржава вршилац
комуналне делатности.
Канте и контејнери се држе на месту које је за то
изграђено или предвиђено техничком документацијом по којој је објекат изграђен.
Ако место за држање канти и контејнера није
одређено на начин прописан у ставу 9.овог члана, то
место одређује вршилац комуналне делатности.
Члан 9.
У кантама и контејнерима забрањено је:
1. палити смеће, бацати жар, сипати воду или
другу течност;
2. бацати отпад који није отпад из члана 4. став
1. ове одлуке.
У канте и контејнере намењене за смеће са
површина јавне намене забрањено је бацати отпатке
који спадају у кућно смеће.
Члан 10.
Вршилац комуналне делатности обавезно је да
на захтев корисника услуга изнесе и отпатке који
према члану 4. став 2. ове одлуке не спадају у кућно
смеће и за то корисник услуге плаћа вршиоцу комуналне делатности утврђену цену.
Вршилац комуналне делатности је дужан да ову
услугу изврши најкасније у року од пет дана од дана
подношења захтева.

Предмете из става 1.и 5. овог члана могу одвозити на депонију смећа и власници тих предмета, с
тим што у том случају не би платили трошкове
коришћења – одлагања наведенених предмета на
депонију.

Вршилац комуналне делатности својим актима
утврђује цену за извршење услуга из става 1. овог
члана уз сагласност оснивача.

Члан 8.

Вршилац комуналне делатности је обавезан да
смеће са површина јавне намене изнесе и депонује
одмах по сакупљању, а кућно смеће једном недељно.

Кућно смеће се одлаже у типизиране канте и
контејнере.
Типове канти и контејнера одређује вршилац
комуналне делатности.
Канте и контејнере за новоизграђене објекте набавља инвеститор тих објеката у броју одређеном
техничком документацијом.
У случају да техничком документацијом није одређен број канти и контејнера инвеститор је дужан да
исте набави у броју који одреди вршилац комуналне
делатности.
Власници односно закупци стамбених, пословностамбених и пословних објеката или просторија
дужни су да користе канте и контејнере у складу са
ставом 1.овог члана.

Члан 11.

Члан 12.
При изношењу кућног смећа и отпадака који не
спадају у кућно смеће вршилац комуналне делатности дужан је да нарочито води рачуна да се у
згради и око зграде смеће и отпаци не расипају и да
се не прљају и не оштећују просторије и површине
одређене за држање смећа или оне кроз које се
смеће износи.
После одношења смећа просторије у згради, улични
простор, места око контејнера за кућно смеће, као и
места око контејнера за смеће са површина јавне
намене, морају се очистити, а контејнери вратити на
за то одређено место.
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Члан 13.
Смеће и отпаци са површина јавне намене, кућно
смеће и отпаци који не спадају у кућно смеће одвозе
се и депонују на посебно уређена места - депоније
смећа.
Забрањено је смеће и отпатке из става 1.овог
члана истоварати и остављати ван депоније смећа.
Депоновање смећа врши се на начин одређен
посебним прописима.
Члан 14.
Вршилац комуналне делатностидужан је да свој
рад и пословање организује на начин којим се обезбеђује трајно и несметано вршење комуналне делатности из ове одлуке на начин уређен законом,
прописима и стандардима донесеним на основу
закона и овом одлуком.
Члан 15.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у
средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о планираним или
очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати
или могу настати у обављању комуналне делатности
из ове одлуке, најкасније 24 сата пре очекиваног
прекида у обављању делатности.
Члан 16.
У случају наступања непланираних односно неочекиваних поремећаја или прекида у вршењу комуналне делатности из ове одлуке, вршилац комуналне
делатности дужан је да одмах обавесте Општинску
управу и да истовремено предузму мере за отклањање узрока поремећаја.
Члан 17.
По пријему обавештења о непланираном прекиду
испоруке, односно по утврђивању поремећаја или
прекида у пружању комуналних услуга, Општинска
управа, дужна је да:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуге
оним корисницима код којих би услед прекида у
пружању услуге настала опасност по живот и рад
грађана или рад правних и физичких лица или би
настала значајна односно ненадокнадива штета;
2. предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге имовине која је угрожена;
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за
поремећај, односно прекид вршења делатности и
учињену штету.
Члан 18.
У случају поремећаја или прекида у обављању
делатности из ове одлуке, као и у случају штрајка
запослених у вршиоцу комуналне делатности, Општинско веће општине Владимирци (у даљем тексту:
Општинско веће) предузима оперативне и друге
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мере којима ће се обезбедити услови за несметан
рад и пословање вршиоца комуналне делатности и
обављање делатности из ове одлуке у складу са
законом и овом одлуком.
Члан 19.
Вршилац комуналне делатности дужанје да једном
годишње спроведе поступак изјашњавања корисника
о квалитету обављања делатности из члана 2. ове
одлуке, у трајању најмање 15 дана.
Позив за изјашњавање из става 1.овог члана објављује се на званичној интернет страници општине
Владимирци и вршиоца комуналне делатности, а
доставља се средствима јавног информисања ради
саопштења.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у
року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из
става 1. овог члана достави Општинској управи
извештај о резултатима изјашњавања корисника о
квалитету одржавања површина јавне намене.
Уколико су резултати изјашњавања корисника такви
да већина корисника није задовољна одржавањем
површина јавне намене, Општинска управа преиспитује рад вршиоца комуналне делатности, сачињава
анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и
доставља је Општинском већу.
Општинско веће, након разматрања анализе и
предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт
којим налаже вршиоцу комуналне делатности да
отклони недостатке који су наведени у изјашњавању
корисника, у року који не може бити дужи од 60 дана.
Вршилац комуналне делатности дужан је да обезбеди корисницима законом прописане услове који
омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета
и коришћења ове комуналне делатности.
Корисници могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге преко интернет странице вршиоца комуналне делатности, а
исто је дужно да на достављена питања, примедбе и
предлоге одговори у року од 2 дана.
Члан 20.
Надзор и инспекцијски надзор над спровођењем
ове одлуке врши Општинска управа-Одељење за
урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове.
Запослени из става 1. овог члана, у даљем тексту
инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, поред
законских овлашћења овлашћен је да изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком
и обавести други надлежни орган да предузме мере
из своје надлежности.
Члан 21.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000
динара казниће се за прекршај вршилац комуналне
делатности, ако:
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1. поступи супротно члану 7. став 1,4. и 5.,
2. поступи супротно члану 8. став 9,
3. поступи супротно члану 10. став 1. и 2.
4. поступи супротно члану 11,
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и члана 40. Статута Општине Владимирци („Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број 6/2019),Скупштина
општине Владимирци, на седници одржаној
29.11.2019. године, донела је

