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На основу члана 46. став 3. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - 
одлука УС и 54/2011), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 83/2014 -
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 36. 
Статута општине Коцељева (''Сл. лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр. 
27/08) и чланова 101. и 118. Пословника Скупштине 
општине Коцељева (''Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева'', број 
13/16 и 24/17), Скупштина општине Коцељева, на 
седници одржаној дана 18.03.2019. године, доноси: 

О Д Л У К У  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је МАЈИ ИЛИЋ из Свилеуве, 
одборници у Скупштини општине Коцељева, са 
изборне листе под називом ''Александар Вучић 
Србија побеђује'' , ПРЕСТАО МАНДАТ одборника у 
Скупштини општине Коцељева, због поднете 
оставке дана 08.03.2019. године, чиме су испуњени 
услови из члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - 
одлука УС и 54/2011).  

2. На Одлуку донету у вези са престанком ма-
ндата одборника може се изјавити жалба надлежном 
суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке. 

3. Одлуку доставити Изборној комисији општине 
Коцељева ради спровођења поступка доделе ма-
ндата у складу са Законом о локалним изборима. 

4. Решење објавити у ''Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
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На основу члана 11. и 32. став 1. тачка 1. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018) а по прибављеном мишљењу Министарства 
за државну управу и локалну самоуправу број 110-
00-329/2018-24 од 23.12.2018. године, Скупштина 
општине Коцељева, на седници одржаној дана 
18.03.2019. године, донела је 

С Т А Т У Т  

ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Статутом, у складу са законом, уређују се 
права и дужности општине Коцељева (у даљем 
тексту: Општина) и начин њиховог остваривања, број 
одборника Скупштине општине, организација и рад 
органа и служби, начин управљања грађана посло-
вима из надлежности Општине, оснивање и рад 
месне заједнице и других облика месне самоуправе, 
услови за покретање грађанске иницијативе као и 
друга питања од значаја за Општину. 

Члан 2. 

Општина Коцељева (у даљем тексту: Општина) је 
основна територијална јединица локалне самоуправе 
у којој грађани остварују своја права и дужности. 

Грађани који имају бирачко право и пребива-
лиште на територији Општине управљају пословима 
локалне самоуправе у складу са Уставом, законом и 
другим актима. 

Члан 3. 

Територија Општине утврђена је Законом и 
обухвата насељена места, односно катастарске 
општине и то:  
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Редни 
број 

Насељено место Катастарска општина 

1. Баталаге Баталаге 

2. Брдарица Брдарица 

3. Бресница Бресница 

4. Галовић Галовић 

5. Голочело Голочело 

6. Градојевић Градојевић 

7. Доње Црниљево Доње Црниљево 

8. Драгиње Драгиње 

9. Дружетић Дружетић 

10. Зукве Зукве 

11. Каменица Каменица 

12. Коцељева 
Коцељева 
Коцељева - варошица 

13. Љутице Љутице 

14. Мали Бошњак Мали Бошњак 

15. Свилеува Свилеува 

16. Суботица Суботица 

17. Ћуковине Ћуковине 

Члан 4. 

Грађани учествују у вршењу послова Општине 
путем: грађанске иницијативе, збора грађана, рефе-
рендума и преко својих одборника у складу са 
Уставом, законом и Статутом. 

Члан 5. 

Послове Општине врше органи општине и то:  

1. Скупштина општине,  

2. Председник општине,  

3. Општинско веће и  

4. Општинска управа. 

Члан 6. 

За остваривање својих права и дужности и за 
задовољавање потреба локалног становништва, 
Општина може основати јавна предузећа, установе и 
друге организације које врше јавне послове у складу 
са законом и овим Статутом. 

Општина може уговором на начелима конкуре-
нције и јавности поверити правном или физичком 
лицу обављање послова из става 1. овог члана.  

Члан 7. 

Ради задовољавања општих, заједничких и поједи-
начних потреба становништва у селима и насељеним 
местима оснивају се месне заједнице. 

Члан 8. 

Општина има својство правног лица. 

Седиште општине је у Коцељеви у улици 
Немањина 74. 

Општина има своју званичну web презентацију на 
адреси www.koceljeva.gov.rs. 

Члан 9. 

Органи Општине имају свој печат и штамбиљ 
(пријемни и отпремни). 

Органи Општине имају печат округлог облика који 
садрже: Грб Републике, око којег је исписан текст на 
српском језику, ћирилицом; Република Србија, Општина 
Коцељева, назив органа и седиште (место) органа. 

Члан 10. 

У Општини је у службеној употреби српски језик и 
ћирилично писмо. 

Члан 11. 

Општина има своје симболе. 

Опис изгледа као и употреба грба и заставе 
Општине ближе се уређују посебном одлуком Ску-
пштине општине.  

Члан 12. 

Општина има своје празнике. 

Празници Општине су дан Општине и Крсна 
слава. 

Празник Општине утврђује се посебном одлуком 
коју доноси Скупштина општине уз претходну сагла-
сност министарства надлежног за локалну самоуправу. 

Насељена места могу имати своје празнике који 
се утврђују статутом месне заједнице или посебном 
одлуком, на коју сагласност даје Скупштина општине. 

Члан 13. 

Општина установљава награде, јавна признања и 
звање почасног грађанина. 

Награде, признања и звања из става 1. овог члана 
установљавају се посебном одлуком Скупштине 
општине. 

Скупштина општине одлучује о додељивању 
звања ''почасни грађанин'' уз претходну сагласност 
министарства надлежног за локалну самоуправу. 

Општина утврђује називе улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места 
на својој територији посебном одлуком, уз претходну 
сагласност министарства надлежног за локалну 
самоуправу. 

Члан 14. 

Рад органа Општине је јаван. 

Јавност рада и обавештавање грађана обезбе-
ђују се: 

- јавним расправама о предлозима за доношење 
Статута, буџета, Програма развоја и у другим слу-
чајевима када за то постоји законска обавеза и када 
то Скупштина општине одлучи. 

- путем јавних гласила, електронских медија, 
интернет-сајта или на други погодан начин. 
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Члан 15. 

У циљу остваривања права грађана на истинито, 
потпуно и благовремено обавештавање по питањима 
од јавног значаја за Општину, Општина може обра-
зовати интернет-сајт на којем ће се објављивати 
информације, одлуке и друга акта Општине као и 
вести од значаја за грађане Општине. 

Члан 16. 

Општина је носилац права јавне својине на 
стварима и другим имовинским правима у складу са 
законом. 

У јавној својини општине Коцељева сагласно 
закону су: добра у општој употреби на територији 
општине Коцељева (општински путеви, некатего-
рисани путеви, улице које нису део аутопута или 
државног пута I и II реда, тргови и јавни паркови и 
др.); комунална мрежа на територији општине; 
непокретне и покретне ствари и друга имовинска 
права које користе органи и организације општине 
Коцељева; ствари у јавној својини на којима право 
коришћења имају месне заједнице на територији 
општине, јавна предузећа, установе и друге органи-
зације чији је оснивач општина; друге непокретне и 
покретне ствари и имовинска права, која су у складу 
са законом у јавној својини. 

Јавном својином општине располажу и управљају 
органи општине у складу са законом. 

II НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНЕ 

Члан 17. 

Општина преко својих органа у складу са 
Уставом, законом и овим Статутом: 

1) доноси статут, буџет и завршни рачун, про-
сторни и урбанистички план и план развоја Општине, 
као и стратешке планове и програме локалног еконо-
мског развоја; 

2) уређује и обезбеђује обављање и развој ко-
муналних делатности, локални превоз, коришћење 
грађевинског земљишта и пословног простора; 

3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржа-
вању и коришћењу некатегорисаних и општинских 
путева, као и улица и других јавних објеката од 
општинског значаја; 

4) стара се о задовољавању потреба грађана у 
области просвете (предшколско васпитање и обра-
зовање и основно и средње образовање и васпитање), 
научноистраживачке и иновационе делатности, ку-
лтуре, здравствене и социјалне заштите, дечије 
заштите, спорта и физичке културе; 

5) обезбеђује остваривање посебних потреба 
особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих 
група; 

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, 
занатства, угоститељства и трговине; 

7) доноси и реализује програме за подстицање 
локалног економског развоја, предузима активности 
за одржавање постојећих и привлачење нових инве-
стиција и унапређује опште услове пословања; 

8) стара се о заштити животне средине, заштити 
од елементарних и других непогода, заштити култу-
рних добара од значаја за Општину; 

9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољо-
привредног земљишта и спроводи политику руралног 
развоја; 

10) стара се о остваривању, заштити и унапре-
ђењу људских и мањинских права, родној равнопра-
вности, као и о јавном информисању у Општини; 

11) образује и уређује организацију и рад органа, 
организација и служби за потребе Општине, орга-
низује службу правне помоћи грађанима и уређује 
организацију и рад мировних већа; 

12) утврђује симболе Општине и њихову употребу; 

13) управља општинском имовином и утврђује 
стопе изворних прихода, као и висину локалних 
такси; 

14) прописује прекршаје за повреде општинских 
прописа; 

15) обавља и друге послове од локалног значаја 
одређене законом, као и послове од непосредног 
интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и 
овим статутом. 

Послови из надлежности општина утврђени 
Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим 
пописом послова јединица локалне самоуправе који 
обезбеђује министарство надлежно за локалну само-
управу у складу са законом. 

Члан 18. 

Општина преко својих органа и служби врши 
послове које јој повери Република. 

Општина обавља као поверене послове, поједине 
послове инспекцијског надзора из области, просвете, 
здравства, заштите животне средине, рударства, 
промета робе и услуга, пољоприврде, водопривреде 
и шумарства и друге инспекцијске послове у складу 
са законом. 

Члан 19. 

Општина, може поједине послове из своје надле-
жности поверити јавном предузећу, месној заједници, 
предузетнику или организованој јавној служби. 

Приликом поверавања послова полази се од 
тржишних принципа, јавног надметања, стручних и 
материјалних могућности, стечених искустава у врш-
ењу тих послова, садржине и обима послова, могу-
ћности ефикаснијег, непосреднијег и бржег решавања о 
правима и обавезама грађана и оспособљености 
субјеката да успешно обавља поверене послове. 

Поверавање обављања послова из става 2. овога 
члана утврђује се посебним уговором на основу 
закључка Скупштине општине а на предлог Општи-
нског већа. 
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III ФИНАНСИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

Члан 20. 

За обављање послова из надлежности Општине 
утврђених Уставом, законом, овим Статутом и дру-
гим актима Општини припадају изворни и уступљени 
приходи трансферима, примањима по основу заду-
живања и други приходи утврђени законом и другим 
актима у складу са законом. 

Општини припадају средства за обављање пове-
рених послова из оквира права и дужности државне 
управе. 

Члан 21. 

За задовољавање потреба грађана на територији 
Општине или њеном делу средства се могу при-
купљати самодоприносом на основу непосредног 
изјашњавања грађана у складу са законом, овим 
Статутом и другим актима. 

Одлуку о увођењу самодоприноса, грађани до-
носе референдумом, у складу са законом којим је 
уређено непосредно изјашњавање грађана и овим 
Статутом. 

О начину спровођења референдума одлучује 
Скупштина својом одлуком. 

Члан 22. 

Општина самостално располаже приходима који 
јој припадају. 

Јавни расходи за које се средства обезбеђују у 
буџету могу се финансирати непосредно из буџета, 
преко буџетских фондова и посебних рачуна у складу 
са законом. 

Члан 23. 

Општина може оснивати фондове за финанси-
рање делатности од значаја за Општину, у складу са 
законом. 

Члан 24. 

Општина се може дугорочно и краткорочно заду-
живати за реализацију инвестиционих програма 
утврђених Програмом развоја Општине и за фина-
нсирање дефицита текуће ликвидности у складу са 
законом, овим Статутом и другим актима.  

О задужењу Општине из става 1. овог члана 
одлучује Скупштина општине својом одлуком. 

Члан 25. 

Општина доноси Одлуку о буџету Општине за 
једну календарску годину, у којој се исказују сви при-
ходи и расходи, у складу са законом. 

У Одлуци из става 1. овог члана посебно се воде 
средства пренета Општини из буџета Републике 
Србије за финансирање поверених послова. 

Одлуку из става 1. овог члана доноси Скупштина 
општине, у складу са законом, овим Статутом и 
другим актима. 

Члан 26. 

По истеку календарске године за коју је донета 
одлука из члана 25. овог Статута, саставља се 
завршни рачун о извршењу Одлуке о буџету Општине 
за претходну годину. 

Скупштина општине одлуком усваја завршни 
рачун из става 1. овог члана. 

Члан 27. 

Одлуке из члана 25. и 26. овог Статута доступне 
су јавности.  

Члан 28. 

Корисници средстава из буџета Општине су 
дужни да по истеку календарске године поднесу 
годишњи Извештај о своме раду (о реализацији 
Програма рада и коришћењу буџетских средстава). 

Корисници средстава из става 1. овог члана, 
дужни су да на захтев органа Општине доставе 
периодичне Извештаје о своме раду. 

Члан 29. 

Скупштина општине својим актом даје сагласност 
на општа акта и програме рада организација чији се 
рад финансира из буџета Општине, у складу са 
законом, овим Статутом и другим актима. 

За извршење буџета Општине, председник 
Општине одговара Скупштини општине. 

IV ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

Члан 30. 

Органи Општине су: Скупштина општине, Предсе-
дник Општине, Општинско веће и Општинска управа. 

1. Скупштина општине 

Члан 31. 

Скупштина општине је највиши орган Општине 
који врши основне функције локалне власти, утврђене 
Уставом, законом, овим Статутом и другим актима. 

Скупштину општине чине одборници које бирају 
грађани на непосредним изборима тајним гласањем 
у складу са законом, овим Статутом и другим актима. 

Скупштина општине се сматра конституисаном 
избором председника Скупштине и постављањем 
секретара Скупштине. 

Члан 32. 

Скупштина општине има 31 одборника. 

Одборници се бирају на мандатни период од 4 
године. 

Одборник има право да буде редовно обавешта-
ван о питањима од значаја за обављање одборничке 
дужности, као и да на лични захтев од органа и 
служби Општине добије податке који су му потребни 
за рад. 
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За благовремено достављање обавештења, тра-
жених података списа и упутстава одговоран је 
секретар Скупштине општине, а начелник Општинске 
управе, односно руководилац мање организационе 
јединице када се обавештење, тражени податак, 
спис и упутство односе на делокруг и рад општинске 
управе. 

Члан 33. 

Одборник не може бити запослен у Општинској 
управи и лице које именује односно поставља Ску-
пштина општине. 

Ако запослени у Општинској управи буде изабран 
за одборника, права и обавезе по основу рада мирују 
му док траје његов одборнички мандат. 

Даном потврђивања одборничког мандата лицима 
које је именовала односно поставила Скупштина 
општине престаје функција на коју су именовани 
односно постављени. 

Члан 34. 

Прописи којима се уређује спречавање сукоба 
интереса при вршењу јавних функција, односе се на 
функционере који функцију врше на основу избора, 
постављања и именовања у органима Општине, 
јавним предузећима и установама чији је Општина 
оснивач. 

Прописи из става 1. овог члана не искључују 
примену одредаба Закона о локалној самоуправи 
који говоре о неспојивости послова са функцијом 
одборника Скупштине општине. 

Члан 35. 

Одборник има право на заштиту мандата, укљу-
чујући и судску заштиту, која се остварује сходно 
применом закона којим се уређује заштита изборног 
права у изборном поступку. 

Члан 36. 

Скупштина општине у складу са законом: 

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине 
општине; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као 
и начин и мерила за одређивање висине локалних 
такса и накнада; 

4) доноси план развоја Општине, планске доку-
менте јавних политика, средњорочне планове и 
друге планске документе, у складу са законом; 

5) доноси просторни и урбанистички план Општине; 

6) доноси прописе и друге опште акте из надле-
жности општине; 

7) бира и разрешава локалног омбудсмана; 

8) расписује општински референдум и рефере-
ндум на делу територије Општине, изјашњава се о 
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и 
утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 

9) образује и уређује организацију и рад орга-
низација и служби за потребе Општине; 

10) оснива јавна предузећа и друштва капитала 
за обављање делатности од општег интереса у 
складу са законом и овим статутом, даје сагласност 
на законом одређене опште и друге правне акте и 
радње јавног предузећа, односно друштва капитала, 
ради заштите општег интереса; 

11) оснива установе и организације у области 
предшколског образовања и васпитања, основног 
образовања, културе, социјалне заштите, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје 
заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово фу-
нкционисање; 

12) именује и разрешава надзорни одбор и дире-
ктора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагла-
сност на статут јавног предузећа и врши друга права 
оснивача у складу са законом и оснивачким актом; 

13) именује и разрешава управни одбор, надзо-
рни одбор и директора установе, организације и 
службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте у складу са законом; 

14) бира и разрешава председника Скупштине и 
заменика председника Скупштине; 

15) поставља и разрешава секретара и заменика 
секретара Скупштине; 

16) бира и разрешава председника Општине и, на 
предлог председника Општине, бира заменика пре-
дседника Општине и чланове Општинског већа; 

17) именује и разрешава главног урбанисту; 

18) усваја Кадровски план; 

19) уређује услове и начин обављања комуналних 
делатности, права и обавезе корисника комуналних 
услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин 
вршења надзора над обављањем комуналних дела-
тности, оснива јавна предузећа за обављање кому-
налне делатности, односно поверава обављање тих 
делатности друштву капитала или предузетнику, 
прописује опште услове одржавања комуналног реда 
и мере за њихово спровођење;  

20) доноси годишње и средњорочне програме 
уређивања грађевинског земљишта; 

21) одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у 
складу са законом и прописом Општине; 

22) доноси локалну стамбену стратегију у складу 
са Националном стамбеном стратегијом, акциони 
план за њено спровођење и програме стамбене по-
дршке, може основати јавну стамбену агенцију у 
складу са законом, као и правно лице за обављање 
послова од јавног интереса у области становања; 

23) уређује коришћење пословног простора који је 
у јавној својини Општине, уређује висину закупнине 
пословног простора и врши друге послове у вези са 
коришћењем пословног простора, у складу са законом 
и другим актима Општине; 
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24) уређује критеријуме и поступак давања ста-
нова у закуп и њихове куповине; 

25) прописује висину закупнине за коришћење 
стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини 
Општине; 

26) ближе уређује коришћење, одржавање и упра-
вљање стварима у јавној својини Општине; 

27) уређује начин коришћења превозних сре-
дстава у јавној својини Општине; 

28) уређује ближе услове за обављање такси 
превоза путника;  

29) доноси програме коришћења и заштите при-
родних вредности и програме заштите животне сре-
дине, односно локалне акционе и санационе планове, у 
складу са стратешким документима и интересима и 
специфичностима Општине и утврђује посебну на-
кнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

30) доноси годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта, утврђује 
противерозионе мере и њихово спровођење, одлу-
чује о привођењу пашњака другој култури; 

31) доноси програм развоја туризма у складу са 
Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на 
територији Општине; 

32) доноси локални акциони план за борбу против 
корупције на нивоу Општине и образује стално радно 
тело за праћење спровођења локалног акционог 
плана; 

33) доноси програм контроле и смањења попула-
ције напуштених паса и мачака,  

уређује држање и заштиту домаћих животиња и 
кућних љубимаца, у складу са законом; 

34) доноси оперативни план за воде II реда, одре-
ђује место и начин коришћења воде за рекреацију, 
укључујући и купање;  

35) доноси акциони план за спровођење Наци-
оналне стратегије за младе на територији Општине, 
може основати канцеларију за младе; 

36) доноси програм и план енергетске ефика-
сности; 

37) одлучује о прибављању и отуђењу непокре-
тности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке 
на непокретностима у јавној својини Општине, као и 
о преносу права својине на другог носиоца права 
јавне својине;  

38) одлучује о улагању ствари у јавној својини 
Општине и права у капитал јавног предузећа и дру-
штва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 

39) одлучује о преносу права коришћења на 
стварима у својини Општине, установама, јавним 
агенцијама и другим организацијама чији је оснивач 
Општина; 

40) одлучује о давању концесије када су јавна 
тела и предмет концесије у надлежности Општине, 
даје сагласност на концесиони акт; 

41) даје сагласност и усваја предлог пројекта 
јавно-приватног партнерства, даје сагласност на 
нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног па-
ртнерства и даје овлашћење председнику Општине 
да потпише јавни уговор у име Општине; 

42) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси 
план и програм развоја система заштите и спасавања; 

43) образује робне резерве и утврђује њихов 
обим и структуру;  

44) утврђује општинске таксе и друге локалне 
приходе који Општини припадају по закону; 

45) утврђује висину доприноса за уређивање гра-
ђевинског земљишта; 

46) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје 
сагласност на одлуку о промени цена комуналних 
услуга, у складу са законом; 

47) утврђује критеријуме и поступак за регре-
сирање трошкова боравка у предшколској установи 
за децу из материјално угрожених породица; 

48) доноси акт о јавном задуживању Општине, у 
складу са законом којим се уређује јавни дуг; 

49) прописује радно време угоститељских, тргови-
нских и занатских објеката; 

50) даје мишљење о републичком, покрајинском и 
регионалном просторном плану; 

51) оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, која су 
утврђена Пословником Скупштине; 

52) именује Изборну комисију за спровођење 
избора за одборнике Скупштине општине, у складу 
са законом; 

53) подноси иницијативу за покретање поступка 
оснивања, укидања или промене територије Општине; 

54) предлаже Влади Републике Србије утврђи-
вање јавног интереса за експропријацију у корист 
Општине; 

55) даје мишљење о законима којима се уређују 
питања од интереса за локалну самоуправу; 

56) разматра извештај о раду и даје сагласност 
на програм рада корисника буџета; 

57) одлучује о сарадњи и удруживању са градо-
вима и општинама, удружењима, хуманитарним и 
другим организацијама;  

58) информише јавност о свом раду;  

59) покреће поступак за оцену уставности и зако-
нитости закона или другог општег акта Републике 
Србије којим се повређује право на локалну самоу-
праву; 

60) организује службу правне помоћи грађанима; 

61) уређује организацију и рад мировних већа; 

62) утврђује празник Општине;  

63) даје сагласност на употребу имена, грба и 
другог обележја Општине;  
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64) уређује поступак, услове и критеријуме за 
додељивање јавних признања и почасних звања које 
додељује Општина и одлучује о додели јавних при-
знања и почасних звања; 

65) одлучује о називима улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места; 

66) разматра и усваја годишње извештаје о раду 
јавних предузећа, установа и других јавих служби 
чији је оснивач или већински власник општина; 

67) разматра извештаје Савета за међунаци-
оналне односе; 

68) разматра извештај о раду локалног омбудсмана,  

69) разматра годишњи извештај главног урба-
нисте о стању у простору; 

70) усваја Етички кодекс понашања функционера 
(у даљем тексту: Етички кодекс); 

71) доноси мере и усваја препоруке за унапре-
ђење људских и мањинских права; 

72) обавља и друге послове утврђене законом и 
овим статутом. 

Члан 37. 

Скупштина општине одлучује ако седници прису-
ствује већина од укупног броја одборника. 

Одлуке се доносе већином гласова присутних 
одборника, уколико законом или статутом није друга-
чије одређено. 

Скупштина општине одлучује већином гласова од 
укупног броја одборника када одлучује: 

1) о доношењу Статута, буџета, просторних и 
урбанистичких планова; 

2) о расписивању референдума за подручје 
Општине; 

3) о сарадњи и удруживању са другим једини-
цама локалне самоуправе и у другим државама; 

4) утврђивању назива улица, тргова, засеока и 
других делова насељених места; 

5) о Програму развоја Општине и појединих 
делатности; 

6) о дугорочном јавном задуживању Општине; 

7) другим случајевима предвиђеним законом и 
овим Статутом. 

Члан 38. 

Прву седницу новог сазива Скупштине (у даљем 
тексту: конститутивну седницу) сазива председник 
Скупштине претходног сазива у законом утврђеном 
року од објављивања резултата локалних избора. 

Уколико председник Скупштине претходног са-
зива не сазове конститутивну седницу у року из 
става 1. овог члана, конститутивну седницу сазива 
најстарији одборник новог сазива, у року од 15 дана 
од истека рока из става 1. овог члана. 

Конститутивном седницом председава најстарији 
одборник присутан на седници. 

Члан 39. 

На конститутивној седници новог сазива Скупштине 
општине на основу извештаја верификационог одбо-
ра, Скупштина општине јавним гласањем одлучује о 
потврђивању (верификацији) мандата одборника у 
складу са законом и овим Статутом. 

О потврђивању односно верификацији мандата 
одборника из става 1. овог члана Скупштина општи-
не одлучује својим актом. 

После верификације мандата броја одборника 
потребних за рад Скупштине, Скупштина бира Пре-
дседника скупштине и поставља секретара Скупштине 
чиме се сматра да је Скупштина конституисана у 
складу са законом. 

Члан 40. 

Изабрани одборници, новог сазива Скупштине 
општине, дају а затим потписују свечану изјаву која 
гласи: 

''Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине 
придржавати Устава, закона и Статута и да ћу часно 
и непристрасно вршити дужности одборника руко-
водећи се интересима грађана Општине Коцељева''. 

Одборници којима су мандати додељени у складу 
са законом и који имају уверење Изборне комисије а 
који из објективних или субјективних разлога не буду 
присутни на конститутивној седници новог сазива 
Скупштине општине, дају свечану изјаву на првој 
наредној седници. 

Скупштина може одлучити да одборници поред 
свечане изјаве потпишу Етички кодекс понашања 
функционера локалне самоуправе у Србији. 

Члан 41. 

Дужност одборника у Скупштини општине врши 
се без награде. 

Право одборника на изгубљену зараду, путне 
трошкове за одлазак и долазак на седницу Ску-
пштине и њених радних тела и дневнице, уређује се 
посебном одлуком. 

Актом из става 2. овог члана Скупштина општине 
истовремено одлучује и о праву на изгубљену зараду, 
дневнице и путне трошкове чланова осталих органа 
Општине. 

Члан 42. 

Седницу Скупштине општине сазива председник 
Скупштине, по потреби а најмање једном у три 
месеца. 

Председник скупштине је дужан да седницу 
закаже на захтев председника Општине, Општинског 
већа или најмање 11 одборника, у року од седам 
дана од дана подношења захтева, тако да дан одржа-
вања седнице буде најкасније у року од 15 дана од 
дана подношења захтева. 
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У ситуацијама које оправдавају хитност у сази-
вању седнице Скупштине, председник Скупштине 
може заказати седницу у року који није краћи од 24 
часа од пријема захтева. 

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог 
члана мора да садржи разлоге који оправдавају хи-
тност сазивања, као и образложење последица које 
би наступиле њеним несазивањем. 

Минималан рок за сазивање седнице Скупштине, 
из става 3. овог члана, не односи се на сазивање 
седнице Скупштине у условима проглашене ванре-
дне ситуације. 

Ако председник Скупштине не закаже седницу у 
року из става 2. овог члана, седницу може заказати 
подносилац захтева, а председава јој одборник кога 
одреди подносилац захтева. 

Председник скупштине може одложити седницу 
коју је сазвао само у случају када не постоји кворум 
потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању 
седнице одлучује Скупштина. 

Члан 43. 

Седнице Скупштине општине су јавне. 

За јавност рада Скупштине одговоран је предсе-
дник Скупштине. 

Позиви и материјали за седницу Скупштине 
достављају се средствима јавног информисања. 

Седницама Скупштине општине могу присуствовати 
представници средстава информисања, овлашћени 
представници предлагача, представници државних 
органа, јавних предузећа, установа, служби и месних 
заједница чије присуство председник Скупштине 
одобри. 

Скупштина општине може одлучити да седница у 
целини или један њен део не буде јаван из разлога 
безбедности и других разлога утврђених законом о 
чему се одлучује пре утврђивања дневног реда. 

Пословником о раду Скупштине општине прописују 
се критеријуми на основу којих председник Скупштине 
одобрава присуство скупштини заинтересованих 
лица. 

Члан 44. 

Скупштина општине оснива стална и повремена 
радна тела за разматрање питања из њене надле-
жности. 

Скупштина општине има следећа стална радна 
тела: 

- Комисију за Статут и прописе, 

- Комисија за избор и именовања, 

- Комисија за представке и предлоге, 

- Мандатно – имунитетска комисија, 

- Савет за буџет и  

- Савет за урбанизам. 