5. поступи супротно члан 12,
6. поступи супротно члан 13,
7. поступи супротно члану 16.,
За прекршај из става 1.овог члана казниће се
одговорно лице у вршиоцу комуналне делатности новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара.
Члан 22.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000
динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. поступи супротно члану 6. став 2;
2. поступи супротно члану 7. став 1, 2. и 5;
3. поступи супротно члану 8;
4. поступи супротно члану 9;
5. поступи супротно члану 13. став 2.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
у фиксном износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у фиксном износу од
30.000 динара.
Члан 23.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000
динара казниће се физичко лице ако:
1. поступи супротно члану 6. став 2;
2. поступи супротно члану 7. став 1, 2. и 5;
3. поступи супротно члану 8;
4. поступи супротно члану 9;
5. поступи супротно члану 13. став 2.
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 352-30/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

020
На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1.
Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 46/2014-Одлука УС РС, 104/2016 и
95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007,
83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018)

ОДЛУК А
О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се обављање комуналне
делатности одржавање улица и путева на територији
општине Владимирци.
Члан 2.
Комунална делатност одржавања јавних зелених
површина у смислу одредаба ове одлуке је одржавање
улица и путева у насељеном месту Владимирци и
другим насељеним местима општине Владимирци и
то извођење радова којима се обезбеђује несметано
и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује
употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и
слично, у даљем тексту комунална делатност.
Улице и путеви у смислу одредба ове одлуке су:
општински путеви, улице и некатегорисани путеви
који не припадају државним путевима I и II реда.
Члан 3.
Комуналну делатност из члана 1.ове одлуке,
обавља ЈКП ''Извор'' Владимирци (у даљем тексту:
вршилац комуналне делатности).
Члан 4.
Комуналну делатност на територији општине
Владимирци, на основу одлуке о оснивању и одредаба ове одлуке, вршилац комуналне делатности
обавља, у складу са својим планом и годишњим
програмом рада и уговором о вршењу комуналне
делатности закљученим са Општинском управом
општине Владимирци.
Вршилац комуналне делатности је дужан да
испуњава услове у погледу минималне стручне оспособљености кадрова и минималног техничког капацитета потребних за обављање комуналне делатности
одржавања улица и путева прописане Уредбом о
начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности.
Средства за финансирање трошкова комуналне
делатности планирају се у буџету општине Владимирци.
Члан 5.
Вршилац комуналне делатности је дужан да
обезбеди:
1. трајно и несметано обављање делатности
одржавања улица и путева, а под условима и на начин
уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона,
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2. прописани или уговорени обим и квалитет
одржавања улица и путева који подразумева тачност
у погледу рокова, сигурност корисника, у складу са
позитивним прописима,
3. предузимање мера одржавања, развоја и
заштите комуналних објеката и опреме, који служе за
обављање делатности одржавања улица и путева,
4. развој и унапређење квалитета обављања
делатности одржавања улица и путева, као и
унапређење организације и ефикасности рада.
Члан 6.
Вршилац комуналне делатности је дужан да
једном годишње спроведе поступак изјашњавања
корисника о квалитету одржавања улица и путева, у
трајању од најмање 15 дана.
Позив за изјашњавање из става 1.овог члана
објављује се на званичној интернет страници општине
Владимирци и вршиоца комуналне делатности, а
доставља се и средствима јавног информисања ради
саопштења.
Вршилац комуналне делатности је дужан да у
року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из
става 1.овог члана достави Општинској управи
општине Владимирци (у даљем тексту: Општинска
управа) извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету одржавања улица и путева.
Уколико су резултати изјашњавања корисника
такви да већина корисника није задовољна одржавањем улица и путева, Општинска управа преиспитује
рад вршиоца комуналне делатности, сачињава анализу
са предлогом мера за отклањање недостатака
наведених у изјашњавању корисника и доставља је
Општинском већу општине Владимирци (у даљем
тексту: Општинско веће).
Општинско веће, након разматрања, анализе и
предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт
којим налаже вршиоцу комуналне делатности да
отклони недостатке који су наведени у изјашњавању
корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана.
Вршилац комуналне делатности је дужан да
обезбеди корисницима законом прописане услове
који омогућавају брз и ефикасан контакт у вези
квалитета и коришћења ове комуналне делатности.
Корисници, могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге везане за
делатност одржавања улица и путева преко интернет странице вршиоца комуналне делатности, а
исти је дужан да на достављена питања, примедбе и
предлоге одговори у року од 2 дана.
Члан 7.
Корисник услуге у обавези је да:
1) не омета друге кориснике и не угрожава животну
средину;
2) не угрожава објекте и опрему, који су у функцији
обављања делатности одржавања улица и путева.
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Члан 8.
Вршилац комуналне делатности је дужан да у
средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о планираним или
очекиваним сметњама и прекидима, који ће настати
или могу настати у обављању делатности одржавања
улица и путева, најкасније 24 сата пре очекиваног
прекида.
Члан 9.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у обављању делатности
одржавања улица и путева, вршилац комуналне
делатности је дужан да одмах о томе обавести
Општинску управу и да истовремено предузме мере
за отклањање узрока поремећаја.
Члан 10.
По пријему обавештења о непланираном прекиду
обављања, односно по утврђивању поремећаја или
прекида у обављању делатности одржавања улица и
путева, Општинска управа је дужна да:
1. предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге имовине која је угрожена и
2. утврди разлоге и евентуалну одговорност за
поремећај, односно прекид обављања делатности
одржавања улица и путева, као и одговорност за
учињену штету.
Члан 11.
У случају поремећаја или прекида у обављању
делатности одржавања улица и путева, као и у
случају штрајка запослених код вршиоца комуналне
делатности, Општинско веће предузима оперативне
и друге мере којима ће се обезбедити услови за
несметан рад и пословање вршиоца комуналне
делатности и обављање делатности одржавања
улица и путева у складу са законом и овом одлуком.
Члан 12.
Надзор и инспекцијски надзор над спровођењем
ове одлуке врши Општинска управа–Одељење за
урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове.
Запослени из става 1. овог члана, у даљем тексту
инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, поред
законских овлашћења овлашћен је да изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком
и обавести други надлежни орган да предузме мере
из своје надлежности.
Члан 13.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00
динара казниће се за прекршај вршилац комуналне
делатности уколико поступи супротно члану 4.стaв1.
ове одлуке.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се и
одговорно лице вршиоца комуналне делатности новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.
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Члан 14.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара казниће се за прекршај вршилац комуналне
делатности ако:
1. поступи супротно члану 5. ове одлуке;
2. поступи супротно члану 6. став 1. и 3. ове одлуке;
3. поступи супротно члану 8. ове одлуке;
4. поступи супротно члану 9. ове одлуке.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се и
одговорно лице вршиоца комуналне делатности новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
Члан 15.
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00
динара казниће се за прекршај друго правно лице
ако поступи супротно члану 7.ове одлуке.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
фиксном износу од 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у фиксном износу од
75.000,00 динара.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном у фиксном износу од
25.000,00 динара.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 344-79/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 1. и
став 4. Закона о јавној својини (,,Службени гласник
РС”, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члана 2. и члана 3. став 1.тачка
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 (,,Службени гласник РС“, бр.
16/2018), члана 14. и члана 15.став 6. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Владимирци (,,Службени лист града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр.
22/2013), и члана 40. став 1. тачка 36) Статута
општине Владимирци (,,Службени лист града Шапца
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и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
6/19), Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној дана 29.11.2019. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I
ПРИБАВЉАЈУ СЕ у јавну својину општине
Владимирци непосредном погодбом непокретности
уписане у лист непокретности бр. 843 за К.О. Звезд и
то: к.п.бр. 692/3, њива 4.класе, површине 0.03.83ха и
к.п.бр.706/2, њива 4.класе,површине 0.04.27ха, укупно
0.08.10ха, обе у К.О. Звезд, ради проширења гробља
које се налази на катастарској парцели бр.706 КО
Звезд.
Прибављање непокретности у јавну својину врши
се путем непосредне погодбе из разлога, што непокретности које се прибављају у јавну својину општине
по својим карактеристикама једине одговарају потребама власника- Општини Владимирци, а које су
потребне за проширење гробља у Звезду, услед
недостатка гробних места.
II
Процењенa тржишнa вредност непокретности
износи 1.215 еура, с тим што се исплата врши у
динрској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате. Тржишну
вредност непокретности утврдио је судски вештак
грађевинске струке.
III
Општина Владимирци стиче право својине на
непокретностима из тачке I овог Решења, са правом
уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности и
правима на њима на основу Уговора о прибављању
непокретности.
IV
Средства за реализацију овoг Решења обезбеђена су буџетом општине Владимирци.
V
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину
непосредном погодбом у име општине Владимирци,
закључиће председник општине по претходно прибављеном мишљењу Општинске управе општине
Владимирци-имовинско правне службе.
VI
Ово Решење о прибављању непокретности у
јавну својину општине Владимирци непосредном
погодбом је коначно.
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VII
Решење се има објавити у,,Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”.
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(„Сл. гласник РС“, бр. 72/18) Скупштина општине
Владимирци на седници одржаној дана 29.11.2019.
године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 464-8/19-I од 29.11.2019. год.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ
САВЕТА РОДИТЕЉА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