Повремена радна тела образује Скупштина 
општине за обављање одређених задатака и она 
престају са радом по извршењу задатака за које су 
образована. 

Радно тело може организовати јавно саслушање 
о предлозима прописа и одлука о којима одлучује 
Скупштина. 

Члан 45. 

Председника и чланове радних тела бира и ра-
зрешава Скупштина општине. 

За чланове радних тела, поред одборника ску-
пштина бира и одређени број грађана, који не може 
бити већи од броја одборника у радном телу. 

Председник сталног радног тела бира се из реда 
одборника.  

Председник сталног радног тела организује рад, 
сазива и председава седницама радног тела, форму-
лише закључке и о томе обавештава председника и 
секретара Скупштине општине. 

Пословником Скупштине општине и одлуком о 
оснивању радног тела утврђује се назив и област за 
коју се оснива, делокруг послова, број чланова и 
друга питања од значаја за рад радног тела. 

Члан 46. 

Избор, права и дужности председника и чланова 
Општинске изборне комисије за спровођење избора 
за одборнике Скупштине општине утврђују се Посло-
вником о раду Скупштине општине. 

Члан 47. 

Скупштинска радна тела по правилу треба да 
одражавају одборнички састав Скупштине. 

Члан 48. 

Одборник не може бити позван на кривичну одго-
ворност, притворен или кажњен због изношења 
мишљења и давања гласа на седници Скупштине 
општине и радних тела. 

Члан 49. 

Право и дужност одборника је да учествује у раду 
Скупштине и њених радних тела, поштујући Пословник 
о раду и Етички кодекс, предлаже Скупштини по 
одређеним питањима предлоге за доношење одлука 
и других акта, даје амандмане на предлоге прописа и 
учесвује у другим активностима Скупштине општине. 

Члан 50. 

Одборник има право да поставља питања везана 
за надлежност Општине и да на исте добије одговор 
а начин се утврђује Пословником о раду Скупштине 
општине. 

Члан 51. 

Скупштина општине има председника Скупштине. 
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Председник Скупштине организује рад Скупштине 
општине, сазива и председава њеним седницама, 
остварује сарадњу са председником Општине и 
Општинским већем, стара се о одржавању јавног 
реда Скупштине и њених радних тела, потписује акта 
које Скупштина доноси и обавља друге послове 
утврђене законом, Статутом и Пословником о раду 
Скупштине. 

Председник Скупштине, на предлог најмање 11 
одборника, бира се на време од четири године, 
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника. 

Одборник може да учествује у предлагању само 
једног кандидта. 

Председник Скупштине може бити разрешен и 
пре истека времена за које је изабран, на исти начин 
на који је биран. 

Председник Скупштине може бити разрешен и у 
случају подношења оставке, што Скупштина само 
констатује без расправе. 

Члан 52. 

Председник Скупштине има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности и спречености 
да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и разре-
шава на исти начин као и председник Скупштине. 

Ако заменику председника Скупштине мирују пра-
ва из радног односа услед избора на ту функцију, 
заменик председника Скупштине може бити на ста-
лном раду у општини. 

Члан 53. 

Председник Скупштине може бити на сталном 
раду у Скупштини. 

Скупштина општине посебном одлуком уређује 
радно-правни статус председника Скупштине. 

Члан 54. 

Скупштина општине има секретара који се стара 
о обављању стручних послова у вези са сазивањем и 
одржавањем седница скупштине и њених радних 
тела и руководи администртивним пословима веза-
ним за њихов рад. 

Секретар скупштине се поставља, на предлог 
председника Скупштине, на четири године и може 
бити поново постављен. 

За секретара Скупштине може бити постављено 
лице које има стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, са положеним стручним 
испитом за рад у органима управе и радним иску-
ством од најмање три године. 

Скупштина општине може, на образложени пре-
длог председника Скупштине, разрешити секретара 
и пре истека мандата. 

Секретар може имати заменика који га замењује у 
случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине општине поставља 
се и разрешава на исти начин и под истим условима 
као и секретар.  

Члан 55. 

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине 
општине и њених радних тела и друга питања везана 
за њихов рад уређују се Пословником о раду 
Скупштине. 

2. Извршни органи Општине 

Члан 56. 

Извршни органи Општине су председник Општине и 
Општинско веће. 

2.1.  Председник општине 

Члан 57. 

Председника општине бира Скупштина општине, 
из реда одборника, на време од четири године, 
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника Скупштине општине. 

Председник општине има заменика који га заме-
њује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. 

Председник Скупштине општине предлаже канди-
дата за председника Општине. 

Кандидат за председника Општине предлаже ка-
ндидата за заменика председника Општине из реда 
одборника, кога бира Скупштина општине на исти 
начин као председника Општине. 

Председнику општине и заменику председника 
избором на ове функције престаје мандат одборника 
у Скупштини општине. 

Председник општине и заменик председника су 
на сталном раду у Општини. 

Члан 58. 

Председник општине: 

1) представља и заступа Општину; 

2) предлаже начин решавања питања о којима 
одлучује Скупштина општине;  

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

5) поставља и разрешава помоћника председника 
Општине; 

6) оснива општинску службу за инспекцију и 
ревизију коришћења буџетских средстава; 

7) даје сагласност на опште акте којима се уре-
ђује број и структура запослених у установама које се 
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финансирају из буџета Општине и на број и стру-
ктуру запослених и других лица која се ангажују на 
остваривању програма или дела програма корисника 
буџета Општине; 

8) закључује уговор о давању на коришћење, 
односно у закуп непокретности које користе органи 
општине; 

9) закључује уговоре о прибављању и распола-
гању непокретностима у јавној својини, по предходно 
прибављеном мишљењу Општинског правобрани-
лаштва;  

10) закључује уговор о прибављању и распола-
гању превозних средстава и опреме веће вредности 
за потребе органа и организација; 

11) даје сагласност на цене услуга установе за 
децу чији је оснивач општина; 

12) доноси појединачне акте за које је овлашћен 
законом, овим статутом или одлуком Скупштине 
општине; 

13) информише јавност о свом раду; 

14) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије 
ако се појединачним актом или радњом државног 
органа или органа Општине онемогућава вршење 
надлежности Општине; 

15) образује стручна радна тела за поједине 
послове из своје надлежности; 

16) закључује Посебни колективни уговор за јавна 
предузећа и јавне службе којима је оснивач Општина; 

17) покреће поступак за оцену уставности и зако-
нитости закона или другог општег акта Републике 
Србије или Аутономне покрајине којим се повређује 
право на локалну самоуправу; 

18) одлучује о залагању покретних ствари;  

19) распоређује службене зграде и пословне про-
сторије на коришћење органима и организацијама 
општине; 

20) доноси решење о прибављању грађевинског 
земљишта у јавну својину и закључује уговор по 
предходно прбављеном мишљењу Општинског пра-
вобранилаштва; 

21) доноси акта из надлежности Скупштине 
општине у случају ратног стања и елементарних не-
погода с тим што је дужан да их поднесе на потврду 
Скупштини општине, када она буде у могућности да 
се састане; 

22) представља Општинско веће, сазива и води 
седнице већа; 

23) врши и друге послове утврђене овим Статутом 
и другим актима Општине. 

Члан 59. 

Председник општине може бити разрешен пре 
истека времена на које је биран, на образложен 
предлог најмање 11 одборника, на исти начин на који 
је изабран. 

О предлогу за разрешење председника Општине 
мора се расправљати и одлучивати у року од 15 
дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине, уз примену минималног рока за сази-
вање седнице из члана 43. овог Статута. 

Ако Скупштина не разреши председника Општине, 
одборници који су поднели предлог за разрешење не 
могу поново предложити разрешење председника 
Општине, пре истека рока од шест месеци од одби-
јања претходног предлога. 

Члан 60. 

Разрешењем председника Општине престаје ма-
ндат заменику председника и Општинском већу. 

Заменик председника, односно члан Општинског 
већа, могу бити разрешени пре истека времена на 
које су бирани, на предлог председника Општине или 
најмање 11 одборника, на исти начин на који су 
изабрани. 

Истовремено са предлогом за разрешење Заменика 
председника или члана Општинског већа, председник 
Општине је дужан да Скупштини општине поднесе 
предлог за избор новог Заменика председника или 
члана Општинског већа, која истовремено доноси 
одлуку о разрешењу и о избору. 

Председник општине, заменик председника или 
члан Општинског већа који су разрешени или су 
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће 
послове, до избора новог председника Општине, 
заменика председника или члана Општинског већа. 

О поднетој оставци председника Општине, заме-
ника председника Општине или члана Општинског 
већа, председник Скупштине општине обавештава 
одборнике на почетку прве наредне седнице Ску-
пштине општине. 

2.2.  Општинско веће  

Члан 61. 

Општинско веће чине председник Општине, За-
меник председника, као и чланови Општинског већа, 
које бира Скупштина општине, на период од четири 
године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже 
кандидат за председника Општине. 

Када се одлучује о избору Председника општине, 
Скупштина општине истовремено одлучује о избору 
Заменика председника и чланове Општинског већа. 

Председник општине је председник Општинског 
већа. 

Заменик председника је члан Општинског већа по 
функцији. 

Чланови Општинског већа које бира Скупштина 
општине не могу бити истовремено и одборници, а 
могу бити задужени за једно или више подручја из 
надлежности Општине. 
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Одборнику који буде изабран за члана Општи-
нског већа престаје одборнички мандат. 

Општинско веће има 7 чланова од којих Ску-
пштина општине бира 5 док су председник Општине 
и заменик председника Општине чланови Општи-
нског већа по положају. 

Чланови Општинског већа могу за рад у Општи-
нском већу примити накнаду, што ће се регулисати 
посебном одлуком. 

Члан 62. 

Општинско веће: 

1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте 
које доноси скупштина; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању 
одлука и других аката скупштине општине; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у 
случају да скупштина општине не донесе буџет пре 
почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом општинске управе, 
поништава или укида акте општинске управе који 
нису у сагласности са законом, статутом и другим 
општим актом или одлуком које доноси скупштина 
општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену 
о правима и обавезама грађана, предузећа и 
установа и других организација у управним стварима 
из надлежности општине; 

5а) прати реализацију програма пословања и 
врши координацију рада јавних предузећа чији је 
општина оснивач;  

5б) подноси тромесечни извештај о раду јавних 
предузећа скупштини општине, ради даљег изве-
штавања у складу са законом којим се уређује пра-
вни положај јавних предузећа; 

6) стара се о извршавању поверених надлежно-
сти из оквира права и дужности Републике, односно 
аутономне покрајине; 

7) поставља и разрешава начелника општинске 
управе, односно начелнике управа за поједине области; 

8) врши и друге послове, у складу са законом. 

Члан 63. 

Председник општине представља Општинско 
веће, сазива и води његове седнице. 

Председник општине је одговоран за законитост 
рада Општинског већа. 

Председник општине је дужан да обустави од 
примене одлуку Општинског већа за коју сматра да 
није сагласна закону. 

Општинско веће може да одлучује ако седници 
присуствује већина од укупног броја његових чланова. 

Организација, начин рада и одлучивања Општи-
нског већа, детаљније се уређује његовим посло-
вником, у складу са законом и овим Статутом. 

Члан 64. 

Председник општине и Општинско веће редовно 
извештавају Скупштину општине, по сопственој ини-
цијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и 
других аката Скупштине општине. 

Члан 65. 

Престанком мандaта Скупштине престаје мандат 
председника Општине и Општинског већа, с тим да 
они врше текуће послове из своје надлежности до 
ступања на дужност новог председника Општине и 
Општинског већа, односно председника и чланова 
привременог органа ако је скупштини мандат престао 
због распуштања скупштине. 

3. Општинска управа  

Члан 66. 

Општинска управа: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које 
доноси Скуштина општине, председник Општине и 
Општинско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине 
општине, председника Општине и Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену о 
правима и дужностима грађана, предузећа, установа 
и других организација у управним стварима из на-
длежности Општине; 

4) обавља послове управног надзора над изврша-
вањем прописа и других општих аката Скупштине 
општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је изврша-
вање поверено Општини; 

6) обавља стручне и административно-техничке 
послове за потребе рада Скупштине општине, пре-
дседника Општине и Општинског већа; 

7) обавља и друге послове утврђене законом, 
овим Статутом и другим актима. 

Члан 67. 

Општинска управа образује се као јединствени 
орган са унутрашњим организационим јединицама. 

Члан 68. 

Општинском управом, као јединственим органом, 
руководи начелник. 

За начелника Општинске управе може бити по-
стављено лице које има стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјали-
стичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјали-
стичким студијама на факултету, најмање пет година 
радног искуства у струци и положен државни стручни 
испит за рад у органима државне управе. 
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Начелник за свој рад и рад управе одговара 
Општинском већу у складу са Статутом Општине и 
актом о организацији Општинске управе. 

У Општинској управи за вршење сродних посло-
ва, образују се унутрашње организационе јединице. 

За обављање одређених послова из надлежности 
Општинске управе посебно у вези са остваривањем 
права грађана рад Општинске управе може се орга-
низовати у Месним заједницама (у даљем тексту: 
Месне канцеларије). 

Начин и место рада Месних канцеларија у Месним 
заједницама одређује председник Општине својим 
актом на предлог начелника Општинске управе.  

Члан 69. 

Начелника Општинске управе, поставља Општи-
нско веће, на основу јавног огласа, на период од пет 
година. 

Начелник Општинске управе може имати заме-
ника који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника Општинске управе се поста-
вља на исти начин и под истим условима као начелник. 

Руководиоце унутрашњих организационих јединица 
у Општинској управи распоређује начелник. 

Члан 70. 

До постављања начелника Општинске управе у 
складу са законом и овим Статутом, послове наче-
лника вршиће досадашњи начелник Општинске 
управе. 

У случају да начелник Општинске управе и његов 
заменик не буду постављени, Општинско веће може 
поставити вршиоца дужности начелника из реда 
запослених који испуњавају законски услов за наче-
лника Општинске управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

Члан 71. 

Начелник Општинске управе може поднети оставку. 
Даном подношења оставке престаје му дужност 
начелника. 

Општинско веће може разрешити начелника 
Општинске управе пре истека мандата, на предлог 
председника Општине, који мора бити у писменој 
форми и са образложењем. 

Члан 72. 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе 
одговара Скупштини општине, Општинском већу и 
председнику Општине, у оквиру надлежности тих 
органа утврђених законом, Статутом и Одлуком о 
Општинској управи. 

Члан 73. 

У Кабинету председника Општине може се по-
ставити један помоћник председника Општине из 

области као што су економски развој, урбанизам, 
примарна здравствена заштита, заштита животне 
средине, пољопривреда и др. 

Помоћник председника Општине покреће иници-
јативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са 
питањима која су од значаја за развој у области за 
које је постављен и врше друге послове по налогу 
председника Општине. 

Помоћника председника Општине поставља и 
разрешава посебним актом председник Општине и 
обавља дужност најдуже до истека мандата предсе-
дника Општине. 

Помоћник председника Општине за свој рад 
одговара председнику Општине. 

Члан 74. 

У Општини се посебном одлуком у складу са 
законом образује Општинско правобранилаштво 
Коцељева. 

Општинско правобранилаштво врши послове пра-
вне заштите имовинских права и интереса општине 
Коцељева, њених органа и других правних лица чије 
се финансирање обезбеђује из буџета општине 
Коцељева. 

Средства за рад Општинског правобранилаштва 
обезбеђују се у буџету општине Коцељева. 

Члан 75. 

Акт о организацији Општинске управе доноси 
Скупштина општине на предлог Општинског већа. 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији 
Општинске управе, служби и организација обједињује 
начелник Општинске управе и доставља Општи-
нском већу на усвајање. 

Члан 76. 

Општинска управа у обављању управног надзора 
може: 

1) наложити решењем извршење мера и радњи у 
одређеном року; 

2) изрећи мандатну казну; 

3) поднети пријаву надлежном органу за учи-
њено кривично дело или привредни преступ и поднети 
захтев за покретање прекршајног поступка; 

4) издати привремено наређење, односно забрану; 

5) обавестити други орган, ако постоје разлози, 
за предузимање мера за који је тај орган надлежан; 

6) предузети и друге мере за које је овлашћена 
законом, прописом или општим актом. 

Овлашћења и организација за обављање послова 
из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком 
Скупштине општине. 

Члан 77. 

У поступку пред Општинском управом, у коме се 
решава о правима, обавезама и интересима грађана 
и правних лица, примењују се прописи о управном 
поступку. 
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Члан 78. 

Општинско веће решава сукоб надлежности између 
Општинске управе и других предузећа, организација 
и установа кад на основу одлуке Скупштине општине 
одлучују о појединим правима грађана, правних лица 
или других странака. 

Начелник Општинске управе, решава сукоб на-
длежности између унутрашњих организационих 
јединица. 

Члан 79. 

Послове Општинске управе који се односе на 
остваривање права, обавеза и интереса грађана и 
правних лица могу обављати лица која имају пропи-
сану школску спрему, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе и одговарајуће радно 
искуство, у складу са законом и другим прописом. 

Члан 80. 

О изузећу начелника Општинске управе решава 
Општинско веће 

О изузећу службеног лица у Општинској управи 
решава начелник. 

4. Непосредно учешће грађана у остваривању 
локалне самоуправе 

Члан 81. 

У остваривању локалне самоуправе у Општини 
непосредно учествују грађани који имају бирачко 
право и пребивалиште на њеној територији. 

О пословима из надлежности Општине грађани из 
става 1. овог члана непосредно расправљају, дају 
мишљење, предлоге и одлучују путем: грађанске ини-
цијативе, збора грађана и референдума у складу са 
законом, овим Статутом и другим актима.  

Члан 82. 

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу 
Скупштини општине: 

- Доношење акта којим ће се уредити одређено 
питање из надлежности Општине,  

- промену Статута или других аката и  

- расписивање референдума у складу са законом 
и Статутом. 

О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина је 
дужна да одржи расправу и да достави образложен 
одговор грађанима у року од 60 дана од добијања 
предлога. 

Број потписа грађана потребан за покретање 
грађанске иницијативе износи 5% од укупног броја 
грађана са бирачким правом. 

Надлежни орган Општине је дужан да на инте-
рнет презентацији Општине или на други примерен 
начин обавести јавност да је отпочео рад на при-
преми прописа које доноси Скупштина. 

Члан 83. 

Ради спровођења јавне расправе, предлог грађа-
на је потребно да својим потписима подржи најмање 
100 грађана са бирачким правом на територији 
Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне 
расправе се спроводи у складу са прописима који 
уређују грађанску иницијативу. 

Надлежно тело Скупштине општине одлучује по 
примљеном предлогу грађана о спровођењу посту-
пка јавне расправе. 

Члан 84. 

Збор грађана се сазива за део територије Општине 
и то: за подручје месне заједнице, део месне заје-
днице и насеље. 

Збор грађана расправља и даје предлоге о пита-
њима из надлежности органа Општине. 

Збор грађана већином гласова присутних усваја 
захтеве и предлоге и упућује их Скупштини или поје-
диним органима и службама Општине. 

Органи и службе Општине дужни су да у року од 
60 дана од одржавања збора грађана, размотре 
захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, 
односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о 
томе обавесте грађане. 

Члан 85. 

Збор грађана сазива Председник општине.  

Збор грађана може сазвати и председник органа 
месне заједнице.  

Иницијативу за сазивање збора грађана могу 
дати: 

- сваки грађанин чији предлог подржи најмање 30 
грађана, 

- органи месне заједнице 

- најмање 11 одборника Скупштине општине, 

- Општинско веће; 

- Удружење грађана. 

Члан 86. 

О сазивању збора, грађани се обавештавају преко 
средстава јавног информисања, истицањем обаве-
штења на огласној табли месне канцеларије и месне 
заједнице и на други уобичајени начин. 

Збором грађана председава сазивач или најста-
рији бирач присутан на збору. 

Актом о месним заједницама и Статутом месне 
заједнице уређују се услови о раду Збора грађана 
који се одржава ради разматрања питања из дело-
круга послова месне заједнице. 

Члан 87. 

Путем референдума грађани одлучују 

- о статусним променама Општине (спајање, 
припајање, подела) 
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- о увођењу самодоприноса 

- о другим питањима из надлежности Општине 
када Скупштина о томе одлучи. 

Члан 88. 

Скупштина општине може на сопствену иници-
јативу да распише референдум о питањима из своје 
надлежности. 

Референдум о питању из своје надлежности Ску-
пштина општине дужна је да распише на предлог који 
поднесе најмање 10% бирача од укупног бирачког 
тела општине, на начин утврђен законом и статутом. 

Одлука путем референдума донета је ако се за 
њу изјаснила већина грађана која је гласала, под 
условом да је гласало више од половине укупног 
броја грађана са бирачким правом на територији 
Општине. 

Одлука донета на референдуму је обавезна, а 
Скупштина општине је не може ставити ван снаге, 
нити изменама и допунама мењати њену суштину у 
наредном периоду од годину дана од дана доно-
шења одлуке. 

Члан 89. 

Одлуку о расписивању референдума за територију 
Општине, Скупштина општине доноси на предлог: 

- најмање 11 одборника Скупштине општине,  

- Општинског већа,  

- најмање 10% бирача са територије Општине. 

Одлуком о расписивању референдума, одређује 
се рок за спровођење референдума који не може 
бити краћи од 15 дана ни дужи од 90 дана од дана 
расписивања референдума. 

Члан 90. 

Референдум се може расписати за део терито-
рије Општине, одлуком Скупштине на предлог: 

- најмање11 одборника Скупштине општине, 

- Општинског већа, 

- 10% бирача са територије за коју се расписује 
референдум. 

Члан 91. 

На територији Општине, у месним заједницама, 
за решавање међусобних спорова грађана о правима 
са којима слободно располажу могу се образовати 
мировна већа. 

Скупштина општине ће посебном одлуком уре-
дити питања, поступак, организацију и начин рада 
мировних већа. 

Члан 92. 

Органи Општине ће преко средстава јавног инфо-
рмисања и на други погодан начин информисати и 
консултовати грађане о питањима из своје надле-
жности, тако што ће грађани моћи да у одређеном 
року стављају примедбе, предлоге и мишљења. 

Општински органи су дужни да грађанима омо-
гуће подношење петиције и да дају одговор у року 
који не може бити дужи од 30 дана. 

Члан 93. 

Зa непосредно учешће грађана и консултовање 
путем јавне расправе органи Општине ће оствари-
вати сарадњу са месним заједницама и удружењима 
грађана. 

Члан 94. 

Органи и службе Општине дужни су да обаве-
штавају јавност о свом раду преко средстава јавног 
информисања и на други погодан начин. 

Органи и службе Општине дужни су да грађанима 
у остваривању њихових права и обавеза дају потре-
бне податке, објашњења и обавештења. 

Органи и службе Општине дужни су да омогуће 
подношење притужби на свој рад и на неправилан 
однос запослених. 

На поднете притужбе органи и службе Општине 
дужни су да одговоре у року од 30 дана, ако подно-
силац притужбе захтева одговор. 

V МЕСНА САМОУПРАВА 

Члан 95. 

Ради задовољавања потреба и интреса локалног 
становништва у селима се оснивају месне заједнице. 

Месна заједница може се оснивати и за два или 
више села. 

У насељеном месту Коцељева месна заједница 
се може основати и за део насеља. 

Приликом утврђивања подручја месне заједнице 
морају се имати у виду специфичности појединих 
подручја (величина подручја, разуђеност, повезаност 
одређеним интересима и потребама). 

Предлог за образовање, односно укидање месне 
заједнице или другог облика месне самоуправе, могу 
поднети најмање 10% бирача с пребивалиштем на 
подручју на које се предлог односи, најмање 11 
одборника и Општинско веће. 

Скупштина општине у складу са законом и овим 
Статутом одлучује о образовању, промени подручја и 
укидању месних заједница и других облика месне 
самоуправе. 

Члан 96. 

Изборе за органе месне заједнице расписује 
председник Скупштине општине у складу са овим 
Статутом, актом о месним заједницама и Статутом 
месне заједнице. 

Грађани бирају чланове највишег органа месне 
заједнице гласањем на основу бирачког права воде-
ћи рачуна о равномерној заступљености појединих 
делова подручја. 
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Члан 97. 

Актом о оснивању месне заједнице, у складу са 
овим Статутом, утврђују се послови које врши месна 
заједница, органи и организација рада органа, начин 
одлучивања као и поступак избора савета и других 
органа месне самоуправе, заштита права у току 
избора и друга питања од значаја за рад месне 
заједнице, односно другог облика месне самоуправе. 

Акт о месним заједницама из става 1. овог члана 
доноси Скупштина општине. 

VI ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Члан 98. 

Изборну комисију за спровођење избора за одбо-
рнике Скупштине општине (у даљем тексту: изборна 
комисија) чине председник и најмање 6 чланова које 
именује Скупштина општине. 

Изборна комисија има секретара кога именује 
Скупштина општине и који учествује у раду Изборне 
комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови Изборне комисије и секретар, 
именују се на четири године, а по истеку мандата 
могу бити поново именовани. 

Председник, чланови изборне комисије и њен 
секретар имају заменике. 

За председника, заменика председника, секре-
тара и заменика секретара Изборне комисије именују 
се лица која имају стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним акаде-
мским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факу-
лтету, са најмање три година радног искуства у 
струци. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици 
могу бити само грађани који имају изборно право, као 
и пребивалиште на територији Општине. 

VII МЕСНА САМОУПРАВА  

Члан 99. 

Месна заједница, има својство правог лица у 
оквиру вршења послова на задовољавању потреба и 
интереса грађана са подручја месне заједнице и 
вршењу поверених послова из изворне надлежности 
Општине, када су јој ти послови поверени. 

Члан 100. 

Одлуком Скупштине општине, може се свим или 
појединим месним заједницама поверити вршење 
одређених послова из надлежности Општине, уз 
обезбеђивање за то потребних средстава. 

За обављање одређених послова из надлежности 
Општинске управе, посебно у вези са остваривањем 

права грађана, може се организовати рад Општинске 
управе, путем месних канцеларија и других издво-
јених облика рада Општинске управе, у месним 
заједницама. 

Послове из става 2. овог члана, начин и место 
њиховог вршења одређује председник општине на 
предлог начелника Општинске управе. 

Општинска управа пружа помоћ месној заједници 
у обављању административно-техничких и финанси-
јско-материјалних послова. 

Члан 101. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

1. средстава утврђених одлуком о буџету Општи-
не укључујући и припадајући самодопринос, 

2. прихода које месна заједница оствари својим 
активностима, 

3. донација, 

4. друга средства у складу са законом. 

Месна заједница доноси финансијски план за 
сваку годину на који даје сагласност Општинско веће, 
у складу са Одлуком о буџету. Уз финансијски план 
месна заједница доставља и програм рада. 

VIII ОДНОСИ ОРГАНА РЕПУБЛИКЕ И ОРГАНА 
ОПШТИНЕ 

Члан 102. 

Органи Општине и органи Републике, ради оства-
ривања својих права и дужности, међусобно сарађују 
у складу с Уставом, законом и другим прописом. 

Председник општине је дужан да органу Репу-
блике, који врши надзор над законитошћу рада и 
аката, благовремено достави тражене податке, списе 
и исправе. 

За достављање тражених података, списа и 
исправа одговорни су: за извршне органе председник 
Општине, за Општинску управу начелник Општинске 
управе и за Скупштину општине секретар Скупштине. 

Члан 103. 

Органи и службе Општине у вршењу својих на-
длежности: 

1) дају органима Републике иницијативе за уре-
ђивање односа од значаја за локалну самоупрву и за 
предузимање мера од значаја за решавање питања 
из оквира права и дужности Општине; 

2) подносе представке и дају предлоге у погледу 
поступања органа Републике; 

3) траже мишљење од надлежног органа Репу-
блике у вези са применом закона и других прописа 
који су од непосредног утицаја на развој и оствари-
вање локалне самоуправе и за рад органа јединице 
локалне самоуправе; 

4) учествују, самостално или преко својих асоци-
јација у припреми закона и других прописа чија је 
садржина од посебног значаја за остваривање и 
развој локалне самоуправе. 
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Члан 104. 