I
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На основу члана 69. став 1. тачка 9. Закона о
јавним предузећима („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
15/16), члана 40. став 1. тачка 45) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/19), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној
29.11.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник комуналних
услуга које пружа ЈКП „Извор“ Владимирци, број 947
од 14.11.2019. године.
II Ценовник комуналних услуга које пружа ЈКП
„Извор“ Владимирци, број 947 од 14.11.2019. године
чини саставни део овог Решења.
III Решење доставити: ЈКП „Извор“ Владимирци,
у скупштински материјал и архиви.
IV Решење објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 38-7/19-I од 29.11.2019. год.

У састав Општинског савета родитеља, именују
се представници савета родитеља установа са
подручја општине Владимирци и то испред:
ПРЕДШКОЛСКЕ
ВЛАДИМИРЦИ
-

УСТАНОВЕ

„СУНЦОКРЕТИ“

Крсмановић Жељко из Ушћа, за члана

- Мирковић Гордана из Сувог Села, за заменика
члана
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ
-

Јевтић Петар из села Владимираца, за члана

-

Којић Тамара из Белотића, за заменика члана

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ
-

Ајдарић Ана из Звезда, за члана

-

Николић Саша из Дебрца, за заменика члана

ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ
ДОМОМ УЧЕНИКА ВЛАДИМИРЦИ

ШКОЛЕ

СА

-

Арсеновић Џенета из Владимираца, за члана

-

Николић Светлана из Мајура, за заменика члана
II

Задатак Општинског савета родитеља је да:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже
мере за остваривање права детета, унапређивање
образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
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2) учествује у утврђивању општинских планова и
програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце,

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-57/19-I
Датум: 29.11.2019. године
Владимирци
На основу члана 121. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закон), члана 32. став 1. тачка
9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18), члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.6/19) и члана
3. Правилника о Општинском савету родитеља

3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности
образовања и васпитања деце односно ученика из
угрожених и осетљивих група на територији општине,
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из
њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у
ситуацијама које су од значаја за унапређивање
њиховог образовања, васпитања, безбедности и
добробити на територији општине,
6) сарађује са организацијама које делују у
области образовања и васпитања, заштите здравља,
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социјалне заштите, културе, заштите и унапређења
права детета и људских права;

7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.

7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине

Правилником о Општинском савету родитеља
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/18) прописани су услови у
вези начина рада Општинског савета родитеља који
се односе на оснивање, састав, избор и дужину мандата чланова, сарадњу са другим органима и начин
рада.

III
Oпштински савет родитеља о свом раду сачињава
полугодишњи извештај и доставља га установама за
које је тај Општински савет именован и Скупштини
општине.
IV
Mандат Општинског
годину дана.

савета

родитеља

траје

V
Решење ступа на снагу даном доношења и има
се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева.“
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан
је у одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон) и Правилника о Општинском
савету родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/18).
Чланом 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон) прописано је да Општински савет
родитеља чине представници савета родитеља свих
установа са подручја општине, односно градске
општине (у даљем тексту: општина) и да се преставници савета родитеља бирају сваке школске године.
Ставом 2. истог члана прописано је да Општински
савет родитеља:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже
мере за остваривање права детета, унапређивање
образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
2) учествује у утврђивању општинских планова и
програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце,
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности
образовања и васпитања деце односно ученика из
угрожених и осетљивих група на територији општине,
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из
њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у
ситуацијама које су од значаја за унапређивање
њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине,
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља,
социјалне заштите, културе, заштите и унапређења
права детета и људских права;

Савет родитеља сваке васпитно – образовне
установе која има седиште на територији јединице
локалне самоуправе предлаже свог представника и
његовог заменика за Општински савет родитеља у
року од 15 дана од дана именовања чланова Савета
родитеља у установи, а најкасније до првог октобра
текуће радне, односно школске године.
Савет родитеља установе овај предлог доставља
директору установе, који о томе доноси одлуку, коју
доставља Скупштини општине. Скупштина општине у
року од 15 дана од дана пријема одлуке именује чланове Општинског савета родитеља. Општински савет
родитеља има председника и заменика председника,
које бирају чланови већином гласова од укупног броја
чланова Општинског савета. Служба општинске
управе задужена за скупштинске послове општине
обавља административно – техничке послове потребне за рад Општинског савета Средства потребна
обављање послова Општинског савета (канцеларијски материјал и сл.) обезбеђују се у буџету
општине, у складу са законом.
На основу напред наведеног, образовне – васпитне установе са подручја општине Владимирци,
односно њихови директори доставили су следеће
предлоге:
Предшколска установа „Сунцокрети“ Владимирци,
доставила је предлог да се у састав Општинског
савета родитеља именују: Крсмановић Жељко из
Ушћа, за члана и Мирковић Гордана из Сувог Села,
за заменика члана.
Основна школа „Жика Поповић“ Владимирци,
доставила је предлог да се у састав Општинског
савета родитеља именују: Јевтић Петар из села
Владимираца, за члана и Којић Тамара из Белотића,
за заменика члана.
Основна школа „Јован Цвијић“ Дебрц, доставила
је предлог да се у састав Општинског савета
родитеља именују: Ајдарић Ана из Звезда, за члана
и Николић Саша из Дебрца, за заменика члана.
Посавотамнавска средња школа са Домом ученика
Владимирци доставила је предлог да се у састав
Општинског савета родитеља именују: Арсеновић
Џенета из Владимираца, за члана и Николић Светлана
из Мајура, за заменика члана.
Комисија за кадровска, административна питања,
радне односе, признања и награде на седници одржаној дана 26.11.2019. године утврдила је Предлог
Решења о именовању чланова Општинског савета
родитеља.
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Одлучујући о предлогу, Скупштина општине
Владимирци је на својој седници одржаној дана
29.11.2019. године, већином гласова присутних одборника донела Решење о именовању чланова Општинског савета родитеља.
На основу свега напред наведеног, а сходно
законским прописима из уводног дела овог решења,
одлучено је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Ово решење је
коначно и против њега није допуштена жалба, већ се
може тужбом покренути управни спор код надлежног
Управног суда у року од 30 дана од дана достављања решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

Број 25

3. Раде Ковачевић, помоћник Председника општине
Владимирци
4. Милан Павловић,
општине Владимирци

помоћник

Председника

5. Горан Зарић, директор ЈКП „Извор“ Владимирци
6. Иван Пакић, в.д. директора Туристичке организације општине Владимирци
7. Јасмина Којичић, директорка Библиотеке „Диша
Атић“ Владимирци
8. Зорица Милошевић, директорка ПУ „Сунцокрети“ Владимирци
9. Петар Поповић, секретар Црвеног крста
10. Слободан Павловић, запослен у Општинској
управи општине Владимирци

1. П.У. „Сунцокрети“ Владимирци,
2. Основној школи „Жика Поповић“ Владимирци,
3. Основној школи „Јован Цвијић“ Дебрц,
4. Посавотамнавској средњој школи са Домом
ученика, Владимирци,

11. Милоје Миљковац, запослен у Општинској
управи општине Владимирци
12. Живадин Пантелић, запослен у Општинској
управи општине Владимирци
13. Јевтић Дејан, запослен у Туристичкој организацији општине Владимирци

5. Именованим члановима,
6. У списе предмета.

II Задатак Организациног одбора је да се стара
о обележавању Дана Општине.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

III Решење доставити: именованим, Одељењу за
послове органа општине, општу управу и заједничке
послове.
IV Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16-др.
закон и 47/18), члана 40. Статута општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр.6/19) и члана 6. Одлуке
о празницима и признањима Општине Владимирци
(„Сл. лист општина Богатић, Владимирци, Коцељева
и Шабац“, бр. 13/06), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној 29.11.2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ
I У Организациони одбор за обележавање Дана
Општине Владимирци именују се:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-58/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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На основу члaна 10. Статута Општине Владимирци
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/19) и члана 3. Одлуке о
празницима и признањима Општине Владимирци
(„Сл. лист општина Богатић, Владимирци, Коцељева
и Шабац“, бр. 13/06), Скупштина општине Владимирци, на сeдници одржаној 29.11.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ

ЗА ПРЕДСЕДНИКА
Милинковић
Владимирци

Милорад,

Председник

општине

ЗА ЧЛАНОВЕ
1. Славица Мирковић, начелница Општинске
управе општине Владимирци
2. Драган Симеуновић, председник Скупштине
општине Владимирци