Органи Општине, у поступку решавања о пра-
вима, обавезама или правним интересима физичког 
или правног лица, односно друге странке, по слу-
жбеној дужности, у складу са законом, врше увид, 
прибављају и обрађују податке из евиденција, одно-
сно регистара које у складу са посебним прописима 
воде државни органи, органи територијалне аутоно-
мије, јединице локалне самоуправе и имаоци јавних 
овлашћења. 

Увид, прибављање и обрада података из евиде-
нција, односно регистара који се воде у електронском 
облику у поступку из става 1. овог члана, врши се 
путем информационог система који обезбеђује сигу-
рност и заштиту података о личности. 

У поступку из става 1. овог члана органи Општине 
могу вршити увид, прибављати и обрађивати само 
оне податке који су законом или посебним прописом 
утврђени као неопходни за решавање о одређеном 
праву, обавези или правном интересу странке. 

Члан 105. 

Скупштина општине може се распустити: 

1) ако скупштина не заседа дуже од три месеца; 

2) ако не изабере председника Општине и Општи-
нско веће у року од месец дана од дана конституисања 
Скупштине општине или од дана њиховог разре-
шења, односно подношења оставке; 

3) ако не донесе статут или буџет у року утврђе-
ном законом; 

4) ако не спроведе изборе или се после спро-
ведених избора не конституише Скупштина општине 
у складу са законом. 

IX САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ 

Члан 106. 

Општина, њени органи и службе, као и предузећа, 
установе и друге организације чији је оснивач, 
остварују сарадњу и удружују се са другим једницама 
локалне самоуправе и њеним органима и службама у 
областима од заједничког интереса и ради њиховог 
остваривања могу удруживати средства и образо-
вати заједничке органе, предузећа, установе и друге 
организације и установе, у складу са законом и овим 
Статутом. 

Сарадња из става 1. овог члана подразумева и 
уступање обављања појединих послова из оквира 
изворних надлежности другој јединици локалне само-
управе или предузећу, установи и другој организа-
цији чији је она оснивач. 

Општина може сарађивати са јединицама лока-
лне самоуправе других држава, у оквиру спољне 
политике Републике Србије, уз поштовање терито-
ријалног јединства и правног поретка Републике 
Србије у складу са Уставом и законом. 

Скупштина општине одлучује о закључивању спо-
разума о сарадњи већином гласова од укупног броја 
одборника и дужна је да га достави министарству 
надлежном за локалну самоуправу у року од 30 дана 
од дана закључења споразума. 

Послови из области комуналних делатности заје-
днички се обављају на основу споразума о сарадњи 
јединица локалне самоуправе, у складу са законом 
који уређује комуналне делатности. 

Члан 107. 

Општина може бити оснивач или приступити 
асоцијацији градова и општина ради заступања инте-
реса својих чланова пред државним органима, а 
посебно у поступку доношења закона и других аката 
од значаја за заштиту, за унапређење и фина-
нсирање локалне самоуправе као и других прописа 
од значаја за остваривање послова јединице лока-
лне самоуправе. 

Члан 108. 

Органи Општине могу сарађивати са удружењима 
грађана, хуманитарним и другим организацијама у 
интересу општине и становника са своје територије. 

X СИМБОЛИ И НАЗИВИ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНИ 

Члан 109. 

Симболи Општине су грб и застава. 

Облик и начин употребе грба и заставе утврђују 
се посебном одлуком Скупштине општине.  

Садржина одлуке о грбу и застави мора одгова-
рати историјским и стварним чињеницама и њеним 
одредбама не смеју се вређати државни интереси, 
национална и верска осећања и јавни морал. 

Члан 110. 

Застава и грб Општине могу се истицати само уз 
државне симболе. 

У службеним просторијама органа Општине истичу 
се само државни симболи и симболи Општине. 

Члан 111. 

Општина утврђује називе улица, тргова, градских 
четврти, засеока и других делова насељених места 
на својој територији као и додељивању звања ''поча-
сни грађанин'' особи чији су рад и достигнућа од 
посебног значаја за општину, посебном одлуком, уз 
претходну сагласност министарства надлежног за 
послове локалне самоуправе.  

XI ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Члан 112. 

Председник општине може покренути поступак за 
оцену уставности и законитости закона и другог 
општег акта Републике којим се повређује право на 
локалну самоуправу. 
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Члан 113. 

Председник општине има право жалбе Уставном 
суду ако се појединачним актом или радњом држа-
вног органа или органа Општине онемогућава вршење 
надлежности Општине. 

Председник општине може овластити стручно 
лице да у име и за рачун општине обавља послове 
правне заштите пред надлежним органом. 

Члан 114. 

У Општини може се установити Локални омбу-
дсман који је овлашћен да независно и самостално 
контролише поштовање права грађана, утврђује 
повреде учињене актима, радњама или нечињењем 
Општинске управе и јавних служби, када се ради о 
повреди прописа и општих аката Општине. 

Локалног омбудсмана бира и разрешава Скупштина 
општине већином од укупног броја одборника. 

Предлог за избор локалног омбудсмана подноси 
одборничка група, најмање 11 одборника или 
Комисија за избор и именовања Скупштине општине.  

Локални омбудсман се бира на период од пет 
година и може поново бити биран. 

За локалног омбудсмана може бити бирано лице 
које, поред општих услова за стицање бирачког права 
(држављанство, пунолетство, пословна способност, 
пребивалиште на подручју Општине), има стечено 
високо образовање из научне области правне науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, има 
најмање пет година радног искуства у струци, профе-
сионално искуство на пословима у области заштите 
људских и мањинских права, ужива морални инте-
гритет и није кривично осуђивано нити се против 
њега води кривични поступак. 

Локални омбудсман не може бити члан политичке 
странке и не може обављати ниједну јавну функцију 
нити било коју професионалну делатност. 

О појавама незаконитог и неправилног рада којима 
се повређују права и интереси грађана, упозорава 
Општинску управу и јавне службе, упућује им пре-
поруке и критике и о томе обавештава Скупштину 
општине. 

Општинска управа и јавне службе дужне су да по 
захтеву Локалног омбудсмана, дају податке и инфо-
рмације од значаја за вршење њихових овлашћења. 

Надлежност и овлашћење, начин поступања, 
услови, избор и престанак дужности Локалног омбу-
дсмана утврђују се посебном одлуком Скупштине 
општине. 

Члан 115. 

Оснива се Савет за међунационалне односе (у 
даљем тексту: Савет) као самостално радно тело 

које чине представници српског народа и национа-
лних мањина, у складу са законом. 

Савет разматра: 

- питања остваривања, заштите и унапређивања 
националне равноправности у Општини, а посебно у 
областима културе, образовања, информисања и 
службене употребе језика и писма;  

- учествује у утврђивању општинских планова и 
програма који су од значаја за остваривање нацио-
налне равноправности и предлаже мере за постизање 
националне равноправности;  

- предлаже изворе, обим и намену буџетских сре-
дстава за остваривање националне равноправности. 

Савет за међунационалне односе промовише ме-
ђусобно разумевање и добре односе међу свим 
заједницама које живе у општини. 

Избор, састав, начин одлучивања, подношење 
извештаја Савета Скупштини општине и заштита 
права припадника српског народа и националних 
мањина ближе ће се уредити посебном одлуком. 

Савет доноси пословник о свом раду. 

Стручне и административне послове за потребе 
Савета врши Општинска управа. 

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету 
Општине, а могу се обезбеђивати и из других извора. 

Члан 116. 

Општина може основати Савет за младе. 

Састав, избор и надлежност Савета из става 1. 
утврђује се посебном Одлуком Скупштине општине.  

XII АКТИ ОПШТИНЕ И ЊЕНИХ ОРГАНА 

Члан 117. 

У вршењу својих надлежности Општина самоста-
лно доноси прописе. 

Највиши правни акт Општине је Статут Општине. 

Органи Општине доносе: Статут Општине, одлуке, 
решења, наредбе, закључке, упутства, смернице, на-
редбе, правилнике и друга акта (пословнике, програме, 
планове и др.). 

Статут Општине и одлуке као опште акте доноси 
само Скупштина општине. 

Члан 118. 

Одлуке и општа акта Скупштине општине морају 
бити сагласни са законом и овим статутом. 

Акти председника Општине и Општинског већа 
морају бити сагласни са законом, овим статутом, 
одлукама и општим актима Скупштине општине. 

Акти Општинске управе морају бити сагласни са 
законом, овим Статутом, одлукама и општим актима 
председника Општине и Општинског већа. 

Члан 119. 

У припреми нацрта одлука и других општих акта 
Општинска управа консултује одговарајуће државне 
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органе, стручне службе, научне и друге организације 
и асоцијације чији је оснивач.  

Члан 120. 

Предлог одлуке подноси се Скупштини општине у 
облику у коме се доноси и мора бити образложен. 

Образложење мора садржати: правни основ, 
разлоге и циљеве доношења, процену износа фина-
нсијских средстсава потребних за спровођење 
одлуке и изворе тих средстава. 

Члан 121. 

Месним заједницама достављају се на мишљење: 
нацрт Статута општине, нацрти Програма развоја 
општине, нацрти урбанистичког плана за подручје 
месне заједнице и друга законом предвиђена акта. 

По нацртима акта из става 1. овог члана ми-
шљења се достављају Општинској управи у року од 
15 дана. Изузетно, рокови могу бити и краћи уколико 
су такви рокови условљени прописима државних 
органа. 

Члан 122. 

На седници Скупштине може се расправљати и 
одлучивати само о питањима и надлежности Општи-
не и која су утврђена дневним редом. 

Члан 123. 

Прописи и општи акти Општине објављују се у 
''Службеном листу града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева'' на српском језику, ћирили-
чним писмом, уколико законом није другачије одређено. 

Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог 
дана од дана објављивања, осим ако доносилац у 
поступку доношења не утврди да постоје оправдани 
разлози да исти ступи на снагу и раније, али 
најраније наредног дана од дана објављивања у 
Службеном гласилу. 

Остали акти Општине објављују се када је и како 
тим актима предвиђено. 

XIII ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА 
СТАТУТА 

Члан 124. 

Аутенитично тумачење статута даје Скупштина 
општине на предлог надлежног радног тела – Коми-
сије за Статут и прописе. 

Члан 125. 

Предлог за доношење и промену Статута могу 
поднети: грађани путем грађанске иницијативе, 
најмање 11 одборника Скупштине општине, Комисија 
за Статут и прописе, председник Општине и Општи-
нско веће. 

О предлогу за промену статута Скупштина општине 
одлучује већином гласова од укупног броја одбо-
рника. 

Када Скупштина општине одлучи да се приступи 
доношењу или промени статута Општине истом 
одлуком одређује се начин и поступак доношења 
односно промене Статута и именује комисија за 
израду нацрта статута. 

Скупштина општине усваја акт о доношењу и про-
мени Статута већином гласова од укупног броја 
одборника након спроведене јавне расправе. 

Члан 126. 

Изузетно када се доношење или промена Статута 
врши ради усаглашавања са законом, статут може 
бити усвојен и без организоване јавне расправе. 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 127. 

Прописи Општине ускладиће се са одредбама 
овог Статута у року од девет месеци од ступања на 
снагу Закона о изменама и допунама Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 47/18). 

Прописи Општине остају на снази до њиховог 
усклађивања са овим Статутом. 

Члан 72. став 1. у делу који се односи на број 
помоћника председника општине, примењиваће се 
након спроведених избора за одборнике Скупштине 
општине, одржаних после ступања на снагу овог 
Статута. 

Члан 128. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да 
важи Статут Општине Коцељева (''Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева'', 
бр. 27/08). 

Члан 129. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

003 

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 
и 101/16), члана 34. и 45. Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 
125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени 
дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 
104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), 
члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити („Слу-
жбени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка 17) 
и члана 2. Уредбе о наменским трансферима у 
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социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 
18/16) и члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине 
Коцељева („Службени лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 27/2008), 
Скупштина општине Коцељева на седници одржаној 
дана 18.03.2019. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге 
социјалне заштите општине Коцељева које се 
финансирају из средстава наменског трансфера и 
изворних прихода јединице локалне самоуправе у 
2019. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана 
остварује појединац и породица у 2019. години, у 
висини, под условима и на начин утврђен Законом о 
социјалној заштити, Уредбом о наменским трансфе-
рима у социјалној заштити, Законом о јавним наба-
вкама и Уговором о наменским трансферима за 
2019. годину. 

Члан 2.  

Приходи и примања, расходи и издаци буџета 
општине Коцељева за 2019. годину у области пру-
жања услуга социјалне заштите предвиђених (раздео 
4. програмска активност ПА003. позиција 61. еконо-
мска класификација 472.) Одлуке о буџету („Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева“ бр. 30/18) у укупном износу од 4.100.000,00 
динара, распоређују се и користе на начин исказан у 
следећој табели: 

Услуге социјалне заштите које се финасирају из 
средстава наменског трансфера 

за 2018. годину 

Укупан износ по услузи 
из средстава наменског 

трасфера за 2019. 
годину 

Учешће ЈЛС по услузи 
из сопствених извора -

прихода 

1) Дневни боравак / / 

2) Помоћ у кући 2.850.000,00 1.250.000,00 

3) Свратиште / / 

4) Становање уз подршку / / 

5) Персонална асистенција / / 

6) Лични пратилац детета / / 

7) Прихватилиште  / / 

8) Предах смештај / / 

9) СОС телефон за жене са искуством насиља / / 

 Укупно 2.850.000,00 1.250.000,00 
 

Члан 3. 

Општина Коцељева стара се о реализацији и 
квалитету спровођења услуга социјалне заштите у 
2019. години у складу са начелима прописаним 
Законом о социјалној заштити.  

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

004 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гла-
сник РС'' бр. 88/17 и 27/18), члана 2. и 4. Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи пре-
дшколских установа и акта о мрежи основних школа 
(„Службени гласник РС“ број 21/18) и члана 36. Ста-
тута Општине Коцељева (''Службени лист општине'' 
бр. 27/08), Скупштина општине Коцељева на седници 
одржаној дана 18.03.2019. године, донела је:  

О Д Л У К У  

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се мрежа (број и просто-
рни распоред) јавних основних школа на територији 
општине Коцељева као и подручје са којег се деца 
уписују у основну школу. 

Члан 2. 

Образовање и васпитање ученика основне школе 
на територији општине Коцељева одвијаће се у 
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једној јавној основној школи под називом: Основна 
школа „Мића Станојловић“, чије је седиште у Коце-
љеви, улица Доситејева број 3, у седишту Општине 
Коцељева-Матична школа. 

 Основна школа „Мића Станојловић“ у Коцељеви 
обавља своју делатност образовања и васпитања 
као и све стручне, кадровске и административне 
послове у свом седишту, а послове образовања и 
васпитања и у издвојеним одељењима. 

Члан 3. 

Основна школа „Мића Станојловић“ у свом саставу 
има издвојена осморазредна и четвороразредна 
одељења. 

У Матичну школу у Коцељеви:  

- од I до IV разреда уписују се деца са пребивали-
штем у Месној заједници Коцељева и Месној заје-
дници Суботица (засеок Димитријевића, Ковачевића 
до Коцељеве), Месној заједнице Дружетић (засеок 
Станојловића до Коцељеве), Месној заједници Мали 
Бошњак (засеок Петровића и Милићевића до 
Коцељеве), а 

- од V до VIII разреда уписују се ученици са 
пребивалиштем у Месној заједници Коцељева, Ме-
сној заједници Суботица, Месној заједници Мали 
Бошњак, Месној заједници Зукве, Месној заједници 
Дружетић, и Месној заједници Свилеува (засеок 
Лукића, Радосављевића, Исаиловића, Божића и Белића 
до Коцељеве); 

Четвороразредна одељења у саставу Матичне 
школе (од I до IV разреда) организована су и 
функционишу у следећим насељеним местима: 

1. Четвороразредно одељење у Баталагама у које 
се уписују деца са пребивалиштем у Месној заје-
дници Баталаге; 

2. Четвороразредно одељење у Брдарици у које 
се уписују деца са пребивалиштем у Месној заје-
дници Брдарица; 

3. Четвороразредно одељење у Голочелу у које 
се уписују деца са пребивалиштем у Месној заје-
дници Голочело; 

4. Четвороразредно одељење у Градојевићу у 
које се уписују деца са пребивалиштем у Месној заје-
дници Градојевић; 

5. Четвороразредно одељење у Дружетићу у које 
се уписују деца са пребивалиштем у Месној заје-
дници Дружетић; 

6. Четвороразредно одељење у Зуквама у које се 
уписују деца са пребивалиштем у Месној заједници 
Зукве; 

7. Четвороразредно одељење у Љутицама у које 
се уписују деца са пребивалиштем у Месној заје-
дници Љутице; 

8. Четвороразредно одељење у Малом Бошњаку 
у које се уписују деца са пребивалиштем у Месној 
заједници Мали Бошњак; 

9. Четвороразредно одељење у Ћуковинима у 
које се уписују деца са пребивалиштем у Месној 
заједници Ћуковине.  

Осморазредна одељења у саставу Матичне 
школе организована су и функционишу у следећим 
насељеним местима: 

1. Осморазредно одељење у Драгињу у које се  

- од I до IV разреда уписују деца са пребивали-
штем у Месној заједници Драгиње, Месној заједници 
Брдарица (до Драгиња) и Месној заједници Свилеува 
(засеок „Вила Леска“), а 

- од V до VIII разреда уписују деца са пребивали-
штем у Месној заједници Драгиње, Месној заједници 
Брдарица и Месној заједници Свилеува (засеок 
„Вила Леска“); 

2. Осморазредно одељење у Доњем Црниљеву у 
које се  

- од I до IV разреда уписују деца са пребивали-
штем у Месној заједници Доње Црниљево и Месној 
заједници Галовић, а 

- од V до VIII разреда уписују деца са пребивали-
штем у Месној заједници Доње Црниљево, Месној 
заједници Галовић, Месној заједници Градојевић и 
Месној заједници Ћуковине; 

3. Осморазредно одељење у Каменици у које се  

- од I до IV разреда уписују деца са пребивали-
штем у Месној заједници Каменица и Месној 
заједници Голочело (засеок Урошевића, Петровића и 
Тодоровића до Каменице), а 

- од V до VIII разреда уписују деца са пребивали-
штем у Месној заједници Каменица, Месној заје-
дници Голочело и Месној заједници Љутице; 

4. Осморазредно одељење у Свилеуви у које се  

- од I до IV разреда уписују деца са пребивали-
штем у Месној заједници Свилеува,  

- од V до VIII разреда уписују деца са преби-
валиштем у Месној заједници Свилеува и Месној 
заједници Баталаге. 

Члан 4. 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану 
развоја мреже јавних основних школа на територији 
општине Коцељева за период од 2019. до 2022. 
године, односно од 2019. до 2026. године. 

Члан 5. 

Ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о броју и просторном распореду основних 
школа на територији општине Коцељева („Службени 
лист Општине“, број 20/2014) 
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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 по прибављеној сагласности 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

005 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гла-
сник РС'' бр. 88/17 и 27/18), члана 2. став 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних осно-
вних школа („Службени гласник РС“ број 21/18) и 
члана 36. Статута Општине Коцељева (''Службени 
лист општине'' бр. 27/08), Скупштина општине 
Коцељева на седници одржаној дана 18.03.2019. 
године, донела је  

О Д Л У К У  

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Члан 1. 

Овом Одлуком утвђује се број, просторни распоред, 
седиште и структура јавних предшколских установа 
на територији општине Коцељева. 

Члан 2. 

Васпитање и образовање деце на територији 
општине Коцељева у оквиру припремног предшко-
лског програма, као и различити облици рада са 
децом (дневни боравак деце) у установи организује 
се у једној јавној предшколској установи под нази-
вом: Предшколска установа „Полетарац“ чије седиште 
је у Коцељеви у улици Омладинска 3, у седишту 
општине Коцељева. 

Члан 3. 

Целодневни, полудневи, минимални, скраћени, 
повремени, петодневни и други различити облици 
рада са децом, као и обављање појединих послова и 
услуга организују се у објекту Предшколске установе 
„Полетарац“ Коцељева у Коцељеви, по групама схо-
дно узрасту деце. 

Члан 4. 

Предшколска установа ''Полетарац'' Коцељева 
обавезан припремни предшколски програм, у години 

за полазак деце у Основну школу, узраста од 5,5 до 
6,5 година, организоваће на територији општине 
Коцељева у месним заједницама у којима постоји 
довољан број деце за формирање најмање једне 
васпитне групе, у оквиру објеката издвојених четво-
роразредних и осморазредних одељења Основне 
школе „Мића Станојловић“ Коцељева.  

Мрежу предшколских васпитних група у Предшко-
лској установи „Полетарац“ Коцељева за школску 
годину, утврђује Решењем Општинско веће Коцељева. 

Члан 5. 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану 
развоја мреже јавних предшколских установа на 
територији општине Коцељева. 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о мрежи предшколских установа на терито-
рији општине Коцељева („Службени лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
број 25/2011) 

Члан 7. 

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: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

006 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) (и 
члана 36. став 1. тачка 8. Статута општине Коцељева 
(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 
Коцељева, на седници одржаној дана 18.03.2019. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Одлука о измени Програма пословања 
Јавног комуналног предузећа ''Прогрес'' Коцељева за 
2019. годину коју је донео Надзорни одбор предузећа 
под бројем 055/2019 од 29.01.2019. године. 

II Одлука из тачке I саставни је део овог Закључка. 

III Закључак доставити: Јавном комуналном пре-
дузећу ''Прогрес'' Коцељева, Одељењу за урбанизам, 
комуналне, стамбене и имовинско-правне послове 
Општинске управе Коцељева, Одсеку за финансије, 
у досије седничког материјала и архиви. 
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IV Закључак објавити у ''Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

007 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 36. став 1. тачка 8. Статута општине Коцељева 
(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 
Коцељева, на седници одржаној дана 18.03.2019. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Одлука о измени Финансијског плана 
Јавног комуналног предузећа ''Прогрес'' Коцељева за 
2019. годину коју је донео Надзорни одбор предузећа 
под бројем 055/2019 од 29.01.2019. године. 

II Одлука из тачке I саставни је део овог Закључка. 

III Закључак доставити: ЈКП ''Прогрес'', Одељењу 
за урбанизам, комуналне, стамбене и имовинско-
правне послове и Одсеку за финансије 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: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

008 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 36. став 1. тачка 8. Статута општине Коцељева 
(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 
Коцељева, на седници одржаној дана 18.03.2019. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Одлука о измени Посебног програма 
о коришћењу средстава из буџета општине Коцељева 
за Јавно комунално предузеће ''Прогрес'' Коцељева 
за 2019. годину коју је донео Надзорни одбор пре-
дузећа под бројем 055/2019 од 29.01.2019. године. 

II Одлука из тачке I саставни је део овог 
Закључка. 

III Закључак доставити: Јавном комуналном пре-
дузећу ''Прогрес'' Коцељева, Одељењу за урбанизам, 
комуналне, стамбене и имовинско-правне послове 
Општинске управе Коцељева, Одсеку за финансије, 
у досије седничког материјала и архиви. 

IV Закључак објавити у ''Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

009 

На основу члана 124. Закона о социјалној заштити 
(''Сл. гласник РС'', број 24/2011), члана 18. став 1. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, 
број 42/91, 71/94, 79/05- др. закон, 81/05- испр. др. 
закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14 -др. закон), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној само-
управи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 83/2014 -др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. 
став 1. тачка 9. Статута Општине Коцељева (''Сл. 
лист Општине'', бр. 27/08), уз прибављену сагласност 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања број 119-01-286/2018-09 од 
18.01.2019. године, Скупштина општине Коцељева, 
на седници одржаној дана 18.03.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ''КОЦЕЉЕВА'' КОЦЕЉЕВА 

I ИМЕНУЈЕ СЕ ЗОРИЦА САВИЋ, дипл. психолог 
из Драгиња, за директора Центра за социјални рад 
''Коцељева'' Коцељева на мандатни период од 
четири године, почев од 18.03.2019. године. 

II Решење доставити: Именованој, ЦСР ''Коцељева'' 
Коцељева, Одељењу за општу управу и јавне службе 
Општинске управе Коцељева, у досије седничког 
материјала и архиви. 

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

О б р а з л о ж е њ е  

Правни основ за доношење овог решења са-
држан је у члану 124. Закона о социјалној заштити, 
члана 18. став 1. Закона о јавним, члана 32.став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 36. 
став 1. тачка 9. Статута Општине Коцељева. 

Чланом 124. Закона о социјалној заштити прописан 
је начин именовања директора Центра за социјални 
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рад, односно ко може бити именован за директора 
Центра за социјални рад, да мандат директора траје 
4 године, да га именује надлежни орган јединице 
локалне самоуправе на основу спроведеног јавног 
конкурса, по прибављеном мишљењу Управног одбора 
Центра за социјални рад, да конкурс расписује Управни 
одбор Центра за социјални рад који и спроводи 
изборни поступак.  

Оснивач именује директора Центра за социјални 
рад уз претходно прибављену сагласност надлежног 
Министарства на мандатни период од 4 године, са-
гласно члану 124. став 8. Закона о социјалној заштити. 

С обзиром да је спроведен конкурс за директора, 
те да је добијена сагласност број 119-01-286/2018-09 
од 18.01.2019. године, Министарства за рад запо-
шљавање, борачка и социјална питања – Сектора за 
бригу о породици и социјалну заштиту за именовање 
директора Центра за социјални рад ''Коцељева'' 
Коцељева Зорице Савић, дипломираноиг психолога 
из Драгиња, то се предлаже доношење овог решења, 
а имајући у виду горе цитиране одредбе и надле-
жности Скупштине Општине регулисане чланом 32. 
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и 
члана 36. став 1. тачка 9. Статута Општине Коцељева. 
Из напред наведеног одлучено је као у диспозитиву 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог ре-
шења може се покренути спор пред Вишим судом у 
Шапцу у року од 30 дана од дана достављања 
решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

010 

На основу члана 115, 116. и 117. Закона о осно-
вама система и образовања (''Сл. гласник РС'', бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019)72/09, 52/11 и 
55/13), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 83/2014 -
др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 26. 
став 1. тачка 9. Статута општине Коцељева (''Сл. 
лист Општине'', бр. 27/08) а на предлог Комисије за 
избор и именовања број 06-10 од 15.03.2019. године, 
Скупштина општине Коцељева је на седници одржа-
ној дана 18.03.2019. године донела  

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ'' У КОЦЕЉЕВИ 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског 
одбора Основне школе ''Мића Станојловић'' Коцељева, 
због истека мандатног периода на који су изабрани и то: 

- Милка Матић из Коцељеве, из реда запослених, 

- Мирослав Пајић из Доњег Црниљева, из реда 
запослених, 

- Слободанка Илић из Драгиња, из реда запо-
слених, 

- Никола Вејин из Каменице, из реда родитеља, 

- Зоран Нешовановић из Свилеуве, из реда роди-
теља, 

- Зорица Јагодић из Каменице, из реда родитеља, 

- Весна М. Илић из Коцељеве, из реда локалне 
самоуправе, 

- Радиша Глигорић из Брдарице, из реда локалне 
самоуправе и  

- Јанко Вучинић из Доњег Црниљева, из реда 
локалне самоуправе. 

II Решење доставити: разрешеним, Основној 
школи ''Мића Станојловић'' Коцељева, Одељењу за 
општу управу и јавне службе Општинске управе 
Коцељева, у досије седничког материјала и архиви. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

011 

На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама 
система и образовања (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019)72/09, 52/11 и 55/13), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоу-
прави (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 83/2014 -др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 26. 
став 1. тачка 9. Статута општине Коцељева (''Сл. 
лист Општине'', бр. 27/08) а на предлог Комисије за 
избор и именовања број 06-10 од 15.03.2019. године, 
Скупштина општине Коцељева је на седници 
одржаној дана 18.03.2019. године донела  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ'' У КОЦЕЉЕВИ 

I За чланове Школског одбора Основне школе 
''Мића Станојловић'' из Коцељеве ИМЕНУЈУ СЕ: 

- Милка Матић из Коцељеве, из реда запослених, 

- Томислав Живановић из Свилеуве, из реда 
запослених, 

- Душица Ђорђић из Коцељеве, из реда запо-
слених, 
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- Никола Вејин из Каменице, из реда родитеља, 

- Бранка Радојчић из Брдарице, из реда роди-
теља, 

- Зорица Илић из Доњег Црниљева, из реда 
родитеља, 

- Весна М. Илић из Коцељеве, из реда локалне 
самоуправе, 

- Радиша Глигорић из Брдарице, из реда локалне 
самоуправе и  

- Јанко Вучинић из Доњег Црниљева, из реда 
локалне самоуправе. 