О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА
Члан 1.
ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА, као знак признања, додељује се председнику Републике Србије,
Александру Вучићу, који је својом посетом допринео
унапређењу, развоју и афирмацији општине Владимирци.
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ДЕЦЕМБАРСКА ПЛАКЕТА, као знак јавног
признања, додељује се Министарству привреде, за
изузетне заслуге у развоју општине Владимирци.
ЗАХВАЛНИЦА, као знак признања, додељује се:
- Јавном предузећу „Путеви Србије“, за велики
допринос у асфалтирању путева на територији
општине Владимирци
- Милети Радојевићу, директору Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама, за помоћ у
изградњи СПЦО Владимирци
- Јавном комуналном предузећу „Извор“ Владимирци, за изузетне постигнуте резултате у области
пружања комуналних услуга
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- Златомиру Марковићу, државном реперезентативцу у стрељаштву и члану Стрељачког клуба
„Сава Месарци“, за освојено четврто место на
Олимпијским играма у стрељаштву у Словачкој
- Томић Момчилу, уметнику из Дебрца, за освојено
прво место у Кенеди центру у Вашингтону (свирање
на клавиру)
Члан 2.
Додељена признања биће уручена добитницима
на Свечаној седници Скупштине општине Владимирци, 11.12.2019.године.
Члан 3.

- Ловачком удружењу „Фазан“ Владимирци, за
допринос развоја лова, риболова и ловног туризма

Ову Одлуку објавити у „Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

- Полицијској станици Владимирци, за изузетну
сарадњу са локалном самоуправом

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 17-2/19-I од 29.11.2019. год.

- Дому здравља Владимирци, за велико залагање
и пружање услуга из области здравствене заштите
- Ватрогасно спасилачкој јединици Владимирци,
за изузетну сарадњу са локалном самоуправом
- Шах клубу Владимирци, за постигнуте резултате
- Млинској индустрији „Поповић“ Месарци, за
допринос у развоју привреде у општини Владимирци
- Радио Владимирцима, за допринос у пружању
медијских услуга на територији општине Владимирци
- Црвеном крсту Владимирци, као организатору
великог броја акција добровољног давања крви и
пружања помоћи становништву
- Петру Поповићу, секретару Црвеног крста
Владимирци, за несебичан рад и залагање

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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На основу члана 13. и 14. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-Одлука
УС и 54/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. Статута
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
6/19), Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној 29.11.2019.године, донела је

- Димитрију Илићу, лицу које је до сада највише
пута учествовало као добровољни давалац крви

РЕШЕЊЕ

- Бујишић Драгомиру, лицу које је на другом
месту по броју учествовања у акцији добровољног
давања крви

О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ

- Др Савић Славољубу, лицу које је на трећем
месту по броју учествовања у акцији добровољног
давања крви

I

- Драгољубу Кангрги, из Прова, као најстаријем
учитељу у пензији
- Зорану Ристивојевићу, свештенику Српске
православне црквене општине Владимирачке за
велики допринос у развоју црквене општине
- Марку Пајићу, из Мровске, доктору ветерине,
за остварене изузетне резултате на пољу ветеринарске медицине
- Тихомиру Лазаревићу, из Каоне, доктору биологије, за постигнуте резултате на пољу биологије и
предавачу на Природно – математичком факултету у
Новом Саду
- Љубиши Јовановићу, тренеру Стрељачког
клуба „Сава Месарци“ за остварене резултате

Разрешавају се дужности у Општинској изборној
комисији:
председник: Павловић Стојадин, дипл. правник на предлог одборничке групе СНС
заменик председника: Пантелић Ана, дипл. правник
- на предлог одборничке групе СНС
члан: Пантелић Мирко - на предлог одборничке
групе СНС
заменик члан: Михаиловић Горан – на предлог
одборничке групе СНС
члан: Зарић Драган - на предлог одборничке групе
СНС
заменик члана: Ранковић Зоран – на предлог одборничке групе СНС
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члан: Крстић Александра - на предлог одборничке
групе СНС

општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/19).

заменик члана: Симеуновић Аца – на предлог
одборничке групе СНС

Чланом 14. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11),
предвиђено је да изборну комисију у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које
именује скупштина јединице локалне самоуправе, на
предлог одборничких група у скупштини јединице
локалне самоуправе, сразмерно броју одборника.
Истим чланом је предвиђено да изборна комисија
има секретара кога именује скупштина јединице
локалне самоуправе, као и да секретар учествује у
раду комисије без права одлучивања. Чланом 14.
истог Закона је прописано и да председник, чланови
изборне комисије у сталном и проширеном саставу и
њен секретар имају заменике. Такође је наведено да
се за председника, заменика председника, секретара
и заменика секретара изборне комисије именује лице
које је дипломирани правник.