II Решење доставити: именованим, Основној 
школи ''Мића Станојловић'' Коцељева, Одељењу за 
општу управу и јавне службе Општинске управе 
Коцељева, у досије седничког материјала и архиви. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

012 

На основу члана 18. Закона о библиотечко - 
информационој делатности (''Сл. гласник РС'', бр. 
52/11), члана 20. Закона о јавним службама (''Сл. 
гласник РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05), члана 32. став 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гла-
сник РС'' бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 9. 
Статута Општине Коцељева (''Сл. лист Општине'', бр. 
27/08), Скупштина општине Коцељева на седници 
одржаној дана 18.03.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

I ЉУБИША НИКИЋ из Коцељеве РАЗРЕШАВА 
СЕ чланства у Управном одбору Библиотеке ''Јанко 
Веселиновић'' Коцељева, из реда запослених, због 
одласка у старосну пензију. 

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

III Решење доставити: разрешеном, Библиотеци, 
Одељењу за општу управу и јавне службе Општи-
нске управе Коцељева, архиви и у досије седничког 
материјала. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 

013 

На основу члана 18. Закона о библиотечко - 
информационој делатности (''Сл. гласник РС'', бр. 
52/11), члана 20. Закона о јавним службама (''Сл. 
гласник РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05), члана 32. став 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гла-
сник РС'' бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 9. 
Статута Општине Коцељева (''Сл. лист Општине'', бр. 
27/08), Скупштина општине Коцељева на седници 
одржаној дана 18.03.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

I БОСИЉКА ПАВЛОВИЋ из Коцељеве ИМЕНУЈЕ 
СЕ за члана Управног одбора Библиотеке ''Јанко 
Веселиновић'' Коцељева из реда запослених а на 
предлог установе. 

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

III Решење доставити: именованој, Библиотеци, 
Одељењу за општу управу и јавне службе Општи-
нске управе Коцељева, архиви и у досије седничког 
материјала. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

014 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 36. став 1. тачка 8. Статута Општине Коцељева 
(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 
Коцељева, на седници одржаној дана 18.03.2019. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за соци-
јални рад ''Коцељева'' Коцељева за 2018. годину са 
Извештајем о финансијском пословању за 2018. 
годину, које је усвојио Управни одбор установе 
својим актима број 02-551-74 и 02-551-29 на седни-
цама од 23.01. и 18.02.2019. године. 

II Извештаји из тачке I саставни су делови овог 
Закључка. 

III Закључак доставити: Центру за социјални рад 
''Коцељева'' Коцељева, Одељењу за општу управу и 
јавне службе Општинске управе Коцељева, у досије 
седничког материјала и архиви.  
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IV Закључак објавити у ''Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

015 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 36. став 1. тачка 8. Статута Општине Коцељева 
(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 
Коцељева, на седници одржаној дана 18.11.2019. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Програм рада Центра за социјални 
рад ''Коцељева'' Коцељева за 2019. годину са Фина-
нсијским планом за 2019. годину, које је усвојио 
Управни одбор установе својим актима број 02-551-30 
од 23.01.2019. године и број 02-551-72 од 18.02.2019. 
године. 

II Програм и план из тачке I саставни су делови 
овог Закључка. 

III Закључак доставити: Центру за социјални рад 
''Коцељева'' из Коцељеве, Одељењу за општу управу 
и јавне службе 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: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

016 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 36. став 1. тачка 8. Статута Општине Коцељева 
(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 
Коцељева, на седници одржаној дана 18.03.2019. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Дома здравља ''Др 
Даринка Лукић'' Коцељева за 2018. годину са Изве-
штајем о финансијском пословању за 2018. годину 
које је усвојио Управни одбор установе својим актом 
број 284 од 01.02.2019. године. 

II Извештаји из тачке I саставни су делови овог 
Закључка. 

III Закључак доставити: Дому здравља ''Др Даринка 
Лукић'' из Коцељеве, Одељењу за општу управу и 
јавне службе 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: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

017 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
(''Сл. лист Општине'', бр. 129/07) и члана 36. став 1. 
тачка 8. Статута Општине Коцељева (''Сл. лист 
Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине Коцељева, 
на седници одржаној дана 18.03.2019. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ План и Програм рада Дома здравља 
''Др Даринка Лукић'' Коцељева за 2019. годину са 
Финансијским планом за 2019. годину које је усвојио 
Управни одбор установе својим актом број 285 од 
01.02.2019. године.  

II Програм и планови из тачке I саставни су 
делови овог Закључка. 

III Закључак доставити: Дому здравља ''Др Даринка 
Лукић'' из Коцељеве, Одељењу за општу управу и 
јавне службе 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: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

018 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 36. став 1. тачка 8. Статута Општине 
Коцељева (''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина 
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општине Коцељева, на седници одржаној дана 
18.03.2019. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Извештај о финансијском пословању 
Предшколске установе ''Полетарац'' Коцељева за 
период од I - XII 2018. годинe, који је својим актом 
број 30-2/19 од 27.02.2019. године усвојио Управни 
одбор установе.  

II Извештај из тачке I саставни је део овог 
Закључка. 

III Закључак доставити: Предшколској установи 
''Полетарац'' Коцељева, Одељењу за општу управу и 
јавне службе 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: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

019 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 36. став 1. тачка 8. Статута Општине Коцељева 
(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 
Коцељева, на седници одржаној дана 18.03.2019. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Извештајем о 
финансијском пословању Црвеног крста Коцељева 
за 2018. годину, које је усвојила Скупштина установе 
својим актима број 10-9 и 10-10 од 04.03.2019. године. 

II Извештаји из тачке I саставни су делови овог 
Закључка. 

III Закључак доставити: Црвеном крсту Коцељева, 
Одељењу за општу управу и јавне службе 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: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

020 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 

83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 36. став 1. тачка 8. Статута Општине Коцељева 
(''Сл. лист Општине'', бр. 27/08), Скупштина општине 
Коцељева, на седници одржаној дана 18.03.2019. 
године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ План рада са Финансијским планом 
Црвеног крста Коцељева за 2019. годину, које је 
усвојила Скупштина установе својим актима број 10-
11 и 10-8 од 04.03.2019. године. 

II Планови из тачке I саставни су делови овог 
Закључка. 

III Закључак доставити: Црвеном крсту Коцељева, 
Одељењу за општу управу и јавне службе 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: 06-11 од 18.03.2019. год. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  
Владан Јанковић, с.р. 
 

 

АКТА СО БОГАТИЋ 

 

021 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R. 184/2019-09 
Датум: 18.03.2019.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/18) и члана 46. и члана 114. став 4. 
Статута општине Богатић („Службени лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
број 37/16-пречишћен текст и 27./17), Скупштина 
општине Богатић, на седници одржаној 18.03.2019. 
године, по прибављеном мишљењу Министарства за 
државну управу и локалну самоуправу број 110-00-
00352/2018-24 од 18.12.2018.године, донелаје 

С Т А Т У Т  

ОПШТИНЕ БОГАТИЋ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Предмет уређивањa 

Члан 1. 

Овим Статутом, у складу са законом, уређују се 
нарочито: права и дужности општине Богатић (у 
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даљем тексту: Општина) и начин њиховог оства-
ривања, број одборника Скупштине општине Богатић 
(у даљем тексту: Скупштина општине), организација 
и рад органа и служби, начин управљања грађана 
пословима из надлежности Општине, услови за 
остваривање облика непосредне самоуправе, спро-
вођење поступка јавне расправе приликом припреме 
општих аката утврђених овим Статутом, оснивање, 
начин избора органа и рад месне заједнице и других 
облика месне самоуправе, услови и облици оствари-
вања сарадње и удруживања Општине, заштита 
локалне самоуправе и друга питања од значаја за 
Општину. 

Сви појмови у овом Статуту употребљени у гра-
матичком мушком роду подразумевају мушки и женски 
природни род.  

Положај Општине 

Члан 2. 

Општина је основна територијална јединица у 
којој грађани остварују право на локалну самоуправу 
у складу са Уставом, законом и овим Статутом. 

Грађани који имају бирачко право и пребива-
лиште на територији Општине, управљају пословима 
Општине у складу са законом и овим Статутом.  

Грађани учествују у остваривању локалне самоу-
праве путем грађанске иницијативе, збора грађана, 
референдума, других облика учешћа грађана у 
обављању послова Општине и преко својих одбо-
рника у Скупштини општине, у складу са Уставом, 
законом и овим Статутом.  

Територија 

Члан 3. 

Територију Општине, утврђену законом, чине 
насељена места, односно подручја катастарских 
општина које улазе у њен састав, и то:  

насељено место  катастарска општина 
1. БАДОВИНЦИ БАДОВИНЦИ 

2. БАДОВИНЦИ БАНОВО ПОЉЕ 

3. БЕЛОТИЋ БЕЛОТИЋ 

4. БОГАТИЋ БОГАТИЋ 

5. ГЛОГОВАЦ ГЛОГОВАЦ 

6. ГЛУШЦИ ГЛУШЦИ 

7. ДУБЉЕ ДУБЉЕ 

8. КЛЕЊЕ КЛЕЊЕ 

9. МЕТКОВИЋ МЕТКОВИЋ 

10.ОЧАГЕ ОЧАГЕ 

11.СОВЉАК СОВЉАК 

12. САЛАШ  
ЦРНОБАРСКИ 

САЛАШ 
ЦРНОБАРСКИ 

13. УЗВЕЋЕ УЗВЕЋЕ 

14. ЦРНА БАРА ЦРНА БАРА 

Својство правног лица 

Члан 4. 

Општина има својство правног лица. Седиште 
Општине је у насељеном месту Богатић, улица Мике 
Витомировића бр.1.  

Општина има своју званичну интернет презента-
цију на адреси www.opstina@bogatic.rs 

Печат 

Члан 5. 

Органи Општине имају печат.  

Печат је округлог облика са исписаним текстом: 
Република Србија, општина Богатић, назив и седи-
ште органа исписан на српском језику и ћириличким 
писмом и грбом Републике Србије у средини.  

Језик и писмо 

Члан 6. 

На територији Општине у службеној употреби је 
српски језик и ћириличко писмо.   

Симболи Општине 

Члан 7. 

Општина има грб као свој симбол.  

Симбол Општине и начин његовог коришћења 
уређују се посебном одлуком Скупштине општине. 

Употреба симбола Општине 

Члан 8. 

Симбол Општине може се истицати само уз државне 
симболе. У службеним просторијама органа Општине 
истичу се само државни симболи и грб Општине.  

Празник Општине 

Члан 9. 

Општина има празник.  

Празник Општине утврђује се посебном одлуком 
коју доноси Скупштина општине уз претходну сагла-
сност министарства надлежног за послове локалне 
самоуправе.  

Награде и јавна признања 

Члан 10. 

Општина установљава награде и друга јавна при-
знања организацијама и грађанима за значајна 
остварења у привреди, науци, уметности, спорту и 
другим друштвеним областима. 

Општина додељује звање „почасни грађанин“ особи 
чији су рад и достигнућа од посебног значаја за 
Општину.  

Скупштина општине одлучује о додељивању звања 
„почасни грађанин“ уз претходну сагласност министа-
рства надлежног за послове локалне самоуправе.  

Награде и друга јавна признања и звање „почасни 
грађанин“ додељују се поводом празника Општине. 



Страна 28 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 4 

 

 

Врсте награда и других јавних признања, посту-
пак, услови и критеријуми за додељивање јавних 
признања и звања „почасни грађанин“ уређују се 
посебном одлуком. 

Утврђивање назива делова насељених места 

Члан 11. 

Општина утврђује називе улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места 
на својој територији посебном одлуком, уз претходну 
сагласност министарства надлежног за послове ло-
калне самоуправе. 

Јавност рада 

Члан 12. 

Рад органа Општине је јаван.  

Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

1. путем издавања билтена, информатора, преко 
средстава јавног информисања, презентовањем одлука 
и других аката јавности и постављањем интернет 
презентације;  

2. организовањем јавних расправа у складу са 
законом, овим статутом и одлукама органа Општине, 

3. организовањем јавних слушања у складу са 
овим статутом и пословником Скупштине општине и 

4. у другим случајевима утврђеним овим статутом 
и другим актима органа Општине.  

Имовина Општине 

Члан 13. 

Општина има своју имовину.  

Имовином Општине самостално управљају и ра-
сполажу органи Општине, у складу са законом, овим 
статутом и другим актима Општине. 

У јавној својини Општине сагласно закону су: 

- добра у општој употреби на територији Општине 
(општински путеви, некатегорисани путеви, улице 
које нису део аутопута или државног пута I и II реда, 
тргови и јавни паркови и др.);  

- комунална мрежа на територији Општине;  

- непокретне и покретне ствари и друга имовинска 
права које користе органи и организације Општине;  

- ствари у јавној својини на којима право коришћења 
имају месне заједнице на територији Општине, уста-
нове, јавне агенције и друге организације чији је 
оснивач Општина;  

- друге непокретне и покретне ствари и имовинска 
права, у складу са законом којим се уређује јавна 
својина. 

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

Надлежности Општине 

Члан 14. 

Општина врши послове из своје надлежности 
утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира 
права и дужности Републике који су јој законом 
поверени.  

Надлежности утврђене Уставом и законом 

Члан 15. 

Општина, преко својих органа, у складу са Уставом 
и законом:  

1) доноси статут, буџет и завршни рачун, про-
сторни и урбанистички план и план развоја Општине, 
као и стратешке планове и програме локалног еконо-
мског развоја;  

2) уређује и обезбеђује обављање и развој кому-
налних делатности, локални превоз, коришћење 
грађевинског земљишта и пословног простора;  

3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржа-
вању и коришћењу некатегорисаних и општинских 
путева, као и улица и других јавних објеката од 
општинског значаја; 

4) стара се о задовољавању потреба грађана у 
области просвете (предшколско васпитање и обра-
зовање и основно и средње образовање и васпитање), 
научноистраживачке и иновационе делатности, културе, 
здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, 
спорта и физичке културе;  

5) обезбеђује остваривање посебних потреба 
особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих 
група; 

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, зана-
тства, угоститељства и трговине; 

7) доноси и реализује програме за подстицање 
локалног економског развоја, предузима активности 
за одржавање постојећих и привлачење нових инве-
стиција и унапређује опште услове пословања; 

8) стара се о заштити животне средине, заштити 
од елементарних и других непогода, заштити култу-
рних добара од значаја за Општину;  

9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољо-
привредног земљишта и спроводи политику руралног 
развоја;  

10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу 
људских и мањинских права, родној равноправности, 
као и о јавном информисању у Општини;  

11) образује и уређује организацију и рад органа, 
организација и служби за потребе Општине, орга-
низује службу правне помоћи грађанима и уређује 
организацију и рад мировних већа;  

12) утврђује симболе Општине и њихову употребу;  

13) управља општинском имовином и утврђује 
стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;  

14) прописује прекршаје за повреде општинских 
прописа; 

15) обавља и друге послове од локалног значаја 
одређене законом, као и послове од непосредног 
интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и 
овим статутом.  

Послови из надлежности општина утврђени Уставом 
и законом, ближе су одређени Јединственим пописом 
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послова јединица локалне самоуправе који обезбе-
ђује министарство надлежно за локалну самоуправу 
у складу са законом. 

Јавне службе Општине 

Члан 16. 

За остваривање својих права и дужности и за за-
довољавање потреба локалног становништва, Општина 
може оснивати предузећа, установе и друге органи-
зације које врше јавну службу, у складу са законом и 
овим статутом.  

Скупштина општине посебном одлуком оснива 
предузећа, установе и друге организације које врше 
јавну службу и остварује права оснивача, ако зако-
ном или овим статутом за вршење појединих права 
оснивача није утврђена надлежност другог органа 
Општине.  

Поверавање послова правном или физичком 
лицу 

Члан 17. 

Општина може уговором, на начелима конкуренције, 
јавности, економичности, ефикасности и заштите 
животне средине, поверити правном или физичком 
лицу обављање појединих послова из своје надле-
жности.  

Поверавање послова из става 1. овог члана уре-
ђује се одлуком Скупштине општине. 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ 

Средства за обављање послова и извори 
средстава 

Члан 18. 

За обављање послова Општине утврђених Уставом 
и законом, као и за обављање законом поверених 
послова из оквира права и дужности Републике, 
Општини припадају приходи и примања утврђени 
законом.  

Послови Општине финансирају се из изворних и 
уступљених прихода, трансфера, примања по основу 
задуживања и других прихода и примања утврђених 
законом.  

Ненаменски карактер средстава 

Члан 19. 

Сви приходи Општине су општи приход буџета и 
могу се користити за било коју намену, осим оних 
прихода чији је наменски карактер утврђен законом.  

Буџет и завршни рачун 

Члан 20. 

Скупштина доноси буџет Општине за сваку кале-
ндарску годину, у којем се исказују сви приходи и 
примања, задуживања и друге финансијске транса-
кције, расходи и други издаци, у складу са законом 
који уређује буџетски систем. 

По истеку године за коју је буџет донет саставља 
се завршни рачун о извршењу буџета Општине. 

Одговорност за извршење буџета и извештавање 

Члан 21. 

За извршење буџета Општине, председник Општине 
одговара Скупштини општине. Општинска управа оба-
везна је да редовно прати извршење буџета и по 
потреби, а најмање два пута годишње информише 
председника Општине, а обавезно у року од 15 дана 
по истеку шестомесечног, односно деветомесечног 
периода. 

Председник општине, у року од 15 дана од дана 
достављања извештаја из става 2. овог члана, усваја 
и доставља извештај Скупштини општине.  

Самодопринос 

Члан 22. 

За задовољавање потреба грађана у Општини 
или њеном делу средства се могу прикупљати само-
доприносом.  

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани 
референдумом, у складу са законом којим је уређено 
непосредно изјашњавање грађана и овим статутом.  

Утврђивање предлога одлуке 

Члан 23. 

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује 
Скупштина општине.  

Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог 
члана може поднети најмање једна трећина одбо-
рника Скупштине општине и грађани путем грађанске 
иницијативе.  

Уз иницијативу се подноси и програм којим се 
утврђују извори, намена и начин обезбеђивања уку-
пних финансијских средстава за реализацију проје-
кта који је предмет одлуке. 

По примљеној уредној иницијативи, Скупштина 
општине одлучује о покретању поступка за увођење 
самодоприноса већином гласова од укупног броја 
одборника. 

Ако Скупштина општине прихвати иницијативу за 
увођење самодоприноса, доноси закључак којим исто-
времено одређује рок за припрему нацрта одлуке о 
увођењу самодоприноса и рок и начин организовања 
јавне расправе. 

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Ску-
пштина општине утврђује већином гласова од укупног 
броја одборника. 

Доношење одлуке о увођењу самодоприноса 

Члан 24. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани 
који имају изборно право и пребивалиште на подру-
чју на којем се средства прикупљају. 
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Одлуку из става 1. овог члана доносе и грађани 
који немају изборно право и пребивалиште на 
подручју на којем се средства прикупљају, ако на том 
подручју имају непокретну имовину, а средствима 
самодоприноса се побољшавају услови коришћења 
те имовине. 

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни 
већина од укупног броја грађана из ст. 1. и 2. овог 
члана. 

Објављивање одлуке о увођењу самодоприноса 

Члан 25. 

Одлука о увођењу самодоприноса се објављује 
на начин на који се објављују акти Општине.  

Наменски карактер средстава самодоприноса 

Члан 26. 

Новчана средства која се прикупљају на основу 
одлуке о самодоприносу приход су буџета и строго 
су наменског карактера. 

IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ  

Органи Општине 

Члан 27. 

Органи Општине су: Скупштина општине, предсе-
дник Општине, Општинско веће и Општинска управа. 

У складу са законом којим се уређује правобра-
нилаштво, орган Општине је и Општинско правобра-
нилаштво.  

Презумпција надлежности 

Члан 28. 

Послове Општине врше органи Општине у оквиру 
своје надлежности утврђене законом и овим 
статутом.  

Скупштина општине доноси акте општег карактера.  

Ако законом или другим прописом није утврђено 
који орган је надлежан за обављање послова из 
надлежности Општине, све послове који се односе 
на уређивање односа из надлежности Општине врши 
Скупштина општине, а послове који су по својој при-
роди извршни, врши председник Општине.  

Ако се према природи посла не може утврдити 
надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надле-
жна је Скупштина општине.  

1. Скупштина општине  

Положај Скупштине општине 

Члан 29. 

Скупштина општине је највиши орган Општине који 
врши основне функције локалне власти, утврђене 
Уставом, Законом и овим Статутом.  

Састав Скупштине општине 

Члан 30. 

Скупштину општине чине одборници које бирају 
грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, 
у складу са законом и овим статутом.  

Сазивање конститутивне седнице 

Члан 31. 

Седницу новог сазива Скупштине општине сазива 
председник Скупштине општине претходног сазива, у 
року од 15 дана од дана објављивања резултата 
избора.  

Уколико председник Скупштине општине из 
претходног сазива не сазове седницу новог сазива у 
року из става 1. овог члана, седницу новог сазива 
сазваће најстарији одборник новог сазива у року од 
15 дана од истека рока из става 1. овог члана 

Седницом председава најстарији одборник до 
избора председника Скупштине општине.  

Конституисање Скупштине 

Члан 32. 

Скупштина општине се сматра конституисаном 
избором председника Скупштине општине и поста-
вљењем секретара Скупштине општине. 

Број одборника 

Члан 33. 

Скупштина општине има 31 одборника.  

Мандат 

Члан 34. 

Одборници се бирају на четири године.  

Одборнику почиње и престаје одборнички мандат 
под условима и на начин утврђен законом. 

Заклетва 

Члан 35. 

Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: 
„Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине 
Богатић придржавати Устава, закона и Статута 
општине Богатић, и да ћу часно и непристрасно вршити 
дужност одборника, руководећи се интересима 
грађана.“  

Неспојивост функција 

Члан 36. 

Одборник не може бити запослени у Општинској 
управи и лице које именује, односно поставља 
Скупштина општине.  

Ако запослени у Општинској управи буде изабран 
за одборника, права и обавезе по основу рада мирују 
му док траје његов одборнички мандат.  
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Даном потврђивања одборничког мандата лицима 
која је именовала, односно поставила Скупштина 
општине престаје функција на коју су именована, 
односно постављена. 

Имунитет одборника 

Члан 37. 

Одборник не може бити позван на кривичну одго-
ворност, притворен или кажњен због изнетог мишљења 
или давања гласа на седници Скупштине општине и 
радних тела. 

Права и дужности одборника 

Члан 38. 

Право је и дужност одборника да учествује у раду 
Скупштине општине и њених радних тела, предлаже 
Скупштини општине расправу о одређеним питањима, 
предлаже радном телу Скупштине општине да 
организује јавно слушање о предлозима прописа и 
одлука о којима одлучује Скупштина општине, по-
дноси предлоге одлука и других аката из надле-
жности Скупштине општине и даје амандмане на 
предлоге прописа, поставља питања везана за рад 
органа Општине и учествује у другим активностима 
Скупштине општине.  

Право је одборника да буде редовно обаве-шта-
ван о питањима од утицаја на вршење одборничке 
дужности, да на лични захтев добије од органа и 
служби Општине податке који су му потребни за рад, 
као и стручну помоћ у припремању предлога за 
Скупштину општине.  

За благовремено достављање обавештења, тра-
жених података, списа и упутстава одговоран је 
секретар Скупштине општине, а начелник Општинске 
управе када се обавештење, тражени податак, спис и 
упутство односе на делокруг и рад Општинске управе. 

Одборник има право на заштиту мандата, укљу-
чујући и судску заштиту, која се остварује сходном 
применом закона којим се уређује заштита изборног 
права у изборном поступку.  

Права и дужности одборника ближе се одређују 
пословником Скупштине општине.  

Накнаде и друга примања одборника 

Члан 39. 

Право одборника на изгубљену зараду, путне 
трошкове за долазак и одлазак са седнице Ску-
пштине општине и њених радних тела, дневнице и на 
накнаду других трошкова везаних за вршење одбо-
рничке функције уређује се посебном одлуком 
Скупштине општине. 

Надлежност Скупштине општине 

Члан 40. 

Скупштина општине, у складу са законом: 

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине 
општине;  

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;  

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као 
и начин и мерила за одређивање висине локалних 
такса и накнада;  

4) доноси план развоја Општине, планске доку-
менте јавних политика, средњорочне планове и 
друге планске документе, у складу са законом;  

5) доноси просторни и урбанистички план Општине;  

6) доноси прописе и друге опште акте из надле-
жности општине; 

7) бира и разрешава локалног омбудсмана; 

8) расписује општински референдум и рефере-
ндум на делу територије Општине, изјашњава се о 
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и 
утврђује предлог одлуке о самодоприносу;  

9) образује и уређује организацију и рад органи-
зација и служби за потребе Општине;  

10) оснива јавна предузећа и друштва капитала 
за обављање делатности од општег интереса у 
складу са законом и овим статутом, даје сагласност 
на законом одређене опште и друге правне акте и 
радње јавног предузећа, односно друштва капитала, 
ради заштите општег интереса;  

11) оснива установе и организације у области 
предшколског образовања и васпитања, основног 
образовања, културе, социјалне заштите, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје 
заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 
функционисање;  

12) именује и разрешава надзорни одбор и дире-
ктора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност 
на статут јавног предузећа и врши друга права 
оснивача у складу са законом и оснивачким актом; 

13) именује и разрешава управни одбор, надзо-
рни одбор и директора установе, организације и 
службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте у складу са законом;  

14) бира и разрешава председника Скупштине и 
заменика председника Скупштине;  

15) поставља и разрешава секретара и заменика 
секретара Скупштине; 

16) бира и разрешава председника Општине и, на 
предлог председника Општине, бира заменика пре-
дседника Општине и чланове Општинског већа;  

17) именује и разрешава главног урбанисту; 

18) усваја Кадровски план; 

19) уређује услове и начин обављања комуналних 
делатности, права и обавезе корисника комуналних 
услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин 
вршења надзора над обављањем комуналних дела-
тности, оснива јавна предузећа за обављање кому-
налне делатности, односно поверава обављање тих 
делатности друштву капитала или предузетнику, 
прописује опште услове одржавања комуналног реда 
и мере за њихово спровођење; 
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20) доноси годишње и средњорочне програме 
уређивања грађевинског земљишта; одлучује о оту-
ђењу грађевинског земљишта у складу са законом и 
прописом Општине; 

21) доноси локалну стамбену стратегију у складу 
са Националном стамбеном стратегијом, акциони 
план за њено спровођење и програме стамбене 
подршке, може основати јавну стамбену агенцију у 
складу са законом, као и правно лице за обављање 
послова од јавног интереса у области становања; 

22) уређује коришћење пословног простора који је 
у јавној својини Општине, уређује висину закупнине 
пословног простора и врши друге послове у вези са 
коришћењем пословног простора, у складу са зако-
ном и другим актима Општине; 

23) уређује критеријуме и поступак давања ста-
нова у закуп и њихове куповине;  

24) прописује висину закупнине за коришћење 
стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини 
Општине; 

25) ближе уређује коришћење, одржавање и упра-
вљање стварима у јавној својини Општине;  

26) уређује начин коришћења превозних сре-
дстава у јавној својини Општине;  

27) уређује ближе услове за обављање такси 
превоза путника; 

28) доноси програме коришћења и заштите приро-
дних вредности и програме заштите животне средине, 
односно локалне акционе и санационе планове, у 
складу са стратешким документима и интересима и 
специфичностима Општине и утврђује посебну 
накнаду за заштиту и унапређење животне средине;  

29) доноси годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта, утврђује 
противерозионе мере и њихово спровођење, одлу-
чује о привођењу пашњака другој култури;  

30) доноси програм развоја туризма у складу са 
Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на 
територији Општине;  

31) доноси локални акциони план за борбу против 
корупције на нивоу Општине и образује стално радно 
тело за праћење спровођења локалног акционог 
плана;  

32) доноси програм контроле и смањења попу-
лације напуштених паса и мачака, уређује држање и 
заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у 
складу са законом; 

33) доноси оперативни план за воде II реда, 
одређује место и начин коришћења воде за рекре-
ацију, укључујући и купање; 

34) доноси акциони план за спровођење Нацио-
налне стратегије за младе на територији Општине, 
може основати канцеларију за младе6;  

35) доноси програм и план енергетске ефикасности;  

36) одлучује о прибављању и отуђењу непокре-
тности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке 
на непокретностима у јавној својини Општине, као и 
о преносу права својине на другог носиоца права 
јавне својине;  

37) одлучује о улагању ствари у јавној својини 
Општине и права у капитал јавног предузећа и дру-
штва капитала чији је оснивач, у складу са законом;  

38) одлучује о преносу права коришћења на 
стварима у својини Општине, установама, јавним 
агенцијама и другим организацијама чији је оснивач 
Општина; 

39) одлучује о давању концесије када су јавна 
тела и предмет концесије у надлежности Општине, 
даје сагласност на концесиони акт;  

40) даје сагласност и усваја предлог пројекта 
јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт 
јавног уговора у пројекту јавно-приватног партне-
рства и даје овлашћење председнику Општине да 
потпише јавни уговор у име Општине;  

41) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси 
план и програм развоја система заштите и спасавања;  

42) образује робне резерве и утврђује њихов 
обим и структуру;  

43) утврђује општинске таксе и друге локалне 
приходе који Општини припадају по закону; 

44) утврђује висину доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта;  

45) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје 
сагласност на одлуку о промени цена комуналних 
услуга, у складу са законом; 

46) утврђује критеријуме и поступак за регре-
сирање трошкова боравка у предшколској установи 
за децу из материјално угрожених породица; 

47) доноси акт о јавном задуживању Општине, у 
складу са законом којим се уређује јавни дуг;  

48) прописује радно време угоститељских, тргови-
нских и занатских објеката;  

49) даје мишљење о републичком, покрајинском и 
регионалном просторном плану;  

50) оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности која су 
утврђена Пословником Скупштине; 

51) подноси иницијативу за покретање поступка 
оснивања, укидања или промене територије Општине;  

52) предлаже Влади Републике Србије утврђи-
вање јавног интереса за експропријацију у корист 
Општине;  

53) даје мишљење о законима којима се уређују 
питања од интереса за локалну самоуправу;  

54) разматра извештај о раду и даје сагласност 
на програм рада корисника буџета; 

55) одлучује о сарадњи и удруживању са градо-
вима и општинама, удружењима, хуманитарним и 
другим организацијама;  
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56) информише јавност о свом раду;  

57) покреће поступак за оцену уставности и зако-
нитости закона или другог општег акта Републике 
Србије којим се повређује право на локалну само-
управу;  

58) организује службу правне помоћи грађанима;  

59) уређује организацију и рад мировних већа;  

60) утврђује празник Општине;  

61) даје сагласност на употребу имена, грба и 
другог обележја Општине;  

62) уређује поступак, услове и критеријуме за 
додељивање јавних признања и почасних звања које 
додељује Општина и одлучује о додели јавних при-
знања и почасних звања; 

63) одлучује о називима улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места; 

64) разматра и усваја годишње извештаје о раду 
јавних предузећа, установа и других јавих служби 
чији је оснивач или већински власник општина; 

65) разматра извештај о раду локалног омбу-
дсмана, 

66) разматра годишњи извештај главног урба-
нисте о стању у простору; 

67) усваја Етички кодекс понашања функционера 
(у даљем тексту: Етички кодекс);  

68) доноси мере и усваја препоруке за унапре-
ђење људских и мањинских права; 

69) именује Изборну комисију за спровођење 
избора за одборнике Скупштине општине у складу са 
Законом; 

70) обавља и друге послове утврђене законом и 
овим статутом.  

Кворум за рад и одлучивање 

Члан 41. 

Скупштина општине одлучује ако седници прису-
ствује већина од укупног броја одборника.  

Скупштина општине одлучује већином гласова 
присутних одборника, уколико законом или овим ста-
тутом није друкчије одређено.  

Скупштина општине већином гласова од укупног 
броја одборника: 

1) доноси Статут; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;  

3) доноси план развоја Општине и стратегије којима 
се утврђују правци деловања Општине у одређеној 
области;  

4) доноси просторни план; 

5) доноси урбанистичке планове; 

6) одлучује о јавном задуживању Општине;  

7) одлучује о сарадњи и удруживању са другим 
јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са 
јединицама локалне самоуправе у другим државама; 

8) одлучује о образовању, подручју за које се 
образује, промени подручја и укидању месних заје-
дница и других облика месне самоуправе; 

9) одлучује о називима улица, тргова, градских 
четврти, заселака и других делова насељених места;  

10) утврђује празник Општине;  

11) одлучује о додели звања „почасни грађанин“ 
Општине;  

12) усваја Етички кодекс и  

13) одлучује и у другим случајевима утврђеним 
законом и овим статутом.  

Сазивање 

Члан 42. 

Седницу Скупштине општине сазива председник 
Скупштине општине, по потреби, а најмање једном у 
три месеца. 

Председник Скупштине општине је дужан да 
седницу закаже на захтев председника Општине, 
Општинског већа или једне трећине одборника, у 
року од седам дана од дана подношења захтева, 
тако да дан одржавања седнице буде најкасније у 
року од 15 дана од дана подношења захтева.  

У ситуацијама које оправдавају хитност у сази-
вању седнице, председник Скупштине општине може 
заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 
пријема захтева. 

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана 
мора да садржи разлоге који оправдавају хитност 
сазивања, као и образложење последица које би 
наступиле њеним несазивањем.  

Минималан рок за сазивање седнице Скупштине 
општине из става 3. овог члана, не односи се на 
сазивање седнице Скупштине општине у условима 
проглашене ванредне ситуације.  

Ако председник Скупштине општине не закаже 
седницу у року из става 2. овог члана, седницу може 
заказати подносилац захтева, а председава одбо-
рник кога одреди подносилац захтева. 

Председник Скупштине општине може одложити 
седницу коју је сазвао само у случају када не постоји 
кворум потребан за рад, а у другим случајевима о 
одлагању седнице одлучује Скупштина општине.  

Јавност рада 

Члан 43. 

Седнице Скупштине општине су јавне. 

За јавност рада Скупштине општине одговоран је 
председник Скупштине општине.  Позиви и материјал 
за седнице Скупштине општине достављају се сре-
дствима информисања ради упознавања јавности.  

Седницама Скупштине општине могу присуство-
вати представници средстава јавног информисања, 
овлашћени представници предлагача, као и друга 
заинтересована лица, у складу са пословником 
Скупштине општине.  
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У случају да не постоји могућност да сви заинте-
ресовани присуствују седници Скупштине, председник 
Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство 
седници полазећи од редоследа пријављивања и 
интереса пријављених за тачке на дневном реду. 

Скупштина општине може одлучити да седница 
Скупштине не буде јавна из разлога безбедности и 
других разлога утврђених законом.  

Радна тела Скупштине општине 

Члан 44. 

Скупштина општине оснива стална и повремена 
радна тела за разматрање питања из њене надле-
жности.  

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и 
одлука које доноси Скупштина општине и обављају 
друге послове утврђене овим Статутом и посло-
вником Скупштине општине.  

Пословником Скупштине општине утврђују се број 
и задаци сталних радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова сталних радних 
тела, као и друга питања од значаја за рад сталних 
радних тела. 

Актом о образовању повременог радног тела 
утврђују се његов назив и област за коју се оснива, 
задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за 
извршење задатака, права и дужности председника и 
чланова радног тела и друга питања од значаја за 
рад радног тела. 

Јавно слушање 

Члан 45. 

Радно тело може организовати јавно слушање о 
предлозима одлука и других прописа о којима одлу-
чује Скупштина општине.  

Организовање и спровођење јавног слушања, као 
и обавештавање председника Скупштине општине и 
јавности о изнетим мишљењима и ставовима на 
јавном слушању, ближе се уређују Пословником 
Скупштине општине. 

Посебна радна тела Скупштине општине 

Члан 46. 

Поред сталних радних тела предвиђених Посло-
вником Скупштине општине, Скупштина општине 
оснива као стална радна тела: Савет за праћење 
примене Етичког кодекса, Савет за младе, Кориснички 
савет јавних служби и Комисију за родну равно-
правност. 

Скупштина општине оснива, као стална радна 
тела, органе за спровођење избора за чланове савета 
месних заједница: Изборну комисију за спровођење 
избора за чланове савета месних заједница (у 
даљем тексту: Изборна комисија) и Другостепену 
изборну комисију.  

Услове за рад посебних радних тела из ст. 1. и 2. 
овог члана, као и обављање стручних и администра-
тивно-техничких послова, обезбеђује Општинска 
управа. 

Савет за праћење примене Етичког кодекса 

Члан 47. 

Савет за праћење примене Етичког кодекса: 

1) прати да ли се функционери придржавају одре-
даба Етичког кодекса;  

2) прикупља информације које се односе на 
понашање функционера у вези са Етичким кодексом;  

3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја 
за успешну примену Етичког кодекса;  

4) промовише примену Етичког кодекса у Општини 
и шире;  

5) предлаже и самостално спроводи радње које 
воде унапређењу примене Етичког кодекса;  

6) пружа савете и мишљења функционерима, гра-
ђанима, средствима јавног информисања, органима 
и организацијама у вези са применом Етичког 
кодекса;  

7) остварује сарадњу са институцијама које раде 
у сродним делатностима;  

8) обавља друге послове одређене овим статутом 
и другим прописима. 

Чланови Савета не могу бити одборници нити 
изабрана, постављена и именована лица у Општини.  

Број чланова, начин рада и овлашћења Савета 
уређују се актом Скупштине општине.  

Савет за младе 

Члан 48. 

Савет за младе: 

1) иницира и учествује у изради локалне омладинске 
политике у области образовања, спорта, коришћења 
слободног времена, повећања запослености, инфо-
рмисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких 
шанси, здравства, културе, равноправности полова, 
спречавању насиља и криминалитета, приступа пра-
вима, одрживог развоја и животне средине и другим 
областима од значаја за младе; 

2) учествује у изради посебних локалних акцио-
них планова, програма и политика у сагласности са 
Националном стратегијом за младе и прати њихово 
остваривање;  

3) даје мишљење о питањима од значаја за младе 
и о њима обавештава органе општине;  

4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука 
које доноси Скупштина општине у областима знача-
јним за младе;  

5) усваја годишње и периодичне извештаје о 
остваривању локалне омладинске политике и лока-
лних акционих планова и програма за младе и подноси 
их Скупштини општине, председнику Општине и 
Општинском већу;  
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6) иницира припрему пројеката или учешће 
Општине у програмима и пројектима за младе у 
циљу унапређења положаја младих и обезбеђења 
остваривања њихових права која су у надлежности 
Општине;  

7) подстиче сарадњу између Општине и омлади-
нских организација и удружења и даје подршку 
реализацији њихових активности;  

8) подстиче остваривање међуопштинске сарадње 
која се односи на омладину и о томе обавештава 
органе општине;  

9) даје мишљење о предлозима пројеката од значаја 
за младе који се делимично или потпуно финанси-
рају из буџета општине, прати њихово остваривање 
и даје своје мишљење надлежном органу Општине. 

Састав и мандат Савета за младе 

Члан 49. 

Савет за младе има 5 чланова.  

Председник и чланови Савета за младе бирају се 
на период од четири године, а по истеку мандата 
могу бити поново изабрани.  

Избор чланова Савета за младе 

Члан 50. 

Председника и чланове Савета за младе бира 
Скупштина општине на предлог председника Општине, 
председника Скупштине општине, одборничких група, 
месних заједница, удружења грађана, омладинских 
организација и удружења, школа и других јавних 
служби. 

Скупштина општине бира чланове Савета за 
младе из састава грађана, стручњака, представника 
удружења, представника школа и других јавних 
служби водећи рачуна о равноправности полова и 
заступљености припадника националних мањина у 
национално мешовитим срединама. 

Најмање половину чланова Савета за младе чине 
млади узраста од 15 до 30 година који су активно-
стима и поступцима значајно афирмисали позитивну 
улогу и значај младих у локалној заједници, односно 
који су добитници школске, факултетске, научне 
односно друге награде од значаја за различите обла-
сти интересовања младих. 

Остале чланове Савета за младе бира Скупштина 
општине под условом да поседују вишегодишње 
искуство у раду са проблемима младих, доказану 
стручност односно да су активно учествовали у 
већем броју активности од важности за младе.  

Кориснички савет јавних служби 

Члан 51. 

Скупштина општине образује Кориснички савет 
јавних служби као стално радно тело састављено од 
5 чланова. 

Кориснички савет јавних служби разматра пла-
нове, програме и извештаје јавних служби и о свом 
ставу обавештава Скупштину општине и јавност. 

Кориснички савет јавних служби нарочито разма-
тра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних 
служби, као и цене комуналних производа и услуга, 
односно висину накнаде за услуге јавних служби.  

Чланове Корисничког савета бира Скупштина 
општине на предлог радних тела Скупштине општине, 
одборничких група и удружења грађана.  

Председник и најмање половина чланова Кори-
сничког савета не могу бити из састава одборника, 
функционера и запослених у Општини, односно у 
јавним службама чији је оснивач Општина.  

Престанком мандата Скупштине општине пре-
стаје мандат члановима Корисничког савета.  

Комисија за родну равноправност 

Члан 52. 

Комисија за родну равноправност разматра 
предлоге одлука и других општих аката које доноси 
Скупштина општине, прати остваривање родне 
равноправности, предлаже активности и предузимање 
мера, посебно оних којима се остварује политика 
једнаких могућности на нивоу Општине.  

У раду Комисије за родну равноправност могу, по 
позиву, учествовати и друга лица без права одлу-
чивања. 

Актом о образовању Комисије одређује се број и 
састав чланова Комисије, мандат, задаци, начин рада 
Комисије и друга питања значајна за рад Комисије.  

Општинска изборна Комисија 

Члан 53 А 

Избор, права и дужности председника и чланова 
Општинске изборне Комисије за спровођење избора 
за одборнике Скупштине општине утврђују се Посло-
вником Скупштине општине. 

Изборна комисија 

Члан 53. 

Изборну комисију чине председник и 6 чланова 
које именује Скупштина општине.  

Изборна комисија има секретара кога именује 
Скупштина општине и који учествује у раду Изборне 
комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови Изборне комисије и секре-
тар, именују се на четири године, а по истеку мандата 
могу бити поново именовани.  

Председник, чланови изборне комисије и њен се-
кретар имају заменике. За председника, заменика 
председника, секретара и заменика секретара Изборне 
комисије именују се лица која имају стечено високо 
образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
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240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, са најмање три година радног 
искуства у струци.  

Изборна комисија спроводи изборе за чланове 
Савета месне заједнице искључиво у сталном саставу.  

Чланови Изборне комисије и њихови заменици 
могу бити само грађани који имају изборно право, као 
и пребивалиште на територији Општине. 

Задаци и овлашћења Изборне комисије 

Члан 54. 

Изборна комисија приликом спровођења избора 
за Савет месне заједнице: 

1) стара се о законитости спровођења избора за 
чланове савета месне заједнице;  

2) одређује бирачка места;  

3) одређује бирачке одборе и именује њихове 
чланове;  

4) даје упутства бирачким одборима у погледу 
спровођења поступка избора за чланове савета 
месне заједнице; 

5) прописује обрасце и организује техничке при-
преме за спровођење избора; 

6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и 
поднете у складу са Упутством за спровођење избора 
за чланове савета месне заједнице;  

7) проглашава листу кандидата;  

8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број 
гласачких листића за бирачка места и записнички их 
предаје бирачким одборима;  

9) одлучује о приговорима поднетим у поступку 
избора за чланове савета месне заједнице;  

10) утврђује и објављује резултате избора за 
чланове савета месне заједнице; 

11) подноси извештај Скупштини општине о спро-
веденим изборима за чланове савета месне заједнице. 

Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и 
начин рада и одлучивања, ближе се утврђују одлу-
ком Скупштине општине којом се уређују месне 
заједнице.  

Другостепена изборна комисија 

Члан 55. 

Другостепена изборна комисија је орган за спро-
вођење избора који у другом степену одлучује о 
приговорима на одлуке Изборне комисије. 

Другостепену изборну комисију чине председник 
и четири члана.  

Другостепена изборна комисија има секретара 
кога именује Скупштина општине и који учествује у 
раду Изборне комисије без права одлучивања. 

Другостепена изборна комисија одлучује већином 
гласова од укупног броја чланова. 

Председник, најмање један члан и секретар 
Другостепене изборне комисије морају да имају 
стечено високо образовање из научне области пра-
вне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер акаде-
мским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, са најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Председник, чланови Другостепене изборне коми-
сије и секретар, именују се на четири године и могу 
поново да буду именовани.  

Задаци и овлашћења Другостепене изборне 
комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се 
утврђују одлуком Скупштине општине којом се уре-
ђују месне заједнице. 

Председник Скупштине 

Члан 56. 

Скупштина општине има председника Скупштине. 

Председник Скупштине организује рад Скупштине 
општине, сазива и председава њеним седницама, 
остварује сарадњу са председником Општине и 
Општинским већем, стара се о остваривању јавности 
рада, потписује акта која Скупштина општине доноси 
и обавља друге послове утврђене законом и овим 
статутом.  

Председник Скупштине може бити на сталном 
раду у Општини.  

Избор председника Скупштине 

Члан 57. 

Председник Скупштине се бира из реда одбо-
рника, на предлог најмање трећине одборника, на 
време од четири године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника Скупштине 
општине. 

Одборник може да учествује у предлагању само 
једног кандидата.  

Ако је предложено више кандидата, а ниједан од 
предложених кандидата не добије потребну већину 
гласова, понавља се поступак кандидовања и 
избора. 

Разрешење председника Скупштине 

Члан 58. 

Председник Скупштине може бити разрешен пре 
истека мандата: 

1) на лични захтев, 

2) на предлог најмање трећине одборника. Предлог 
се подноси у писаној форми и мора бити образложен. 
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Разрешење се врши на начин и по поступку који је 
предвиђен за његов избор.  

Заменик председника Скупштине 

Члан 59. 

Председник Скупштине има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности и спречености 
да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и разре-
шава на исти начин као и председник Скупштине. 

Ако заменику председника Скупштине мирују 
права из радног односа услед избора на ту функцију, 
заменик председника Скупштине може бити на 
сталном раду у Општини.  

Секретар Скупштине 

Члан 60. 

Скупштина општине има секретара који се стара 
о обављању стручних послова у вези са сазивањем и 
одржавањем седница Скупштине и њених радних 
тела и руководи административним пословима везаним 
за њихов рад. 

Секретар Скупштине се поставља на четири 
године, на предлог председника Скупштине, и може 
бити поново постављен.  

За секретара Скупштине општине може бити 
постављено лице које има стечено високо обра-
зовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјали-
стичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студи-
јама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, са положеним 
стручним испитом за рад у органима управе и 
радним искуством од најмање три године. 

Скупштина општине може, на образложен предлог 
председника Скупштине, разрешити секретара и пре 
истека мандата.  

Секретар може имати заменика који га замењује у 
случају његове одсутности.  

Заменик секретара Скупштине општине поставља 
се и разрешава на исти начин и под истим условима 
као и секретар.  

Секретар Скупштине је одговоран за благовре-
мено достављање података, списа и исправа, када 
то захтева надлежни орган Републике који врши 
надзор над радом и актима Скупштине општине. 

Пословник Скупштине 

Члан 61. 

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине 
општине и њених радних тела и друга питања везана 
за њихов рад уређују се пословником Скупштине. 

Пословник доноси Скупштина општине већином 
од укупног броја одборника. 

2. Извршни органи Општине  

Извршни органи 

Члан 62. 

Извршни органи Општине су председник Општине и 
Општинско веће. 

а) Председник Општине  

Избор председника и заменика председника 
Општине 

Члан 63. 

Председника Општине бира Скупштина општине, 
из реда одборника, на време од четири године, 
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника Скупштине општине. 

Председник Општине има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности и спречености 
да обавља своју дужност.  

Председник Скупштине општине предлаже канди-
дата за председника Општине.  

Кандидат за председника Општине предлаже 
кандидата за заменика председника Општине из 
реда одборника кога бира Скупштина општине на 
исти начин као председника Општине.  

Неспојивост функција 

Члан 64. 

Председнику Општине и заменику председника 
Општине избором на ове функције престаје мандат 
одборника у Скупштини општине. 

Председник Општине и заменик председника 
Општине на сталном су раду у Општини.  

Надлежност 

Члан 65. 

Председник Општине:  

1) представља и заступа Општину;  

2) предлаже начин решавања питања о којима 
одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) оснива буџетски фонд и утврђује програм кори-
шћења средстава буџетског фонда, у складу са 
законом; 

5) даје сагласност на опште акте којима се 
уређују број и структура запослених у установама 
које се финансирају из буџета Општине и на број и 
структуру запослених и других лица која се ангажују 
на остваривању програма или дела програма 
корисника буџета Општине;  

6) усмерава и усклађује рад Општинске управе;  

7) представља Општинско веће, сазива и води 
његове седнице;  
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8) доноси појединачне акте за које је овлашћен 
законом, овим статутом или одлуком Скупштине 
општине;  

9) доноси решење о давању у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини Општине у складу са 
законом, другим прописима и програмом коришћења 
грађевинског земљишта;   

10) одлучује о давању у закуп, односно на кори-
шћење непокретности у јавној својини Општине, у 
складу са законом и прописом Општине; 

11) одлучује о прибављању и располагању покре-
тним стварима у јавној својини Општине;  

12) даје претходну сагласност носиоцима права 
коришћења на стварима у јавној својини Општине 
(месним заједницама, установама и другим организа-
цијама) за давање у закуп тих ствари; 

13) врши распоред службених зграда и пословних 
просторија у јавној својини Општине;  

14) закључује уговоре у име Општине, на основу 
овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине 
општине; 

15) у име Општине закључује колективне уговоре 
за органе и за предузећа, установе и друге јавне 
службе чији је оснивач Општина;  

16) одлучује о организовању и спровођењу јавних 
радова;  

17) закључује уговор о донацији од физичког или 
правног лица;  

18) командант је Општинског штаба за ванредне 
ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу 
и о укидању ванредне ситуације на предлог Општи-
нског штаба за ванредне ситуације; 

19) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у 
Општини;  

20) усваја извештаје о извршењу буџета Општине 
и доставља их Скупштини општине; 

21) информише јавност о свом раду; 

22) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије 
ако се појединачним актом или радњом државног 
органа или органа Општине онемогућава вршење 
надлежности Општине; 

23) образује стручна саветодавна радна тела за 
поједине послове из своје надлежности;  

24) поставља и разрешава помоћнике предсе-
дника општине;  

25) доноси акта из надлежности Скупштине 
општине у случају ратног стања или елементарних 
непогода, с тим што је дужан да их поднесе на 
потврду Скупштини чим она буде у могућности да се 
сасатане;  

26) врши и друге послове утврђене овим Статутом 
и другим актима Општине.  

Председник Општине је одговоран за благовре-
мено достављање података, списа и исправа, када 
то захтева надлежни орган Републике који врши 
надзор над радом и актима извршних органа Општине.  

Помоћници председника Општине 

Члан 66. 

Председник Општине може да има 2 помоћника 
који обављају послове из појединих области (еконо-
мски развој, урбанизам, примарна здравствена 
заштита, заштита животне средине, туризам, пољо-
привреда, комуналне делатности, развој месних 
заједница и др.). 

Помоћници председника Општине покрећу иници-
јативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са 
питањима која су од значаја за развој Општине у 
областима за које су постављени и врше и друге 
послове по налогу председника Општине.  

Председник Општине поставља и разрешава по-
моћнике, који обављају послове најдуже док траје 
дужност председника општине.  

Помоћници председника Општине постављају се 
у Кабинету председника Општине. 

б) Општинско веће 

Састав и избор 

Члан 67. 

Општинско веће чине председник Општине, заменик 
председника Општине, као и 7 чланова Општинског 
већа.  

Председник Општине је председник Општинског 
већа.  

Заменик председника Општине је члан Општи-
нског већа по функцији.  

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, 
на период од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника.  

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже 
кандидат за председника Општине.  

Када одлучује о избору председника Општине, 
Скупштина општине истовремено и обједињено 
одлучује о избору заменика председника Општине и 
чланова Општинског већа.  

Чланови Општинског већа могу бити на сталном 
раду у Општини.  

Неспојивост функција 

Члан 68. 

Чланови Општинског већа не могу истовремено 
бити и одборници, а могу бити задужени за једно или 
више одређених подручја из надлежности Општине.  

Одборнику који буде изабран за члана Општи-
нског већа престаје одборнички мандат.  



Број 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 39 

 

 

Надлежност 

Члан 69. 

Општинско веће:  

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте 
које доноси Скупштина;  

2) непосредно извршава и стара се о извршавању 
одлука и других аката Скупштине општине;  

3) доноси одлуку о привременом финансирању у 
случају да Скупштина општине не донесе буџет пре 
почетка фискалне године;  

4) оснива општинску службу за инспекцију кори-
шћења буџетских средстава и службу за интерну 
ревизију Општине;  

5) врши надзор над радом Општинске управе, 
поништава или укида акте Општинске управе који 
нису у сагласности са законом, статутом и другим 
општим актом или одлуком које доноси Скупштина 
општине; 

6) решава у управном поступку у другом степену 
о правима и обавезама грађана, предузећа и уста-
нова и других организација у управним стварима из 
надлежности Општине;  

7) прописује посебне елементе процене ризика и 
учесталост вршења инспекцијског надзора на основу 
процене ризика из изворне надлежности Општине, 
као и посебне елементе плана одређеног инспе-
кцијског надзора из изворне надлежности Општине;  

8) прати реализацију програма пословања и врши 
координацију рада јавних предузећа чији је оснивач 
Општина; 

9) подноси тромесечни извештај о раду јавних 
предузећа Скупштини општине, ради даљег извешта-
вања у складу са законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа;  

10) предлаже акта које доноси Скупштина општине 
ради заштите општег интереса у јавном предузећу и 
друштву капитала чији је оснивач Општина; 

11) одлучује решењем о употреби средстава 
текуће и сталне буџетске резерве; 

12) стара се о извршавању поверених надлежно-
сти из оквира права и дужности Републике; 

13) поставља и разрешава начелника Општинске 
управе; 

14) поставља општинског правобраниоца; 

15) доноси План одбране Општине који је саста-
вни део Плана одбране Републике Србије, усклађује 
припреме за одбрану правних лица у делатностима 
из надлежности Општине са Планом одбране 
Републике Србије, доноси одлуку о организовању и 
функционисању цивилне заштите и јединица опште 
намене; 

16) доноси Процену угрожености и План заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијама и План 
заштите од удеса; 

17) образује жалбену комисију;  

18) образује стручна саветодавна радна тела за 
поједине послове из своје надлежности;  

19) информише јавност о свом раду; 

20) доноси Пословник о раду на предлог предсе-
дника Општине; 

21) врши и друге послове, у складу са законом.   

Одлуку из тачке 3 овог члана, Општинско веће 
доноси већином гласова од укупног броја чланова 
Општинског већа. 

 Положај председника Општине у Општинском 
већу  

Члан 70. 

Председник Општине представља Општинско 
веће, сазива и води његове седнице.  

Председник Општине је одговоран за законитост 
рада Општинског већа. 

Председник Општине је дужан да обустави од 
примене одлуку Општинског већа за коју сматра да 
није сагласна закону.  

Кворум за рад и одлучивање 

Члан 71. 

Општинско веће може да одлучује ако седници 
присуствује већина од укупног броја његових чла-
нова. 

Општинско веће одлучује већином гласова прису-
тних чланова ако Законом или овим Статутом за 
поједина питања није предвиђена друга већина. 

Пословник Општинског већа 

Члан 72. 

Организација, начин рада и одлучивања Општинског 
већа, детаљније се уређују његовим Пословником, у 
складу са Законом и овим Статутом. 

Привредни савет 

Члан 73. 

Општинско веће образује Привредни савет.  

Привредни савет даје иницијативе, сугестије и 
мишљења везана за економски развој, разматра 
стратегије, планове, програме и одлуке од значаја за 
привреду и прати њихово спровођење. 

Задаци, начин рада и одлучивања Привредног 
савета ближе се уређују Пословником Општинског 
већа. 

Састав Привредног савета 

Члан 74. 