члан: Вуковић Милош - на предлог одборничке
групе СНС
заменик члана: Савић Славица – на предлог
одборничке групе СНС
члан: Влајковић Дарко - на предлог одборничке
групе СНС
заменик члана: Жижић Гордана – на предлог
одборничке групе СНС
члан: Мирковић Ђорђе из Матијевца - на предлог
одборничке групе ДС Владимирци
заменик члана: Ловчевић Миодраг из Дебрца – на
предлог одборничке групе ДС Владимирци
члан: Нешић Снежана, дипл. правник из Јаловика
- на предлог одборничке групе „Завршимо започето“
заменик члана: Атић Бранислава, дипл. правник
из Скупљена – на предлог одборничке групе
„Завршимо започето“
члан: Чолић Маријета из Јаловика - на предлог
одборничке групе Небојша Петронић – ЈС – Маријан
Шевић
заменик члана: Илић Зоран из Матијевца – на
предлог одборничке групе Небојша Петронић – ЈС –
Маријан Шевић
члан: Обрадовић Јелица из Бобовика - на предлог одборничке групе СПС Владимирци
заменик члана: Павловић Маринко из Крнула – на
предлог одборничке групе СПС Владимирци
члан: Ружић Александра - на предлог одборничке
групе ДС Владимирци
заменик члана: Гашић Ивица – на предлог одборничке групе ДС Владимирци
секретар: Иванковић Александар, дипл. правник
из Владимираца
заменик секретара: Миловановић Иван, дипл.
правник из Бобовика
II

Чланом 13. став 3. Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и
54/11) прописано је да ниједна политичка странка
или страначка коалиција не може имати више од
половине чланова у сталном саставу органа за
спровођење избора.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења,
у складу са чланом 14. став 11. Закона о локалним
изборима, допуштена је жалба Управном суду у року
од 24 часа од доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 013-8/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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На основу члана 13. и 14. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-Одлука
УС и 54/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. Статута
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
6/19), Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној 29.11.2019. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ

Образложење

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ

Правни основ за доношење Решења о разрешењу
Општинске изборне комисије у сталном саставу садржан је одредбама члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10Одлука УС и 54/11), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. Статута

I
У Општинску изборну комисију у сталном саставу
именују се:
за председника: Павловић Стојадин, дипл. правник – на предлог одборничке групе СНС
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за заменика председника: Јовановић Горан, дипл.
правник – на предлог одборничке групе СНС
за члана: Зарић Драган – на предлог одборничке
групе СНС
за заменика члана: Јањић Драгослав – на предлог одборничке групе СНС
за члана: Гагић Ивана – на предлог одборничке
групе СНС
за заменика члана:Вуковић Милош– на предлог
одборничке групе СНС
за члана: Нешић Снежана, дипл. правник из
Јаловика – на предлог одборничке групе „Завршимо
започето“
за заменика члана: Атић Бранислава, дипл.
правник из Скупљена – на предлог одборничке групе
„Завршимо започето“
за члана: Чолић Маријета из Јаловика – на
предлог одборничке групе Небојша Петронић – ЈС –
Маријан Шевић
за заменика члана: Илић Зоран из Матијевца – на
предлог одборничке групе Небојша Петронић – ЈС –
Маријан Шевић
за члана: Павловић Бранка из Владимираца – на
предлог одборничке групе СПС Владимирци
за заменика члана: Бранковић Сретен из Владимираца – на предлог одборничке групе СПС
Владимирци
за члана: Ружић Александра – на предлог одборничке групе ДС Владимирци
за заменика члана: Гашић Ивица – на предлог
одборничке групе ДС Владимирци
за секретара: Обреновић Тамара, дипл. правник
из Јаловика
за заменика секретара: Исаковић Биљана, дипл.
правник из Скупљена
II
Решење ступа на снагу даном доношења и има
се објавити у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу
садржан је одредбама члана 13. и 14. Закона о
локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
34/10-Одлука УС и 54/11), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана
40. Статута општине Владимирци („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр. 6/19).
Чланом 14. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11),
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предбиђено је да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које
именује скупштина јединице локалне самоуправе, на
предлог одборничких група у скупштини јединице
локалне самоуправе, сразмерно броју одборника.
Истим чланом је предвиђено да изборна комисија
има секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе, као и да секретар учествује у раду
комисије без права одлучивања. Чланом 14. Истог
Закона је прописано и да председник, чланови изборне комисије у сталном и проширеном саставу и њен
секретар имају заменике. Такође је наведено да се
за председника, заменика председника, секретара и
заменика секретара изборне комисије именује лице
које је дипломирани правник.
Чланом 13. став 3. Закона о локалним изборима
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и
54/11) прописано је да ниједна политичка странка
или страначка коалиција не може имати више од
половине чланова у сталном саставу органа за
спровођење избора.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења,
у складу са чланом 14. став 11. Закона о локалним
изборима, допуштена је жалба Управном суду у року
од 24 часа од доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 013-9/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

028
На основу чл. 44. Статута Општине Владимирци
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/19) и чл. 59ц Пословника
Скупштине општине Владимирци („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр. 30/08 и 4/11), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 29.11.2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И
НОРМАТИВНА АКТА И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
ЧЛАНА
I Разрешава се Александра Крстић из Владимираца дужности члана Комисије за статутарна
питања, организацију и нормативна акта.
II У састав Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативна акта именује се:
-

Драгана Ераковић из Владимираца, за члана

III Решење доставити: разрешеној, именованој, у
скупштински материјал и архиви.
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IV Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл. листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци, Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-59/19-I од 29.11.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

029
Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број:02-51/19-I
Датум: 29.11.2019. године
Владимирци
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3.
тачка 4) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закони), члана 32. став1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана
40. став 1. тачка 13) Статута општине Владимирци
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 6/19), Скупштина општине
Владимирци на седници одржаној дана 29.11.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦОКРЕТИ“
ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА
I
Дужности члана Управног одбора Предшколске
установе „Сунцокрети“ разрешава се Наташа Терзић
из Прова, представник из реда родитеља, због престанка основа по којем је именована.
II
Именује се Данојла Лазаревић из Владимираца,
представник из реда родитеља, за члана Управног
одбора Предшколске установе „Сунцокрети“ Владимирци, на мандатни период до истека мандата
Управног одбора.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и има
се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева.“
Образложење
Чланом 116. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закони), прописано је да чланове органа управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног
броја чланова органа управљања.
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Одредбама члана 117. став 3. тачка 4) Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони),
прописано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине
чланове, укључујући и председника или орган управљања установе, на лични захтев члана, као и у
случају да се покрене иницијатива за разрешење
члана органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа по којем
је именован у орган управљања.
Предшколска установа „Сунцокрети“ Владимирци,
је након седнице Савета родитеља одржане дана
11.09.2019. године, у својству овлашћеног законског
предлагача, Скупштини општине Владимирци, дана
02.10.2019. године, доставила предлог да се за члана
Управног одбора ПУ „Сунцокрети“ Владимирци именује
Данојла Лазаревић из Владимираца, уместо Наташе
Терзић из Прова, и то због престанка основа по којем
је именована.
Комисија за кадровска, административна питања,
радне односе, признања и награде на седници одржаној дана 26.11.2019. године утврдила је Предлог
решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Сунцокрети“ Владимирци и
именовању новог члана.
Одлучујући о предлогу, Скупштина општине
Владимирци је на својој седници одржаној дана
29.11.2019. године, већином гласова присутних одборника разрешила Наташу Терзић из Прова, а за
новог члана Управног одбора именовала Данојлу
Лазаревић из Владимираца.
На основу свега напред наведеног, а сходно законским прописима из уводног дела овог решења,
одлучено је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству:Ово решење је
коначно и против њега није допуштена жалба, већ се
може тужбом покренути управни спор код надлежног
Управног суда у року од 30 дана од дана достављања решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1.
2.
3.
4.

П.У. „Сунцокрети“ Владимирци,
Разрешеној,
Именованој,
У списе предмета.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

АКТА ГРАДА ШАПЦА

030
На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима
на имовину („Службени ласник РС“, бр. 26/01, „Службени лист СР Југославије“, бр. 42/02 – Одлука СУС
и „Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 – др. закон,
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135/2004, 61/07, 5/09, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012 – одлука УС, 47/2013 и 68/2014 – др. закон,
95/2018 и 99/2018 – одлука УС), и чланова 61. и 131.
Статута града Шапца (,,Службени лист града Шапца"
бр. 5/2019), Градско веће града Шапца, на седници
одржаној дана 14.11.2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020.
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
I Овим решењем утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за
обављање делатности
7. Гараже и гаражна места
8. Друго земљиште

ПРВА
зона
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утврђивања пореза на имовину за 2020. годину на
територији града Шапца.
Члан 2.
II На територији града Шапца одређене су четири
зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности
од комуналне опремљености и опремљености јавним
објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима града, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: ПВА зона, ДРУГА зона,
ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину
износе:
ДРУГА
зона

ТРЕЋА
зона

ЧЕТВРТА
зона

1.475,88 дин.
нема
нема
72.569,00 дин.
49.701,68 дин.

1.352,40 дин.
54,88 дин.
нема
48.505,10 дин.
33.389,58 дин.

1.227,94 дин.
54,88 дин.
38,22 дин.
39.200,00 дин.
19.487,30 дин.

135,24 дин.
49,00 дин.
38,22 дин.
29.400,00 дин.
16.528,68 дин.

80.058,16 дин.

49.485,10 дин.

18.912,04 дин.

18.912,04 дин.

30.362,00 дин.
нема

24.500,00 дин.
32,93 дин.

19.600,00 дин.
32,93 дин.

14.700,00 дин.
29,40 дин.

III - Ово решење објавити у „Службеном листу
града Шапца и на интернет страници званичне
презентације града Шапца.
IV Ова решење ступа на снагу даном доношења,
а примењује се од 01. јануара 2020. године.

Шабац - Лозница која пролази кроз насељено место
Штитар, како би се избегло безпотребно рушење
више од 30 кућа, имајући у виду да за то постоји
довољан простор у непосредној близини планиране
трасе.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
Број: 110-141/2019-15

2. Овај Закључак објавити у "Службеном листу
града Шапца"

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-205/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

031
На основу члана 39. и 131. Статута града Шапца
(,,Службени лист града Шапца" бр. 5/2019), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана
04.11.2019. године, донела је
ЗАК ЉУЧ АК
О ПОДРШЦИ ИНИЦИЈАТИВИ ГРАЂАНА МЗ
ШТИТАР
1. Подржава се иницијатива грађана МЗ Штитар
за измену планиране трасе државног пута IБ реда
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