Председника и 4 чланa Привредног савета име-
нује Општинско веће на време трајања мандата 
Општинског већа.  
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Чланове Привредног савета могу предлагати 
удружења грађана, месне заједнице, привредна 
удружења и предузетници.  

Председник и најмање једна половина чланова 
Привредног савета именују се из састава привре-
дника и предузетника, односно њихових удружења.  

Подношење извештаја Скупштини општине 

Члан 75. 

Председник Општине и Општинско веће дужни су 
да редовно извештавају Скупштину општине, по 
сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање 
једном годишње, о извршавању одлука и других 
аката Скупштине општине. 

Општинско веће је дужно да Скупштини општине 
подноси тромесечни извештај о раду.  

Разрешење и оставка председника Општине 

Члан 76. 

Председник Општине може бити разрешен пре 
истека времена на које је биран, на образложен пре-
длог најмање трећине одборника, на исти начин на 
који је изабран.  

О предлогу за разрешење председника Општине 
мора се расправљати и одлучивати у року од 15 
дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине општине, уз примену минималног рока за 
сазивање седнице из члана 42. ст. 3. и 5. овог Статута.  

Ако Скупштина не разреши председника Општине, 
одборници који су поднели предлог за разрешење не 
могу поново предложити разрешење председника 
Општине пре истека рока од шест месеци од одби-
јања претходног предлога.  

Председник општине може поднети оставку.  

О поднетој оставци председника Општине, пре-
дседник Скупштине општине обавештава одборнике 
на почетку прве наредне седнице Скупштине. 

Дејство разрешења и оставке председника 
Општине 

Члан 77. 

Разрешењем, односно оставком председника 
Општине престаје мандат заменика председника 
Општине и Општинског већа.  

Разрешење и оставка заменика председника 
Општине, односно члана Општинског већа 

Члан 78. 

Заменик председника Општине, односно члан 
Општинског већа, може бити разрешен пре истека 
времена на које је биран, на предлог председника 
Општине или најмање једне трећине одборника, на 
исти начин на који је изабран. 

Председник Општине је дужан да истовремено са 
предлогом за разрешење заменика председника 
Општине или члана Општинског већа, Скупштини 

општине поднесе предлог за избор новог заменика 
председника Општине или члана Општинског већа, 
која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о 
избору.  

У случају да Скупштина општине разреши заме-
ника председника Општине или члана Општинског 
већа на предлог једне трећине одборника, предсе-
дник општине је дужан да на првој наредној седници 
Скупштине општине поднесе предлог за избор новог 
заменика председника Општине, односно члана 
Општинског већа. 

О поднетој оставци заменика председника Општине 
или члана Општинског већа, председник Скупштине 
општине обавештава одборнике на почетку прве 
наредне седнице Скупштине општине.  

У случају из става 4. овог члана, председник 
Општине је дужан да на наредној седници Ску-
пштине општине поднесе предлог за избор новог 
заменика председника Општине, односно члана 
Општинског већа.  

Вршење текућих послова по престанку мандата 
због разрешења или оставке 

Члан 79. 

Председник Општине, заменик председника 
Општине или члан Општинског већа који су разре-
шени или су поднели оставку, остају на дужности и 
врше текуће послове, до избора новог председника 
Општине, заменика председника Општине или члана 
Општинског већа.  

Престанак мандата извршних органа Општине 
због престанка мандата Скупштине 

Члан 80. 

Престанком мандата Скупштине општине престаје 
мандат председнику Општине и Општинском већу, с 
тим да они врше текуће послове из своје надле-
жности до ступања на дужност новог председника 
Општине и Општинског већа, односно председника и 
чланова привременог органа ако је Скупштини 
мандат престао због распуштања Скупштине. 

3. Општинска управа 

Општинска управа 

Члан 81. 

Управне послове у оквиру права и дужности 
Општине и одређене стручне и административно-
техничке послова за потребе Скупштине општине, 
председника Општине и Општинског већа, врши 
Општинска управа.  

Надлежност 

Члан 82. 

Општинска управа: 

1) припрема нацрте прописа и других акта које 
доноси Скупштина општине, председник Општине и 
Општинско веће;  
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2) извршава одлуке и друге акте Скупштине 
општине, председника Општине и Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену о 
правима и дужностима грађана, предузећа, установа 
и других организација у управним стварима из на-
длежности Општине; 

4) обавља послове управног надзора над изврша-
вањем прописа и других општих аката Скупштине 
општине;  

5) извршава законе и друге прописе чије је изврша-
вање поверено Општини; 

6) води законом прописане евиденције и стара се 
о њиховом одржавању;  

7) обавља стручне и административно-техничке 
послове за потребе рада Скупштине општине, 
председника Општине и Општинског већа;  

8) пружа помоћ месној заједници у обављању 
административно-техничких и финансијско-матери-
јалних послова;  

9) доставља извештај о свом раду на извршењу 
послова из надлежности Општине и поверених 
послова, председнику Општине, Општинском већу и 
Скупштини општине, по потреби, а најмање једном 
годишње. 

Начела деловања општинске управе 

Члан 83. 

Општинска управа поступа према правилима 
струке, непристрасно и политички неутрално и дужна 
је да сваком омогући једнаку правну заштиту у 
остваривању права, обавеза и правних интереса.  

Општинска управа дужна је да грађанима омогући 
брзо и делотворно остваривање њихових права и 
правних интереса.  

Општинска управа дужна је да грађанима даје 
потребне податке и обавештења и пружа правну 
помоћ. 

Општинска управа дужна је да сарађује са грађа-
нима и да поштује личност и достојанство грађана. 

Када органи Општине решавају о правима, обаве-
зама или правним интересима физичког или правног 
лица, односно друге странке, Општинска управа по 
службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује 
податке из евиденција, односно регистара које у 
складу са посебним прописима воде државни органи, 
органи територијалне аутономије, јединица локалне 
самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са 
законом.  

Увид, прибављање и обрада података из евиде-
нција, односно регистара који се воде у електронском 
облику у поступку из става 5. овог члана, врши се 
путем информационог система који обезбеђује 
сигурност и заштиту података о личности.  

У поступку из става 5. овог члана Општинска 
управа може вршити увид, прибављати и обрађивати 

само оне податке који су законом или посебним 
прописом утврђени као неопходни за решавање о 
одређеном праву, обавези или правном интересу 
странке. 

Организација Општинске управе 

Члан 84. 

Општинска управа образује се као јединствени 
орган.  

У Општинској управи образују се унутрашње 
организационе јединице за вршење сродних управних, 
стручних и других послова.  

Руковођење 

Члан 85. 

Општинском управом руководи начелник. 

За начелника Општинске управе може бити по-
стављено лице које има стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним акаде-
мским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјали-
стичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање 
пет година радног искуства у струци и положен 
државни стручни испит за рад у органима државне 
управе. 

Постављење начелника и заменика начелника 
Општинске управе 

Члан 86. 

Начелника Општинске управе поставља Општинско 
веће, на основу јавног огласа, на пет година.  

Начелник Општинске управе може имати заменика 
који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност.  

Заменик начелника Општинске управе се поста-
вља на исти начин и под истим условима као начелник.  

Руководиоце организационих јединица у управи 
распоређује начелник Општинске управе.  

Одговорност начелника 

Члан 87. 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе 
одговара Општинском већу.  

Уређење Општинске управе 

Члан 88. 

Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина 
општине на предлог Општинског већа.  

Правилник о унутрашњем уређењу и система-
тизацији Општинске управе, посебних органа, служби 
и организација обједињује начелник Општинске 
управе и доставља Општинском већу на усвајање.  
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Овлашћења у вршењу управног надзора 

Члан 89. 

Општинска управа у обављању управног надзора 
може:  

1) наложити решењем извршење мера и радњи у 
одређеном року;  

2) изрећи новчану казну;  

3) поднети пријаву надлежном органу за учињено 
кривично дело или привредни преступ и поднети 
захтев за покретање прекршајног поступка;  

4) издати привремено наређење, односно забрану;  

5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за 
предузимање мера за које је тај орган надлежан; 

6) предузети и друге мере за које је овлашћена 
законом, прописом или општим актом. Овлашћења и 
организација за обављање послова из става 1. овог 
члана, ближе се уређују одлуком Скупштине општине.  

Примена прописа о управном поступку 

Члан 90. 

У поступку пред Општинском управом, у коме се 
решава о правима, обавезама и интересима грађана 
и правних лица, примењују се прописи о управном 
поступку. 

Сукоб надлежности 

Члан 91. 

Општинско веће решава сукоб надлежности између 
Општинске управе и других предузећа, установа и 
организација кад на основу одлуке Скупштине општине 
одлучују о појединим правима грађана, правних лица 
или других странака.  

Начелник Општинске управе решава сукоб надле-
жности између унутрашњих организационих јединиц  

Услови за обављање управних послова 

Члан 92. 

Послове Општинске управе који се односе на 
остваривање права, обавеза и интереса грађана и 
правних лица могу обављати лица која имају пропи-
сану школску спрему, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе и одговарајуће радно 
искуство, у складу са законом и другим прописом.  

Изузеће 

Члан 93. 

О изузећу начелника Општинске управе решава 
Општинско веће. О изузећу службеног лица у Општи-
нској управи решава начелник. 

Општинско правобранилаштво  

Члан 94. 

Послове правне заштите имовинских права и 
интереса Општине обавља Општинско правобрани-
лаштво.  

Образовање, уређење и организација, као и друга 
питања од значаја за рад Општинског правобрани-
лаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине у 
складу са основама за уређење и организацију 
правобранилаштва прописаних законом. 

V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВА-
РИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Облици непосредног учешћа грађана 

Члан 95. 

Грађани Општине непосредно учествују у оствари-
вању послова Општине путем грађанске иницијативе, 
збора грађана и референдумом. 

Грађанска иницијатива 

Члан 96. 

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу 
Скупштини општине доношење акта којим ће се 
уредити одређено питање из надлежности Општине, 
промену статута или других аката и расписивање 
референдума у складу са законом.  

Општинска управа је дужна да грађанима пружи 
стручну помоћ приликом формулисања предлога 
садржаног у грађанској иницијативи. 

Грађанска иницијатива пуноважно је покренута 
ако је листа потписника грађанске иницијативе саста-
вљена у складу са законом и ако је исту потписало 
5% од укупног броја грађана са бирачким правом.  

О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина 
општине је дужна да одржи расправу и да достави 
образложен одговор грађанима у року од 60 дана од 
дана добијања предлога. 

Збор грађана 

Члан 97. 

Збор грађана расправља и даје предлоге о пита-
њима из надлежности органа Општине. 

Сазивање збора 

Члан 98. 

Збор грађана сазива се за насељено место или 
део насељеног места, који може бити: заселак, улица, 
део градског насеља, подручје месне заједнице или 
другог облика месне самоуправе.  

Збор грађана сазива председник Општине, пре-
дседник Скупштине општине, овлашћени представник 
месне заједнице или другог облика месне самоу-
праве, најмање 50 грађана са пребивалиштем на 
подручју за које се збор сазива и најмање једна 
четвртина одборника, најмање осам дана пре дана 
одржавања.  

Општинска управа је дужна да пружи помоћ са-
зивачу у сазивању и припремању одржавања збора 
грађана.  
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Предлог за сазивање збора може упутити орган 
Општине надлежан за одлучивање о питању које се 
разматра на збору.  

О сазваном збору, грађани се обавештавају исти-
цањем акта о сазивању збора на интернет презе-
нтацији Општине, на огласној табли Општине, преко 
средстава информисања или на други уобичајен 
начин. 

Сазивач је обавезан да обавести Општинску 
управу о одржавању збора.  

Рад збора и утврђивање ставова збора 

Члан 99. 

Збором грађана председава сазивач или лице 
које он овласти.  

Збор грађана разматра предлоге и заузима 
ставове о њима ако му присуствује 5% грађана са 
бирачким правом са подручја за које је збор сазван.  

Право учешћа у разматрању питања, покретању 
иницијатива и предлагању појединих решења, имају 
сви пунолетни грађани Општине.  

Право одлучивања на збору грађана имају и гра-
ђани чије је пребивалиште или имовина на подручју 
за које је збор сазван.  

Одлуке на збору грађана се доносе већином при-
сутних грађана са правом одлучивања.  

Општинска управа дужна је да пружи стручну 
помоћ грађанима приликом формулисања предлога, 
односно захтева збора грађана, а пре њиховог упу-
ћивања надлежним органима Општине. 

Начин рада и начин утврђивања ставова збора 
уређују се одлуком Скупштине општине.  

Поступање надлежног органа Општине по 
одржаном збору 

Члан 100. 

Органи Општине дужни су да у року од 60 дана од 
дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и 
предлоге грађана, заузму став о њима, односно до-
несу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте 
грађане. 

Референдум 

Члан 101. 

Скупштина општине може на сопствену иници-
јативу, већином гласова од укупног броја одборника, 
да распише референдум о питањима из своје 
надлежности. 

Скупштина општине дужна је да распише рефе-
рендум о питању из своје надлежности на захтев 
грађана Општине.  

Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан 
је ако је листа потписника захтева састављена у 
складу са законом и ако је исту потписало најмање 
10% грађана са бирачким правом на територији 
Општине.  

Одлука путем референдума донета је ако се за 
њу изјаснила већина грађана са бирачким правом на 
територији Општине која је гласала, под условом да 
је гласало више од половине укупног броја грађана 
са бирачким правом на територији Општине. 

Одлука донета на референдуму је обавезна, а 
Скупштина општине је не може ставити ван снаге, 
нити изменама и допунама мењати њену суштину у 
периоду од годину дана од дана доношења одлуке. 

Референдум на делу територије Општине 

Члан 102. 

Скупштина општине дужна је да распише рефе-
рендум на делу територије Општине о питању које се 
односи на потребе, односно интересе становништва 
тог дела територије, ако је листа потписника захтева 
за расписивање референдума састављена у складу 
са законом и ако је исту потписало најмање 10% 
бирача са пребивалиштем на делу територије Општине 
за који се тражи расписивање референдума.  

Петиција грађана 

Члан 103. 

Петиција је писано обраћање појединца или групе 
грађана са пребивалиштем на територији Општине, 
којим се од одређеног органа Општине тражи да 
покрене поступак или предузме меру или радњу из 
своје надлежности. 

Петиција обавезно садржи:  

1) Назив органа коме се упућује,  

2) Правни основ за подношење петиције са захте-
вом да се на петицију одговори,  

3) Јасно формулисан захтев, односно предлог по-
дносиоца, са образложењем,  

4) Име, презиме и пребивалиште подносиоца 
петиције и  

5) Потпис подносиоца петиције  

Орган Општине коме је упућена петиција је дужан 
да у року од 30 дана од дана достављања, обавести 
подносиоца петиције о свом ставу поводом захтева, 
односно предлога садржаних у петицији. 

Општинска управа је дужна да грађанима пружи 
стручну помоћ у формулисању петиције, као и да им 
пружи потребне податке и обавештења од значаја за 
формулисање образложеног захтева, односно 
предлога садржаних у петицији.  

Притужбе грађана 

Члан 104. 

Органи Општине дужни су да свима омогуће 
подношење притужби на свој рад и на неправилан 
рад запослених у Општинској управи и њихов однос 
према грађанима. 

Органи Општине дужни су да испитају наводе 
истакнуте у притужби, који указују на пропусте и 
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неправилности у њиховом раду и да у складу са 
законом покрену одговарајући поступак за санкцио-
нисање и отклањање пропуста и неправилности.  

Органи Општине дужни су да дају подносиоцу 
притужбе, одговоре и информације о томе да ли је и 
како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако 
подносилац притужбе то захтева.  

VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПО-
СЛОВИМА ОПШТИНЕ 

Савет за развој oпштине 

Члан 105. 

Оснива се Савет за развој општине као самоста-
лно радно тело. 

Савет за развој општине:  

1) иницира утврђивање приоритета у области 
развоја Општине;  

2) учествује у изради стратешких и појединачних 
планова развоја у областима од значаја за развој 
Општине;  

3) подстиче развој и прати партнерства између 
Општине и надлежних органа и организација, месних 
заједница и удружења грађана, у циљу стварања и 
спровођења развојних пројеката; 

4) иницира и учествује у утврђивању локалне 
политике и мера у социјалној заштити, образовању, 
здравственој заштити, запошљавању, одрживом ра-
звоју, као и у другим областима од значаја за развој 
Општине;  

5) предлаже моделе финансирања активности у 
области социјалне политике, образовања, здра-
вствене заштите, запошљавања, одрживог развоја, 
као и у другим областима од значаја за развој 
Општине; 

6) иницира припрему пројеката или учешће у 
програмима или пројектима у циљу унапређења 
услуга и обезбеђења права грађана, која су у надле-
жности Општине;  

7) прати и даје мишљење о реализацији страте-
шких и појединачних планова развоја Општине;  

8) даје мишљење о предлозима развојних проје-
ката у општини који се делимично или потпуно 
финансирају из буџета општине, прати њихово оств-
ривање и даје своје мишљење о томе, надлежном 
органу Општине;  

9) на основу одлуке надлежног органа Општине 
учествује у партнерским програмима и пројектима 
које спроводи Општина са републичким и покра-
јинским органима и установама, јединицама локалне 
самоуправе и домаћим и међународним организа-
цијама и партнерима.  

Састав и мандат Савета за развој општине 

Члан 106. 

Савет за развој општине има 5 чланова. 

Чланови Савета за развој општине бирају се на 
период од четири године, а по истеку мандата могу 
бити поново изабрани.  

Чланове Савета за развој општине бира Ску-
пштина општине из реда грађана и стручњака у 
областима од значаја за локалну самоуправу, на 
предлог председника Општине, Општинског већа, 
одборничких група, месних заједница, удружења гра-
ђана, струковних и професионалних удружења или 
јавних служби Општине, водећи рачуна о равно-
правности полова и заступљености припадника 
националних мањина.  

За члана Савета за развој општине може бити 
изабран кандидат који испуњава најмање један од 
следећих услова:  

1) доказану стручност и дугогодишње ангажовање 
на унапређењу Општине у питањима од значаја за 
развој Општине;  

2) активно учешће у већем броју реализованих 
активности – пројеката од важности за Општину;  

3) вишегодишње искуство и доказану стручност у 
професионалном раду у установама и организаци-
јама и удружењима грађана у областима од значаја 
за Општину, као што су: локални економски развој, 
туризам, пољопривреда, комунална инфраструктура 
и урбанистички развој, култура, просвета, здра-
вствена и социјална заштита и др. 

Начин рада Савета за развој општине 

Члан 107. 

Председник Савета за развој општине организује 
рад Савета за развој општине, сазива и председава 
седницама, остварује сарадњу са органима Општине, и 
обавља друге послове утврђене пословником Савета 
за развој општине. 

Председника Савета за развој општине бирају 
чланови Савета за развој општине у складу са по-
словником Савета за развој општине.  

Седнице Савета за развој општине сазива пре-
дседник Савета најмање једном у три месеца или на 
писани захтев органа Општине или једне трећине 
чланова Савета за развој општине у року од 15 дана 
од дана подношењa захтева.  

Стручне и административне послове у вези са 
радом Савета за развој општине обавља Општинска 
управа.  

Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета 
Општине, а могу се обезбеђивати и из других извора, 
у складу са законом. 

Начин рада Савета за развој општине ближе се 
уређује пословником Савета за развој општине.  

Јавна анкета 

Члан 108. 

Органи Општине могу консултовати грађане о 
питањима из своје надлежности.  Консултације из ста-
ва 1. овог члана врше се путем јавне анкете. 
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Јавна расправа 

Члан 109. 

Јавна расправа представља скуп различитих 
активности, предузетих у унапред предвиђеном 
временском оквиру, у циљу прибављања предлога и 
ставова грађана о нацрту неког акта. 

Јавна расправа обавезно укључује организовање 
најмање једног отвореног састанка представника 
надлежних органа Општине, односно јавних служби 
са заинтересованим грађанима, представницима 
удружења грађана и средстава јавног обавештавања 
(округли столови, трибине, презентације и сл.) и 
прикупљање предлога, сугестија и мишљења гра-
ђана и осталих учесника у јавној расправи у писаној 
или електронској форми. 

Орган надлежан за организовање јавне расправе 
је дужан да грађанима из свих делова Општине 
омогући учешће у јавној расправи.  

Начин и поступак организовања и спровођења 
јавне расправе ближе се уређује посебном одлуком 
Скупштине општине. 

Време трајања јавне расправе 

Члан 110. 

Јавна расправа траје најмање 20 дана.  

Објављивање отпочињања рада на припреми 
прописа 

Члан 111. 

Надлежни орган Општине је дужан да на инте-
рнет презентацији Општине, односно на други при-
мерен начин обавести јавност да је отпочео рад на 
припреми прописа које доноси скупштина. 

Обавезна јавна расправа 

Члан 112. 

Органи Општине дужни су да одрже јавну расправу:  

1) у поступку припреме статута;  

2) у поступку припреме буџетa Општине (у делу 
планирања инвестиција);  

3) у поступку припреме стратешких планова 
развоја; 

4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода 
Општине;  

5) у поступку припреме просторних и урбани-
стичких планова;  

6) у другим случајевима предвиђеним законом и 
статутом Општине. 

Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи 
се о нацрту акта (одлуке, плана и другог акта у 
припреми), а може се спровести и раније на предлог 
органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта.  

Јавну расправу из става 1. овог члана организује 
Општинско веће на начин и у време које предложи 

орган надлежан за утврђивање нацрта, ако овим 
статутом или посебном одлуком из члана 109. став 4. 
овог статута није другачије одређено. 

Јавна расправа на основу предлога, односно 
захтева 

Члан 113. 

Јавна расправа може се спровести у поступку 
доношења других општих аката из надлежности 
Скупштине општине, на основу захтева предлагача 
општег акта, једне трећине одборника или предлога 
100 грађана. 

Ради спровођења јавне расправе, предлог гра-
ђана је потребно да својим потписима подржи најмање 
100 грађана са бирачким правом на територији 
Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење 
јавне расправе из става 1. овог члана, спроводи се у 
складу са прописима који уређују грађанску ини-
цијативу.  

Надлежно радно тело Скупштине општине одлу-
чује по примљеном предлогу, односно захтеву из 
става 1. овог члана.  

Уколико надлежно радно тело Скупштине општине 
прихвати предлог, односно захтев из става 1. овог 
члана, Општинско веће организује јавну расправу, по 
правилу, на начин и у време које је у тим поднесцима 
предложено.  

Организовање јавне расправе 

Члан 114. 

Општинско веће организује јавну расправу, одре-
ђује начин спровођења, место и време трајања јавне 
расправе.  

Општинско веће упућује јавни позив грађанима, 
удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће 
у јавној расправи.  

Јавни позив за учешће на јавној расправи, обја-
вљује се на интернет презентацији Општине и на 
други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се 
објављује програм спровођења јавне расправе, као и 
нацрт акта који је предмет јавне расправе.  

Општинско веће може упутити позив за учешће 
на јавној расправи одређеним појединцима, предста-
вницима органа, организација и удружења за које 
сматра да су заинтересовани за акт који се разматра.  

О току јавне расправе сачињава се извештај који 
садржи све предлоге и сугестије изнете у јавној 
расправи, као и ставове органа надлежног за 
припрему предлога акта о поднетим предлозима и 
сугестијама са образложењем разлога за њихово 
прихватање, односно неприхватање. 

Извештај из става 5. oвог члана објављује се на 
интернет презентацији Општине и на други погодан 
начин.  
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Утврђивање предлога акта после споведене 
расправе 

Члан 115. 

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. 

VII. МЕСНА САМОУПРАВА 

Облици месне самоуправе 

Члан 116. 

Ради задовољавања потреба и интереса од не-
посредног значаја за грађане са одређеног подручја, 
у Општини се оснивају месне заједнице и други 
облици месне самоуправе. 

Месна заједница се оснива за једно или више 
села.  

Месна заједница, односно други облик месне са-
моуправе (у даљем тексту: месна заједница) оснива 
се за: насељено место, два или више насељених 
места, део насељеног места, градску четврт, рејон, 
стамбени блок, улицу, део једне или више улица, 
који представља просторну, функционалну и урбани-
стичку целину и где постоји међусобна интересна 
повезаност грађана и могућност њиховог органи-
зовања.  

Правни статус месне заједнице 

Члан 117. 

Месна заједница има својство правног лица, у 
оквиру права и дужности утврђених овим статутом и 
одлуком о оснивању.  

Месна заједница има свој печат и рачун.  

Имовина месних заједница 

Члан 118. 

Месна заједница има своју имовину коју могу 
чинити: покретне ствари, новчана средства, као и 
права и обавезе. 

Месна заједница има право коришћења на непо-
кретностима које су у јавној својини општине.  

Предлог за образовање, односно укидање месне 
заједнице 

Члан 119. 

Предлог за образовање, односно укидање месне 
заједнице могу поднети најмање 10% бирача са 
пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, 
најмање једна трећина одборника и Општинско веће.  

Скупштина општине, уз претходно прибављено 
мишљење грађана, одлучује о образовању, подручју 
за које се образује, промени подручја и укидању 
месних заједница. 

Нова месна заједница се образује спајањем две 
или више постојећих месних заједница или издва-
јањем дела подручја из једне или више постојећих 
месних заједница у нову месну заједницу.  

Месна заједница се може укинути и њено подручје 
припојити једној или више постојећих месних заје-
дница. 

Променом подручја месне заједнице сматра се и 
измена граница подручја уколико се извршеном 
изменом део подручја једне месне заједнице припаја 
подручју друге месне заједнице.  

Одлука из става 2. члана доноси се већином 
гласова од укупног броја одборникa. 

Одлука о месним заједницама 

Члан 120. 

Одлуком о месним заједницама уређује се обра-
зовање, односно укидање или променa подручја месне 
заједнице, правни статус месне заједнице, имовина 
месне заједнице, права и дужности месне заједнице, 
број чланова савета, надлежност савета месне 
заједнице, поступак избора чланова савета месне 
заједнице, распуштање савета месне заједнице, пре-
станак мандата чланова савета месне заједнице, 
финансирање месне заједнице, учешће грађана у 
вршењу послова месне заједнице, сарадња месне 
заједнице са другим месним заједницама, поступак 
за оцену уставности и законитости аката месне за-
једнице, као и друга питања од значаја за рад и 
фунционисање месних заједница на територији 
Општине.  

Савет месне заједнице 

Члан 121. 

Савет месне заједнице је основни представнички 
орган грађана на подручју месне самоуправе.  

Избори за савет месне заједнице спроводе се по 
правилима непосредног и тајног гласања на основу 
општег и једнаког изборног права, у складу са актом 
о оснивању.  

Мандат чланова савета месне заједнице траје 4 
године.  

Изборе за савет месне заједнице расписује пре-
дседник Скупштине општине. 

Председника савета месне заједнице бира савет 
из реда својих чланова, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја чланова савета месне заје-
днице. 

Савет месне заједнице: 

1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и 
програме развоја месне заједнице; 

3) бира и разрешава председника савета месне 
заједнице;  

4) предлаже мере за развој и унапређење 
комуналних и других делатности на подручју месне 
заједнице;  
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5) доноси пословник о раду савета месне заје-
днице и друге акте из надлежности месне заједнице;  

6) покреће иницијативу за доношење нових или 
измену постојећих прописа Општине;  

7) врши друге послове из надлежности месне 
заједнице утврђене статутом Општине, актом о 
оснивању месне заједнице или другим општинским 
прописима.  

Савет месне заједнице је дужан да имовином 
месне заједнице, као и непокретностима у јавној 
својини Општине на којима има право коришћења, 
управља, користи и располаже у складу са законом, 
одлукама Скупштине општине, и Статутом месне 
заједнице.  

Ангажовање председника и чланова савета, као и 
чланова других органа месне заједнице не подразу-
мева стварање додатних финансијских обавеза 
месној заједници. 

Распуштање савета месне заједнице 

Члан 122. 

Савет месне заједнице може се распустити ако: 

1) савет не заседа дуже од три месеца; 

2) не изабере председника савета у року од месец 
дана од дана одржавања избора за чланове савета 
месне заједнице или од дана његовог разрешења, 
односно подношења оставке; 

3) не донесе финансијски план у року одређеном 
одлуком Скупштине општине.  

Одлуку о распуштању савета месне заједнице 
доноси Скупштина општине на предлог Општинског 
већа које врши надзор над законитошћу рада и аката 
месне заједнице. 

Председник Скупштине општине расписује изборе 
за савет месне заједнице, у року од 15 дана од 
ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне 
заједнице, с тим да од датума расписивања избора 
до датума одржавања избора не може протећи више 
од 45 дана. 

До конституисања савета месне заједнице, текуће 
и неодложне послове месне заједнице обављаће 
повереник Општине кога именује Скупштина општине 
истовремено са доношењем одлуке о распуштању 
савета месне заједнице. 

Финансирање месне заједнице 

Члан 123. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:  

1) средстава утврђених одлуком о буџету Општине, 
укључујући и самодопринос,  

2) донација и  

3) прихода које месна заједница оствари својом 
активношћу. 

Месна заједница доноси финансијски план на који 
сагласност даје Општинско веће, у складу са одлу-
ком о буџету Општине. 

Поверавање послова месној заједници и 
организовање рада управе у месним заједница 

Члан 124. 

Одлуком Скупштине општине може се свим или 
појединим месним заједницама поверити вршење 
одређених послова из надлежности Општине, уз 
обезбеђивање за то потребних средстава. 

Приликом одлучивања о поверавању послова из 
става 1. овог члана полази се од значаја тих послова 
за задовољавање свакодневних и непосредних по-
треба грађана са одређеног подручја. 

За обављање одређених послова из надлежности 
Општинске управе, посебно у вези са остваривањем 
права грађана, може се организовати рад управе у 
месним заједницама. 

Послове из става 3. овог члана, начин и место 
њиховог вршења, одређује председник општине, на 
предлог начелника Општинске управе. 

Стручна помоћ у обављању послова месне 
заједнице 

Члан 125. 

Општинска управа је дужна да месној заједници 
пружа помоћ у обављању административно-техни-
чких и финансијско-материјалних послова.  

Поступак за оцену уставности и законитости 
општег акта месне заједнице 

Члан 126. 

Општинско веће покренуће поступак за оцену 
уставности и законитости општег акта месне заје-
днице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт 
није у сагласности са Уставом или законом. 

Председник општине дужан је да обустави од 
извршења општи акт месне заједнице за који сматра 
да није сагласан Уставу или закону, решењем које 
ступа на снагу објављивањем у "Службеном листу 
града м Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева".  

Решење о обустави од извршења престаје да 
важи ако Општинско веће у року од пет дана од 
објављивања решења не покрене поступак за оцену 
уставности и законитости општег акта.  

Указивање савету месне заједнице на 
предузимање одговарајућих мера 

Члан 127. 

Када Општинско веће сматра да општи акт месне 
заједнице није у сагласности са статутом Општине, 
актом о оснивању месне заједнице или другим општи-
нским прописом, указаће на то савету месне заје-
днице ради предузимања одговарајућих мера. 

Ако савет месне заједнице не поступи по предло-
зима органа из става 1. овог члана, председник 
општине поништиће општи акт месне заједнице ре-
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шењем које ступа на снагу објављивањем у ''Слу-
жбеном листу града Шапца и општина Богаѕтић, 
Владимирци и Коцељева''.  

Општинско веће, предлаже председнику општине 
обустављање финансирања активности месне заје-
днице у којима се финансијска средства не користе у 
складу са финансијским планом месне заједнице, 
одлуком о буџету или законом.  

VIII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ  

Сарадња и удруживање Општине са општинама и 
градовима у земљи 

Члан 128. 

Општина, органи и службе Општине, као и пре-
дузећа, установе и друге организације чији је оснивач, 
удружује се и остварује сарадњу са другим општи-
нама и градовима и њиховим органима и службама у 
областима од заједничког интереса и ради њиховог 
остваривања могу удруживати средства и обра-
зовати заједничке органе, предузећа, установе и 
друге организације и установе, у складу са законом и 
статутом.  

Сарадња из става 1. овог члана подразумева и 
уступање обављања појединих послова из надле-
жности Општине другој јединици локалне самоу-
праве или предузећу, установи и другој организацији 
чији је она оснивач. 

Ако Општина закључи споразум о сарадњи са 
другим општинама или са градом ради заједничког 
обављања послова из области комуналних дела-
тности, ти послови заједнички се обављају у складу 
са законом који уређује комуналне делатности.  

Споразум о сарадњи 

Члан 129. 

Споразумом о сарадњи Општине са другим једи-
ницама локалне самоуправе уређују се: назив и 
седиште заједничког органа, предузећа, установе или 
друге организације, врста, обим и начин обављања 
послова, начин финансирања, управљање и надзор 
над радом, приступање споразуму других јединица 
локалне самоуправе, поступак иступања односно 
одустајања од споразума јединице локалне самоу-
праве, права и обавезе запослених, као и друга 
питања од значаја за оснивање, рад и престанак 
рада, у складу са законом. 

Скупштина општине одлучује о закључивању 
споразума из става 1. овог члана већином гласова од 
укупног броја одборника и дужна је да га достави 
министарству надлежном за локалну самоуправу у 
року од 30 дана од дана закључења споразума. 

Заједничко извршавање поверених послова 

Члан 130. 

Општина може, заједно са једном или више 
општина, односно са градом, предложити министа-

рству надлежном за локалну самоуправу заједничко 
извршавање одређених поверених послова, у складу 
са законом којим се уређује државна управа и уре-
дбом Владе Републике Србије којом се уређују 
ближи услови и начин заједничког извршавања пове-
рених послова. 

Општина може прихватити предлог надлежног 
органа државне управе да са једном или више општи-
на, односно са градом, заједнички обезбеди изврша-
вање одређених поверених послова, у складу са за-
коном којим се уређује државна управа и уредбом 
Владе Републике Србије којом се уређују ближи 
услови и начин заједничког извршавања поверених 
послова. 

Скупштина општине одлучује о предлогу из става 
2. овог члана у року од 30 дана од дана достављања 
предлога.  

Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, 
Скупштина општине закључује са једном, односно 
више општина, односно са градом, споразум о сара-
дњи којим се уређује заједничко извршавање повере-
них послова и доставља га министарству надлежном 
за локалну самоуправу.  

Споразум о сарадњи из става 4. овог члана обја-
вљује се после прибављања сагласности Владе 
Републике Србије.  

Оснивање заједничког органа, службе, предузећа 
или друге организације 

Члан 131. 

Споразумом о сарадњи Општине са другим општи-
нама, односно са градом, може се предвидети осни-
вање заједничког органа, службе, предузећа или 
друге организаације.  

У случају из става 1. овог члана, надлежни орган 
Општине заједно са надлежним органом другог, 
односно других оснивача, одлучује о постављењу, 
односно именовању руководиоца заједничког органа, 
службе, предузећа или друге организације, разре-
шењу и њиховој одговорности и престанку дужности, 
у складу са законом.  

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да за-
једнички орган одлучује о правима и обавезама 
грађана са пребивалиштем на територији Општине у 
управном поступку, о правима и обавезама тих гра-
ђана у другостепеном поступку одлучује Општинско 
веће, у складу са законом. 

Средства за рад заједничког органа обезбеђују се 
у буџету Општине, сразмерно обиму послова које за 
Општину обавља заједнички орган. 

Уступање послова другој општини, односно граду 

Члан 132. 

Споразумом о сарадњи Општина може уступити 
одређене послове из своје надлежности другој 
општини, односно граду.  
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Средства за рад органа општине, односно града 
који обавља уступљене послове, обезбеђују се у 
буџету Општине, сразмерно обиму уступљених по-
слова. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да 
уступљени послови обухватају одлучивање о правима 
и обавезама грађана са пребивалиштем на терито-
рији Општине у управном поступку, о правима и 
обавезама тих грађана у другостепеном поступку 
одлучује Општинско веће, у складу са законом.  

Уступљени послови обављају се у име и за ра-
чун Општине, а за њихово обављање одговорна је 
Општина. 

Престанак важења споразума о сарадњи 

Члан 133. 

Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев 
Општине или друге јединице локалне самоуправе 
учеснице споразума.  

Скупштина општине упућује писани захтев другој 
учесници споразума најкасније шест месеци пре 
дана са којим споразум о сарадњи престаје да важи 
и истовремено о томе обавештава министарство на-
длежно за локалну самоуправу.  

Споразум о сарадњи који је закључило више једи-
ница локалне самоуправе, на захтев Општине престаје 
да важи само у делу који се односи на Општину. 

Сарадња са јединицама локалне самоуправе 
других држава 

Члан 134. 

Општина може да остварује сарадњу у областима 
од заједничког интереса са јединицама локалне 
самоуправе у другим државама, у оквиру спољне 
политике Републике Србије, уз поштовање територи-
јалног јединства и правног поретка Републике Србије, у 
складу са Уставом и законом. 

Одлуку о сарадњи са одговарајућим територи-
јалним заједницама, општинама и градовима доноси 
Скупштина општине, уз сагласност Владе Републике 
Србије.  

Споразум или други акт о успостављању сарадње 
потписује председник Општине или лице које он 
овласти. 

Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа на 
снагу после прибављања сагласности Владе Репу-
блике Србије.  

Удруживање у асоцијације градова и општина 

Члан 135. 

Општина може бити оснивач или приступати 
асоцијацијама градова и општина, ради унапређења 
развоја локалне самоуправе, њене заштите и оства-
ривања заједничких интереса. 

Општина оснива или приступа асоцијацијама 
градова и општина које заступају интересе свог 

чланства пред државним органима, а посебно у 
поступку доношења закона и других аката од значаја 
за остваривање послова јединица локалне само-
управе. 

Сарадња са удружењима и другим 
организацијама 

Члан 136. 

Органи Општине могу сарађивати са удружењима, 
хуманитарним и другим организацијама, у интересу 
Општине и њених грађана. 

Учешће у европским интеграцијама 

Члан 137. 

Општина у оквиру својих надлежности, преко 
својих органа, прати процес европских интеграција 
Републике Србије и развија за то потребне админи-
стративне капацитете, у складу са законом и утврђе-
ном политиком Републике Србије. 

IX. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Заштита права Општине 

Члан 138. 

Заштита права Општине обезбеђује се на начин и 
по поступку утврђеном законом.  

Покретање поступка за оцену уставности и 
законитости 

Члан 139. 

Скупштина општине покреће поступак за оцену 
уставности и законитости закона или другог општег 
акта Републике Србије којим се повређује право на 
локалну самоуправу. ‚ 

Право жалбе Уставном суду 

Члан 140. 

Председник Општине има право жалбе Уставном 
суду ако се појединачним актом или радњом држа-
вног органа или органа Општине онемогућава вршење 
надлежности Општине. 

Локални омбудсман 

Члан 141. 

У Општини се установљава локални омбудсман. 

Локални омбудсман независно и самостално шти-
ти права грађана од повреда учињених од стране 
Општинске управе као и установа, органа и органи-
зација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је 
Општина; контролише рад Општинске управе и 
штити право грађана на локалну самоуправу, ако је 
реч о повреди општих аката Општине. 

Самосталност и независнот 

Члан 142. 

Локални омбудсман поступа и делује на основу и 
у оквиру Устава, закона, потврђених међународних 
уговора и општеприхваћених правила међународног 
права као и статута Општине.  
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У свом деловању локални омбудсман се руководи 
принципима законитости, непристрасности, незави-
сности и правичности. 

Одлуком Скупштине општине ближе се уређују 
начин обраћања локалном омбудсману и правила 
поступања и рада локалног омбудсмана.  

Поступање локалног омбудсмана 

Члан 143. 

О појавама незаконитог и неправилног рада Општи-
нске управе и јавних служби које врше јавна овла-
шћења, а чији је оснивач Општина, којима се крше 
права или интереси грађана, локални омбудсман 
упозорава ове органе и службе, упућује им критике, 
даје препоруке за рад, иницира покретање поступака 
за отклањање повреда права и о томе обавештава 
јавност.  

У домену заштите људских и мањинских права, 
локални омбудсман:  

1) прати остваривање људских и мањинских пра-
ва и даје препоруке за унапређење остваривања 
људских и мањинских права;  

2) прикупља информације о примени закона и 
других прописа из области људских права и права на 
локалну самоуправу;  

3) саставља годишњи извештај о остваривању 
људских и мањинских права;  

4) обавештава ширу јавност о кршењу људских и 
мањинских права;  

5) прима и испитује представке које се односе на 
повреду људских и мањинских права;  

6) посредује у мирном решавању спорова везаних 
за кршење људских права; 

7) иницира покретање одговарајућих поступака 
пред надлежним органима у случају кршења људских 
права; 

8) организује и учествује у организовању стручних 
састанака, саветовања и кампања информисања ја-
вности о питањима значајним за остваривање људских 
и мањинских права;  

9) иницира и подстиче образовање о људским и 
мањинским правима; 

10) обавља и друге послове утврђене законом, 
статутом и одлуком Скупштине општине.  

У обављању својих надлежности локални омбу-
дсман сарађује са локалним омбудсманима у другим 
јединицама локалне самоуправе, као и са Заштитни-
ком грађана у Републици. 

Избор локалног омбудсмана 

Члан 144. 

Локалног омбудсмана бира и разрешава Скупштина 
општине већином од укупног броја одборника.  

Предлог за избор локалног омбудсмана подноси 
одборничка група, најмање једна трећина одборника 

или радно тело Скупштине општине које обавља по-
слове у вези са кадровским питањима.  

Локални омбудсман се бира на период од пет го-
дина и може поново бити биран. 

За локалног омбудсмана може бити бирано лице 
које, поред општих услова за стицање бирачког права 
(држављанство, пунолетство, пословна способност, 
пребивалиште на подручју Општине), има стечено 
високо образовање из научне области правне науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
има најмање пет година радног искуства у струци, 
професионално искуство на пословима у области 
заштите људских и мањинских права, ужива морални 
интегритет и није кривично осуђивано нити се против 
њега води кривични поступак.  

Локални омбудсман не може бити члан политичке 
странке и не може обављати ниједну јавну функцију 
нити било коју професионалну делатност. 

Разрешење локалног омбудсмана 

Члан 145. 

Локални омбудсман се разрешава дужности пре 
истека мандата ако буде осуђен за кривично дело на 
казну затвора, ако не обавља послове из своје на-
длежности на стручан, непристрасан, независан и 
савестан начин или се налази на положајима (фу-
нкцијама), односно обавља послове који су неспојиви 
са положајем локалног омбудсмана. 

Образложени предлог за разрешење локалног 
омбудсмана може поднети одборничка група или 
најмање једна трећина одборника.  

О разрешењу локалног омбудсмана одлучује Ску-
пштина општине већином од укупног броја одборника.  

Подношење извештаја Скупштини општине 

Члан 146. 

Локални омбудсман доставља годишњи извештај 
Скупштини општине.  

Ако процени да је то потребно због разматрања 
одређених питања, локални омбудсман може Ску-
пштини општини достављати и ванредне извештаје.  

Скупштина општине разматра извештаје локалног 
омбудсмана на првој наредној седници.  

Право присуствовања седницама Скупштине 
општине и њених радних тела 

Члан 147. 

Локални омбудсман има право да присуствује се-
дницама Скупштине општине и радних тела Скупштине 
општине, као и да учествује у расправи када се ра-
зматра извештај о раду Општинске управе, односно 
расправља о питањима из његове надлежности. 
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Средства за рад локалног омбудсмана 

Члан 148. 

Средства за рад локалног омбудсмана обезбеђују 
се у буџету Општине, а могу се обезбеђивати и из 
других извора, у складу са законом. 

X. АКТИ ОПШТИНЕ  

Акти Општине 

Члан 149. 

У вршењу послова из своје надлежности Општина 
доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, ре-
шења, закључке, препоруке и друге потребне акте.  

Одлуке доноси само Скупштина општине, осим 
када је законом предвиђено да одлуку доноси други 
орган Општине. 

Хијерархија аката Општине 

Члан 150. 

Одлуке и општи акти Скупштине општине морају 
бити сагласни са законом и овим статутом. 

Акти председника Општине и Општинског већа 
морају бити сагласни са законом, овим статутом, 
одлукама и општим актима Скупштине општине. 

Акти Општинске управе морају бити сагласни са 
законом, овим статутом, одлукама и општим актима 
органа Општине. 

Предлагање прописа и других општих аката 
Скупштине општине 

Члан 151. 

Право предлагања прописа и других општих аката 
из надлежности Скупштине општине имају: сваки 
одборник Скупштине општине, радно тело Скупштине 
општине, Општинско веће и грађани путем грађанске 
иницијативе. 

Објављивање и ступање на снагу општих аката 

Члан 152. 

Општи акти органа Општине објављују се у „Слу-
жбеном листу града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“. 

Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог 
дана од дана објављивања, осим ако доносилац у 
поступку доношења не утврди да постоје нарочито 
оправдани разлози да исти ступи на снагу и раније. 

Остали акти Општине објављују се у „Службеном 
листу града Шапца и општина Богатић, Владимирции 
Коцељева“ када је то тим актима предвиђено.  

XI. ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТА-
ТУТА  

Аутентично тумачење Статута 

Члан 153. 

Аутентично тумачење Статута доноси Скупштина 
општине на предлог надлежног радног тела Ску-
пштине општине. 

Поступак за промену или доношење Статута 

Члан 154. 

Предлог за доношење или промену Статута 
општине може поднети најмање 5% грађана са 
бирачким правом на територији Општине, трећина 
одборника, председник Општине и надлежно радно 
тело Скупштине општине.  

Предлог се подноси у писаном облику са обра-
зложењем. 

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина 
одлучује већином гласова од укупног броја одборника.  

Ако Скупштина општине одлучи да се приступи 
доношењу или промени Статута општине, истим 
актом одређује Комисију за израду нацрта статута, 
односно одлуке о промени Статута општине, одре-
ђује њене задатке и рок за израду нацрта.  

Нацрт статута, односно одлуке о промени статута 
утврђује Општинско веће већином гласова од укупног 
броја чланова Општинског већа. 

О нацрту статута, односно одлуке о промени 
статута спроводи се јавна расправа на начин и у року 
који одреди Општинско веће.  

Општинско веће, након спроведене јавне распра-
ве, утврђује предлог статута, односно одлуке о про-
мени статута, већином гласова од укупног броја 
чланова Општинског већа. Приликом утврђивања 
предлога статута, односно одлуке о промени статута, 
Општинско веће водиће рачуна о предлозима и суге-
стијама датим у јавној расправи.  

Скупштина општине усваја статут, односно одлуку о 
промени Статута већином гласова од укупног броја 
одборника. 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Усклађивање прописа Општине са овим Статутом 

Члан 155. 

Прописи Општине ускладиће се са одредбама 
овог Статута у року од девет месеци од ступања на 
снагу Закона о изменама и допунама Закона о 
локалној самоуправи. 

Прописи Општине остају на снази до њиховог 
усклађивања са овим Статутом.  

Доношење прописа Општине на основу овог 
Статута 

Члан 156. 

Одлуке на основу овог Статута Скупштина општи-
не донеће у року од девет месеци од ступања на 
снагу Закона о изменама и допунама Закона о лока-
лној самоуправи. 

Образовање Изборне комисије и Другостепене 
изборне комисије 

Члан 157. 

Скупштина општине именоваће председника, 
чланове и секретара Изборне комисије и њихове 
заменике, у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу овог статута.  
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Истовремено са именовањем из става 1. овог 
члана, Скупштина општине именоваће председника, 
чланове и секретара Другостепене изборне комисије.  

Локални омбудсман и његови заменици 

Члан 158. 

Заштитник грађана и његови заменици наста-
вљају са радом као локални омбудсман и његови 
заменици, до истека мандата на који су изабрани.  

Доношење планских докумената у складу са овим 
Статутом 

Члан 159. 

Скупштина општине донеће План развоја Општине 
најкасније до 1.1.2021. године.  

Скупштина општине донеће Средњорочни план у 
складу са законом који уређује плански систем РС, 
почев од средњорочног плана за 2021. годину.  

Важећи документи јавних политика ускладиће се 
са законом из става 2. овог члана, приликом првих 
измена и допуна тих докумената.  

Одложена примена појединих одредаба овог 
статута 

Члан 160. 

Члан 66. у делу који се односи на постављење 
помоћника председника Општине, примењиваће се 
након спроведених избора за одборнике Скупштине 
општине одржаних после ступања на снагу овог 
Статута.  

Члан 67. став 1. у делу који се односи на број 
чланова Општинског већа, примењиваће се након 
спроведених избора за одборнике Скупштине општи-
не одржаних после ступања на снагу овог Статута. 

Члан 112. став 1. тачка 2), која се односи на спро-
вођење обавезног поступка јавне расправе за плани-
рање инвестиција у одлуци о буџету, примењиваће 
се почев од припреме Одлуке о буџету за 2019. 
годину.  

Престанак важења Статута 

Члан 161. 

Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да 
важи Статут општине Богатић („Службени лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
број 37/16-пречишћен текст и 27/17). 

Ступање на снагу 

Члан 162. 

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

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 

022 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R. 185/2019-09 
Датум: 18.03.2019. године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 93. става 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14, 
101/16 и 47/18) члана 16. става 1. тачке 20. Закона о 
територијалној организацији Републике Србије ("Слу-
жбени гласник РС" бр. 129/07, 18/16 и 47/18) члана 9. 
става 2. Уредбе о адресном регистру ("Службени 
гласник РС" бр. 63/17) чланова 11. и 46. става 1. 
тачке 6. Статута општине Богатић („Службени лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева“ број: 37/16-пречишћен текст и 27/17) Ску-
пштина општине Богатић на седници одржаној дана 
18.03.2019. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком се прописује начин утврђивања 
назива улица и тргова на територији општине Богатић. 

Члан 2. 

Улице и тргови у свим насељеним местима на 
територији општине Богатић имају своје називе. 

Називе имају и засеоци и други делови насеље-
них места (кејови, обале и сл.). 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3. 

Називом у смислу ове Одлуке сматрају су називи 
који имају географска и историјска обележја, име 
историјских личности из прошлости, значај личности 
у науци, књижевности, култури и историји, значајан 
допринос српском народу и дужи боравак и допринос 
Општини, историјски догађаји везани за Општину, 
крај у Србији, жртве непријатељских прогона, важнији 
догађаји, датуми и друго.  

Члан 4. 

Улица, трг, заселак и други делови насељених 
места могу променити постојећи назив. 

Члан 5. 

Акт о утврђивању назива улица, тргова, заселака 
и других делова насељених места, односно акт о 
промени назива постојећих, доноси Скупштина општи-
не Богатић, на предлог Комисије за одређивање 
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назива улица и тргова (у даљем тексту:Комисија) уз 
претходну сагласност Министарства надлежног за 
послове локалне самоуправе.  

Члан 6. 

Комисију именује председник Општине. 

Комисија броји 5 чланова.  

Комисија има председника и заменика председника. 

Члан 7. 

Иницијативу за одређивање назива улица, тргова, 
заселака и других делова насељених места, односно 
иницијативу за промену назива истих, подноси заи-
нтересовани субјект. 

Заинтересовани субјект може бити:Општина, месна 
заједница и њени органи, насељено место, група 
грађана и физичко лице. 

Иницијатива из става 1. овог члана мора бити у 
писаном облику и образложена. 

У случају да иницијатива не испуњава услове из 
става 3. овог члана иста ће као неуредна-непотпуна, 
бити одбачена. 

На поступак из става 4. овог члана сходно се 
примењују одредбе Закона о општем управном по-
ступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
18/16). 

Иницијатива се подноси Комисији, преко Оде-
љења за урбанизам, комунално-стамбене послове, 
грађевинско земљиште и инфраструктуру-Општинске 
управе општине Богатић, које обавља администра-
тивно-техничке послове за Комисију. 

Члан 8. 

Комисија разматра поднету иницијативу, оцењује 
оправданост покретања и одлучује о истој, већином 
гласова присутних чланова Комисије.  

Члан 9. 

Приликом одлучивања Комисија је дужна да се 
нарочито придржава следећих начела: 

- неидеолошки приступ; 

- значај личности у науци, књижевности, култури, 
историји и др. (научници, лекари, књижевници, научни 
радници и др.); 

- рођење или дужи боравак личности у Општини и 
његов допринос за народ и Општину; 

- историјски догађаји од значаја за Србију, Општину 
или крај; 

- личности од значаја за Општину, крај или Србију; 

- жртве непријатељског прогона, одмазди, гено-
цида и др,; 

- важни датуми у историји и др.; 

- друга начела у зависности од околности случаја. 

Члан 10. 

Када Комисија утврди да би улици, тргу, засеоку 
или другом делу насељеног места требало дати нови 

назив, односно променити постојећи назив, подноси 
писани предлог Скупштини општине уз образло-
жење.  

Пре доношења акта Скупштине општине о одређи-
вању назива улица, тргова, заселака и других делова 
насељених места, односно акта за промену назива 
истих, потребно је прибавити сагланост Министа-
рства надлежног за послове локалне самоуправе.  

Када Комисија утврди да је покренута иници-
јатива за одређивање или промену назива улице, 
трга, засеока или другог дела насељеног места не 
испуњава критеријуме из члана 9. ове Одлуке, исту 
ће одбити и о томе обавестити покретача иницијативе. 

На поступак из става 3. овог члана сходно се при-
мењују одредбе Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.18/16). 

Члан 11. 

Комисија ће предлоге за одређивање назива улица, 
тргова, заселака и других делова насељених места, 
односно предлоге за промену назива истих, вршити у 
складу са важећим планским актима. 

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева ". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R.188/2019-09  
Датум: 18.03.2019. године 
Б o г а т и ћ  

На основу 146. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник Републике Србије " бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14 и 83/18) члана 20. Закона о локалној самоу-
прави ("Службени гласник РС " бр. 129/07, 83/14, 101/16 
и 47/18), члана 1. става 1. тачке 4), члана 3. став 1. 
тачке 2) и члана 4. става 1. тачке 4) Одлуке о комуна-
лним таксама („Службени лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева“ број: 36/16), 
чланова 2., 87., и 95., Одлуке о комуналним делатно-
стима („ Службени лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева“ број: 11/14) члана 
1. 45. 46. 47. и 48. Одлуке о отуђењу и давању у за-
куп грађевинског земљишта („ Службени лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“ 
број: 35/16) члана 46. Статута општине Богатић 
(„Службени лист града Шапца и општина: Богатић, 
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Владимирци и Коцељева“ број: 37/16-пречишћен 
текст и 27/17) Скупштина општине Богатић на се-
дници одржаној дана 18.03.2019. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТА-
ВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
И ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА 

ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ 

I ВРШИ СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА Одлуке о поста-
вљању и уклањању монтажних објеката и објеката 
привременог карактера на јавним и другим површи-
нама на територији општине Богатић („Службени 
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева број: 9/17) утолико што се: 

- члан 13. став 1. алинеја 4) мења се и гласи 
„ивица баште буде удаљена од крајње ивице асфа-
лта, толико да обезбеђује несметано одвијање 
саобраћаја а минимално 1 м „ 

- члан 33. став 3. мења се и гласи „Одобрењем се 
одобрава постављање баште, другог привремениг 
објекта и апарата за тражени период, који може бити 
минимално 30 дана а максимално 12 месеци„ 

II У осталом делу Одлука о постављању и укла-
њању монтажних објеката и објеката привременог 
карактера на јавним и другим површинама на 
територији општине Богатић („ Службени лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“ 
број: 9/17) остаје неизмењена. 

III Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева ". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R.186/2019-09 
Датум: 18.03.2019.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 104. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник .РС“, 
број 88/17), члана 2. и 4. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских уста-
нова и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. 
гласник.РС“, број 21/18), члана 46. Статута општине 
Богатић („Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", број: 37/16 – пречишћен 

текст и 27/17), Скупштина општине Богатић на 
седници одржаној дана 18.03.2019. године доноси: 

О Д Л У К У  

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује 
се број и подручјa јавних основних школа на терито-
рији општине Богатић, (у даљем тексту:мрежа школа). 

Члан 2. 

Подручје школе је просторно подручје с којег се 
ученици уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: 
школа),на основу пребивалишта,односно боравишта. 

Школа је дужна да упише свако дете са подручја 
школе. 

Школа може да упише и дете са подручја друге 
школе, на захтев родитеља, у складу са могућно-
стима школе.  

Члан 3. 

 Основно образовање и васпитање на територији 
општине остварује се у шест (6) основних матичних 
школа и осам (8) издвојених одељења за образо-
вање ученика узраста од првог до четвртог,односно 
осмог разреда. 

Члан 4. 

Мрежу школа чине јавне основне школе које де-
латност основног образовања и васпитања обављају 
у седишту и ван седишта, као и организовањем 
издвојених одељења на територији општине. 

Мрежу школа чине: 

- Основна школа „Мика Митровић“ Богатић, ул. 
Војводе Степе, бр. 4, од I до VIII разреда, са издво-
јеним одељењима у Белотићу и Бановом Пољу од I 
до IV разреда, 

- Основна школа „Вук Караџић“ Бадовинци, ул. 
Карађорђева, бр. 1, од I до VIII разреда 

- Основна школа „Јанко Веселиновић“ Црна 
Бара, ул. Миодрага Петровића, бр. 54, од I до VIII 
разреда са издвојеним одељењима у Совљаку и 
Глоговцу од I до IV разреда, 

- Основна школа „Цветин Бркић“ Глушци, ул. 
Светомира Алимпића, бр. 3, од I до VIII разреда са 
издвојеним одељењима у Метковићу и Узвећу од I до 
IV разреда, 

- Основна школа „Никола Тесла“ Дубље, ул. 
Ђенерала Драже Михаиловића, бр. 8, од I до VIII 
разреда 

- Основна школа „Лаза К. Лазаревић“ Клење, 
ул. Дринска, бр. 1, од I до VIII разреда, са издвојеним 
одељењима у Очагама и Салашу Црнобарском од I 
до IV разреда. 
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После завршетка четвртог разреда ученици из 
издвојених одељења школовање од V до VIII ра-
зреда настављају: 

- у матичној школи у Богатићу, ученици из 
издвојених одељења у Белотићу и Бановом Пољу, 

- у матичној школи у Црној Бари, ученици из 
издвојених одељења у Совљаку и Глоговцу, 

- у матичној школи у Глушцима, ученици из 
издвојених одељења у Метковићу и Узвећу, 

- у матичној школи у Клењу, ученици из издво-
јених одељења у Очагама и Салашу Црнобарском. 

Члан 5. 

- Подручје матичне школе основне школе „Мика 
Митровић“ Богатић обухвата: насељено место Богатић, 
насељено место Белотић и насељено место Баново 
Поље, 

- Подручје матичне школе основне школе „Вук 
Караџић“ Бадовиници обухвата: насељено место 
Бадовинци, 

- Подручје матичне школе основне школе „Јанко 
Веселиновић“ Црна Бара обухвата: насељено место 
Црна Бара, насељено место Совљак и насељено 
место Глоговац, 

- Подручје матичне школе основне школе „Цветин 
Бркић“ Глушци обухвата: насељено место Глушци, 
насељено место Метковић и насељено место Узвеће 

- Подручје матичне школе основне школе „Никола 
Тесла“ Дубље обухвата: насељено место Дубље, 

- Подручје матичне школе основне школе “Лаза 
К. Лазаревић“ Клење обухвата: насељено место 
Клење, насељено место Очаге и насељено место 
Салаш Црнобарски. 

Члан 6. 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану 
развоја мреже јавних основних школа са седиштем 
на територији општине Богатић за период од 2019. 
до 2027. године. 

Члан 7. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о мрежи основних школа на територији 
општине Богатић („Сл. лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељеваопштине Богатић“, 
број 18/14). 

Члан 8. 

Ова одлука објављује се у Службеном листу 
општине по добијању сагласности Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја,а ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 

025 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R.187/2019-09 
Датум: 18.03.2019.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 104.став 3.Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, 
број 88/17),члана 2. и 4.Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа 
и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник 
РС“,број 21/18), члана 46. Статута општине Богатић 
(„Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева", број: 37/16 – пречишћен текст и 27/17), 
на седници одржаној дана 18.03.2019. године, доноси: 

О Д Л У К У  

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа 
на подручју општине Богатић (у даљем тексту:Мрежа 
предшколских установа) утврђују се број и просторни 
распоредпред школских установа ,седиште и издво-
јена одељења-објекти предшколске установе или 
други простор, премаврсти и структури уважавајући 
циљеве и принципе предшколског васпитања и обра-
зовања и потребу оптималног коришћења располо-
живих ресурса у установи и локалној заједници, за 
обављање делатности васпитања и образовања деце 
предшколског узраста од шест месеци до поласка у 
основну школу. 

Члан 2. 

Делатност васпитања и образовања деце предшко-
лског узраста од шест месеци до поласка у основну 
школу на територији општине Богатић обавља ће се 
Предшколској установи „Слава Ковић“ у Богатићу (у 
даљем тексту:Предшколска установа). 

Мрежу предшколске установе чине: 

а) Објекти у седишту и у издвојеним одељењима 
Предшколске установе и то: 

- Предшколска установа „Слава Ковић“ Богатић, 
Јанка Веселиновића 3, 1100м2 

- код МУП-а, Богатић, Павла Орловића, 178м2 

б) Објекти школа (матична школа и издвојена 
одељења школа) и то: 

- Основна школа „Вук Караџић“ Бадовинци, ул. 
Карађорђева, бр.1, 70м2 

- Основна школа „Цветин Бркић“ Глушци“, ул. 
Светомира Алимпића, бр. 3, 20м2 

- Основна школа „Лаза К. Лазаревић“ Клење, ул. 
Дринска, бр. 1, 55м2 
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- Основна школа „Јанко Веселиновић“ Црна Бара, 
ул. Миодрага Петровића, бр. 54, 28м2 

- Основна школа „Никола Тесла“ Дубље, ул. 
Ђенерала Драже Михаиловића, бр. 8,20м2 

- издвојено одељење у Бановом Пољу, Милана 
Јоцковића, бр.9, 30м2 

- издвојено одељење у Очагама, ул. Михаила 
Јокића, бр.37, 38м2 

- издвојено одељење у Салашу Црнобарском, ул. 
Јанка Веселиновића, бр. 4, 20м2 

- издвојено одељење у Узвећу, ул. Драгомира 
Танасића, бр. 1, 30м2 

- издвојено одељење у Глоговцу, ул. Јанка 
Веселиновића, бр. 1/1, 56м2 

- издвојено одељење у Метковићу, ул. Краља Петра, 
бр.1, 28м2 

- издвојено одељење у Белотићу, ул. Стевана 
Немање, бр. 2, 16м2 

Члан 4 

Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану 
мреже јавних предшколских установа са седиштем 
на територији општине за период од 2019. до 
2024.године, односно пет година. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу општине. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
 

 

026 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I.R. 189/2019-09  
Датум: 18.03.2019.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави (Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) 
и члана 46. Статута Општине Богатић (Сл. лист 
града Шапца и oпштина Богатић, Владимирци и 
Коцељева“ бр. 37/16- пречишћен текст и 27/17), 
Скупштина општине Богатић, на седници одржаној 
дана 18.03.2019. године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду 
Културно-образовног центра „Богатић“ за календа-
рску 2018.годину број 28/19. 

II Закључак доставити: Културно-образовном 
центру „Богатић“ Богатић, у досије седничког матери-
јала и архиви. 

III Закључак објавити у „Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
 

 

027 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I.R. 190/2019-09  
Датум: 18.03.2019.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави (Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), 
члана 44. став 2. Закона о култури ("Сл.гласник 
РС",бр.72/09, 13/16 и 30/16) и члана 46. Статута 
Општине Богатић (Сл. лист града Шапца и oпштина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 37/16- пречи-
шћен текст и 27/17), Скупштина општине Богатић, на 
седници одржаној дана 18.03.2019. године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рад и Фина-
нсијски план за 2019.годину Културно-образовног 
центра „Богатић“ за календарску 2019. годину број 
9/19. 

II Закључак доставити: Културно-образовном центру 
„Богатић“ Богатић, у досије седничког материјала и 
архиви. 

III Закључак објавити у „Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
 

 

028 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: II-R.151/2019-09 
Датум: 18.03.2019.године 
Бo г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14, 101/16 и 
47/18), члана 52. Закона о планирању и изградњи 
("Сл.гласник РС",бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18)члана 46. 



Број 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 57 

 

 

Статута општине Богатић ("Сл. лист Општине бр. 
37/16-пречишћен текст и 27/17) и члана 3. Одлуке о 
образовању Комисије за планове општине Богатић 
("Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
иКоцељева", бр.3/18), - Скупштина општине Богатић, 
на седници одржаној 18.03.2019.године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ 

I.ИМЕНУЈУ СЕ, у састав Комисије за планове 
општине Богатић: 

За председника: 

1. МИЛОШ МИЈАТОВИЋ, дипломирани инжењер 
геологије из Богатића. 

За чланове: 

2. КАТАРИНА ДУБЉАНИН, дипломирани инже-
њер архитектуре из Шапца, на предлог Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

3. ДРАГОСЛАВ ПАВЛОВИЋ, дипломирани просто-
рни планер из Боеграда, на предлог Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

4. ДРАГОЈЛО МАЛЕТИЋ, дипломирани инжењер 
архитектуре из Богатића, 

5. ВЛАДИМИР МАРТИНОВИЋ, дипломирани инже-
њер електротехнике из Богатића. 

II. Именује се, Драган Јосиповић, дипломирани 
просторни планер из Богатића, за секретара 
Комисије. 

III. Мандат председника и члановаКомисијетраје 
четири године. 

IV. Решење доставити: Именованим, рачуново-
дству, у скупштински материјал и архиви. 

V. Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Сл. листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
 

 

029 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-7-841/2019-01  
Датум: 11.03.2019.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 46. Закона о локалној самоу-
прави („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18),члана 60, 61, 61а и 64а 
Закона о Пољопривредном земљишту („Сл. Гласник 

РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/2009, 112/15, 
80/17 и 95/18 - др. закон) и члана 64. Статута 
општине Богатић („Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 37/16 - пре-
чишћен текст и 27/17), Општинско веће Општине 
Богатић, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
БОГАТИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ 

I 

Образује се Комисија за израду Предлога годи-
шњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине 
Богатић за 2019. годину (у даљем тексту: Комисија) 

II 

У састав Комисије именује се: 

За председника: 

Далибор Остојић, струковни инж. електронике и 
рачунарства 

За чланове: 

Синиша Цветуљски, дипл. инж. геодезије 

Душан Ерић, дипл. инж. менаџмента 

Синиша Бабић, техничар агроекономиста 

Војислав Томић, дипл. правник 

III 

Задатак Комисије је: 

а) да изради Предлог годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 
на територији општине Богатић за 2019. годину; 

б) да прибави писану сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде на Предлог 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Богатић за 2019. годину; 

в) да достави Предлог годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Богатић за 
2019. годину Општинском већу општине Богатић на 
разматрање и утврђивање; 

г) да достави годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Богатић за 2019. 
годину, Скупштини општине Богатић на разматрање 
и доношење.  

IV 

Решење ступа на снагу даном доношења. 



Страна 58 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 4 

 

 

V 

Решење доставити: председнику, члановима Коми-
сије и архиви. 

VI 

Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Ненад Бесеровац, с.р. 
 

 

030 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-7-847/2019-01 
Датум: 11.03.2019. године 
Б o г а т и ћ  

На основу чл. 58. Закона о запосленима у аутоно-
мним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места службеника у ауто-

номним покрајинама и јединицама локалне самоу-
праве („Сл. гласник РС“бр. 88/2016 и 113/2017), као и 
члана 60. Одлуке о Општинској управи општине 
Богатић („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 2/2019), Општинско 
веће, на предлог начелника Општинске управе општине 
Богатић, дана 11.03.2019. године, усвојило је: 

П Р А В И Л Н И К  

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И ПОСЕБНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ 

Члан 1. 

У Правилнику о органаизацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском пра-
вобранилаштву, Стручним служабама и посебним 
организацијама Општине Богатић (у даљем тексту: 
правилник), у члан 4, на страни 2, мења се и гласи:  

У Правилнику су систематизована следећа радна 
места:

Службеник на положају –  
I група 

1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 10 10 

Саветник 25 27 

Млађи саветник 2 3 

Сарадник 5 5 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 14 21 

Референт 1 1 

Млађи референт 1 1 

Укупно: 58 радна места 68 службеника 
 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 5 6 

Пета врста радних места / / 

Шеста врста радних места 2 9 

Укупно: 7 радних места 15 намештеника 
 

Члан 2. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском 
правобранилаштву, Стручним службама и посебним 
организацијама Општине Богатић (у даљем тексту: 

правилник), у члану 8. на страни 3, тачка 2, под 
насловом Одељење за Општу управу, заједничке 
послове и друштвене делатности алинеја два мења 
се и гласи: 

- Одсек за општу управу, евиденицију и упра-
вљање општиском имовином 
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Иза алинеје два додаје се трећа алинеја и гласи: 

- Одсек за друштвене делатности 

Члан 3. 

У Правилнику о органаизацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском 
правобранилаштву, Стручним служабама и посебним 
организацијама Општине Богатић (у даљем тексту: 
правилник), на страни 46, назив тачке 10 мења се и 
гласи: „ШЕФ ОДСЕКА ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЕВИДЕ-
НЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКОМ ИМОВИНОМ“. 

У опису послова Шефа одсека брише се: „Коорди-
нира рад између одсека и установа у области 
предшколског васпитања и образовања, основног и 
средњег образовања, културе, спорта, дечије и соци-
јалне заштите, борачко-инвалидске заштите; управне, 
планске, аналитичке и друге стручне послове из ових 
области а у циљу спровођења донетих одлука у овим 
областима;обавља остале послове по налогу претпо-
стављених“ а додаје се: „обавља и имовинско правне 
послове и друге послове по налогу претпостављених“. 

Члан 4. 

У Правилнику о органаизацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском 
правобранилаштву, Стручним службама и посебним 
организацијама Општине Богатић (у даљем тексту: 
правилник), на страни 54 после тачке 18. додаје се 
тачка 18.1, наслов: ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛА-
ТНОСТИ, звање: Самостални саветник, број изврши-
лаца 1. 

У опису послова Шефа одсека наводи се: „Руко-
води, организује и планира рад одсека; унапређује 
организацију рада и модернизацију одсека; коорди-
нира рад између одсека и установа у области пре-
дшколског васпитања и образовања, основног и сре-
дњег образовања, културе, спорта, дечије и социјалне 
заштите, борачко-инвалидске заштите; управне, пла-
нске, аналитичке и друге стручне послове из ових 
области а у циљу спровођења донетих одлука у овим 
областима; обавља и имовинско правне послове и 
друге послове по налогу претпостављених“. 

Члан 5. 

У Правилнику о органаизацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском пра-
вобранилаштву, Стручним службама и посебним 
организацијама Општине Богатић (у даљем тексту: 
правилник), на страни 62, у тачки 26 иза рачи: „у јавној 
својини ЈЛС“, додају се речи: „послови управљања, 
коришћења и располагања општинском имовином, 
вођење јединственог регистра непокретности у јавној 
својини општине, његово ажурирање у посебном 
софтверу за евиденцију имовине“.  

Члан 6. 

У Правилнику о органаизацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском пра-

вобранилаштву, Стручним службама и посебним 
организацијама Општине Богатић (у даљем тексту: 
правилник), у члану 34, на страни 47, поднаслов 
Одељење за општу управу,аједничке послове и 
друштвене делатности тачка 11. Матичар мења се и 
гласи: 

11. Матичар за матично подручје  
Богатић 

Звање: Саветник  број службеника:1 

Опис посла: обавља матичне послове у вези са 
рођењем, закључењем брака и састављањем смрто-
вница; врши надзор над вођењем матичних књига и 
обављањем послова вођења матичних књига ро-
ђених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води 
одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси пода-
таке из матичних књига у Централни систем за еле-
ктронску обраду и складиштење података и чување 
другог примерка матичних књига; чува изворник 
матичне књиге; издаје изводе из матичних књига и 
уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; 
издаје уверења о држављанству; стара се о форми-
рању и чувању документације и матичне архиве. 
Обавља административне и техничке послове вођења 
матичних књига, закључења брака, издавања извода 
из матичних књига и уверења; вођење евиденција о 
држављанству и издавање уверења о тим чиње-
ницама; састављање смртовница; обавља остале 
послове по налогу претпостављених. 

Мерила за разврставање радног места: 

1) умерено висок ниво сложености послова - 
најчешће прецизно одређени, али сложени послови у 
којима се примењују утврђене методе рада, поступци 
или стручне технике;  

2) умерено висок ниво самосталности у раду 
- самосталност у раду ограничена је повременим 
надзором руководиоца Одељења и помоћи руково-
диоца Одељења кад решавање сложених стручних 
проблема захтева додатно знање и искуство;  

3) умерено висок ниво одговорности - одгово-
рност за правилну примену утврђених метода рада, 
поступака и стручних техника, што не укључује 
одговорност за руковођење;  

4) умерено висок ниво учесталости пословне 
комуникације - контакти унутар и изван органа, чија 
је сврха пружање савета и прикупљање или размена 
битних информација;  

5) компетентност - стечено високо образовање 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и познавање метода рада, поступака и 
стручних техника које се стиче радним искуством у 
струци од најмање три године, положен државни 
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стручни испит као и вештине да се при решавању 
сложених стручних проблема стечена знања 
примене. 

Услови: стечено високо образовање у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука 
на основим академски студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјали-
стичким струковнимс тудијама, однсоно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
спедцијалистичкимс тудијама на факултету, положен 
државни струччни испит, најамње три године радног 
искуства у струци, положен посебан стручни испит за 
матичара, овлашћење за обављање послова мати-
чара, познавање рада на рачнару (MS Office пакет и 
интернет). 

Учлану 34. поднасловом Одељење за општу 
управу, заједничке послове и друштвене делатности 
иза тачке 11. додаје се нова тачка 11 а која гласи: 

11. а. Заменик матичара за матично подручје 
Богатић 

Звање: Виши референт  број службеника:1 

Опис посла: обавља матичне послове у вези са 
рођењем, закључењем брака и састављањем смрто-
вница; врши надзор над вођењем матичних књига и 
обављањем послова вођења матичних књига рођених, 
венчаних, умрлих и књиге држављана; води одгова-
рајуће регистре за матичне књиге; уноси податаке из 
матичних књига у Централни систем за електронску 
обраду и складиштење података и чување другог 
примерка матичних књига; чува изворник матичне 
књиге; издаје изводе из матичних књига и уверења о 
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уве-
рења о држављанству; стара се о формирању и 
чувању документације и матичне архиве. Обавља 
административне и техничке послове вођења мати-
чних књига, закључења брака, издавања извода из 
матичних књига и уверења; вођење евиденција о 
држављанству и издавање уверења о тим чињени-
цама; састављање смртовница; обавља остале по-
слове по налогу претпостављених. 

Мерила за разврставање радног места: 

1) низак ниво сложености послова -претежно 
рутински послови, с бројним међусобно повезаним 
различитим задацима, у којима се примењују једно-
ставне и прецизно утврђене методе рада и поступци;  

2) средњи ниво самосталности у раду -само-
сталност у раду ограничена је повременим надзором 
руководиоца и његовим општим упутствима;  

3) низак ниво одговорности -одговорност за 
правилну примену утврђених метода рада и посту-
пака, што може да укључи одговорност за руковођење;  

4) низак до средњег нивоа пословне кому-
никације -контакти углавном унутар уже унутрашње 

јединице у којој је радно место, а повремено и с 
другим ужим унутрашњим јединицама у органу, ако је 
потребно да се прикупе или размене информације;  

5) компетентност - стечено средње обра-
зовање у четворогодишњем трајању и познавање 
једноставних метода рада и поступака које је стечено 
радним искуством у струци од најмање пет година, 
положен државни стручни испит као и вештина да се 
стечена знања примене.  

Услови;: средње образовање у четворогодишњем 
трајању друштвеног смера, четворогодишње образо-
вање економског смера, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

Члан 7. 

У члану 34. на страни 48, поднасловом Одељење 
за општу управу, заједничке послове и друштвене 
делатноститачка 12. Матичар-шеф месне канцела-
рије мења се и гласи: 

12. Шеф месне канцеларије-матичар и  
заменик матичара за матична  
подручја Бадовинци, Глушци и 
 Црна Бара 

Звање: Виши 
референт 

број службеника:6 

Опис посла: обавља матичне послове у вези са 
рођењем, закључењем брака и састављањем смрто-
вница; врши надзор над вођењем матичних књига и 
обављањем послова вођења матичних књига рођених, 
венчаних, умрлих и књиге држављана; води одгова-
рајуће регистре за матичне књиге; уноси податаке из 
матичних књига у Централни систем за електронску 
обраду и складиштење података и чување другог 
примерка матичних књига; чува изворник матичне 
књиге; издаје изводе из матичних књига и уверења о 
чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уве-
рења о држављанству; стара се о формирању и чувању 
документације и матичне архиве. Обавља админи-
стративне и техничке послове вођења матичних 
књига, закључења брака, издавања извода из матичних 
књига и уверења; вођење евиденција о држављанству 
и издавање уверења о тим чињеницама; саста-
вљање смртовница; оверава потписе, рукописе и 
преписе; обављаостале послове по налогу претпо-
стављених. 

Мерила за разврставање радног места: 

1) низак ниво сложености послова -претежно 
рутински послови, с бројним међусобно повезаним 
различитим задацима, у којима се примењују једно-
ставне и прецизно утврђене методе рада и поступци;  

2) средњи ниво самосталности у раду -само-
сталност у раду ограничена је повременим надзором 
руководиоца и његовим општим упутствима;  
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3) низак ниво одговорности -одговорност за 
правилну примену утврђених метода рада и посту-
пака, што може да укључи одговорност за руковођење;  

4) низак до средњег нивоа пословне комуни-
кације -контакти углавном унутар уже унутрашње 
јединице у којој је радно место, а повремено и с 
другим ужим унутрашњим јединицама у органу, ако је 
потребно да се прикупе или размене информације;  

5) компетентност - стечено средње образо-
вање у четворогодишњем трајању и познавање 
једноставних метода рада и поступака које је стечено 
радним искуством у струци од најмање пет година, 
положен државни стручни испит као и вештина да се 
стечена знања примене.  

Услови;: средње образовање у четворогодишњем 
трајању друштвеног смера, четворогодишње образо-
вање економског смера, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

Члан 8. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском 
правобранилаштву, Стручним службама и посебним 
организацијама Општине Богатић (у даљем тексту: 
правилник) у члану 34, на страни 66, подналсовом 
Одељење за урбанаизам, комунално-стамабене по-
слове, грађевинско земљиште и инфраструктуру речи: 
„Одсек за грађевинско земљиште и инфраструктуру“ 
замењују се речима: „Одсек за обједињену проце-
дуру, грађевинско земљиште и инфраструктуру“. 

Тачка 2 на страни 66 мења се и гласи: „ Шеф одсека 
за обједињену процедуру, грађевинско земљиште и 
инфраструктуру“. 

Члан 9. 

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском 
правобранилаштву, Стручним службама и посебним 
организацијама Општине Богатић (у даљем тексту: 
правилник) у члану 34, на страни 76, тачка 11., 
брише се радно место: „послови уређивања, кори-
шћења и унапређења грађевинског земљишта“. 

Члан 11. 

У осталом делу Правилник остаје непромењен. 

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења 
и има се објавити у "Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".  

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Ненад Бесеровац, с.р. 

АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ 
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Република Србија 
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 119-4/19-II 
11.03.2019.године 
ВЛАДИМИРЦИ 

На основу чл. 51. став 1. тачка 1), чл. 53. и 56. 
став 2. Закона о запосленима у аутономним покра-
јинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 23а и 
23б став 1. Одлуке о Општинској управи општине 
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 36/08, 26/09, 
32/16, 29/17, 5/18 и 14/18), Општинско веће општине 
Владимирци, на седници одржаној 11.03.2019. године, 
донело је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА РАДА НА 
ПОЛОЖАЈУ ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Утврђује се престанак рада на положају вршиоцу 
дужности начелника Општинске управе општине 
Владимирци Славици Мирковић, мастер правнику из 
села Владимирци са 11.03.2019. године, протеком 
времена на које је постављена. 

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 51. став 1. тачка 1) Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 
21/16, 113/17 и 95/18) прописано је да службенику 
престаје рад на положају протеком времена на које је 
постављен. 

Одредбама члана 53. наведеног Закона пропи-
сано је да се престанак рада на положају утврђује 
решењем које доноси орган надлежан за поста-
вљење службеника, у року од осам дана од дана 
наступања разлога због којих је рад на положају 
престао, као и да решење садржи образложење са 
разлозима због којих је рад на положају престао и 
дан кад је престао рад на положају. 

Славица Мирковић, мастер правник из села 
Владимирци постављена је решењем Општинског 
већа општине Владимирци бр. 119-12/18-II од 
07.12.2018. године за вршиоца дужности начелника 
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Општинске управе општине Владимирци, почев од 
07.12.2018. године, на период до постављења наче-
лника Општинске управе, а најдуже на три месеца. 

Одредбама члана 56. став 2. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 
113/17 и 95/18) прописано је да уколико није по-
стављен начелник управе, као ни његов заменик, до 
постављења начелника управе, као и када начелник 
управе није у могућности да обавља дужност дуже 
од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће оба-
вљати послове начелника управе, најдуже на три 
месеца, без спровођења јавног конкурса. 

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће 
је одлучило као у диспозитиву решења. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења жалба 
није допуштена, али се може тужбом покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду у 
року од 30 дана од дана достављања решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

- Славици Мирковић, 
- Кадровској евиденцији, 
- Рачуноводству, 
- архиви 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
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Република Србија 
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 119-5/19-II 
11.03.2019.године 
ВЛАДИМИРЦИ 

На основу чл. 56. став 4. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 
95/18) и члана 23б став 1. Одлуке о Општинској 
управи општине Владимирци („Сл. лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 
36/08, 26/09, 32/16, 29/17, 5/18 и 14/18), Општинско 
веће општине Владимирци, на седници одржаној 
11.03.2019. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕ-
ЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИМИРЦИ 

I. Славица Мирковић, мастер правник из села 
Владимирци, поставља се за вршиоца дужности 

начелника Општинске управе општине Владимирци, 
почев од 12.03.2019. године, до окончања поступка 
јавног конкурса за постављење начелника Општи-
нске управе, а најдуже на три месеца.  

II. По истеку рока на који је постављена за 
вршиоца дужности, Славица Мирковић се распо-
ређује на радно место на коме је била распоређена 
до постављења.  

III. Вршилац дужности начелника Општинске 
управе општине Владимирци има сва права и 
дужности начелника.  

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинско веће општине Владимирци, на се-
дници одржаној 11.03.2019. године, утврдило је 
решењем престанак рада Славици Мирковић, мастер 
правнику из села Владимирци, на положају в.д. 
начелника Општинске управе општине Владимирци 
са даном 11.03.2019. године, протеком времена на 
које је постављена.  

Одредбама члана 56. став 4. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 
113/17 и 95/18) прописано је да у случају да се јавни 
конкурс не оконча постављењем на положај, статус 
вршиоца дужноси може се продужити најдуже још 
три месеца. 

Пошто службеник Општинске управе општине 
Владимирци Славица Мирковић, мастер правник из 
села Владимирци, испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, у складу са чл. 
56. ст. 4. Закона о запосленима у аутономним покра-
јинама и јединицама локалних самоуправа („Сл. 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18), одлучено је 
као у диспозитиву овог решења. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења жалба 
није допуштена, али се може тужбом покренути 
управни спор пред Управним судом у Београду у 
року од 30 дана од дана достављања решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

- Славици Мирковић, 
- Кадровској евиденцији, 
- Рачуноводству, ПРЕДСЕДНИК  
- архиви 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р.
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Република Србија 
УСТАВНИ СУД 
Број: IУо-36/2017 
07.03.2019. године 
Б е о г р а д  
 
 
 Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић и судије Татјана 
Бабић, Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, др Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), др Милан 
Марковић, Снежана Марковић, Мирослав Николић, Милан Станић, мр Томислав 
Стојковић, Сабахудин Тахировић, др Јован Ћирићи др Милан Шкулић, на основу члана 
167. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, на седници одржаноj 17. јануара 2019. 
године, донео је 
 

О Д Л У К У 
 

 1. Утврђује се да одредба члана 58. Одлуке о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом, коју је донела Скупштина града Шапца („Службени лист општина 
Богатић, Владимирци, Коцељева иШабац“, број 29/07 и „Службени лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 20/10), није у сагласности са законом. 
 2. Утврђује се да Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне 
купце, који је донело Градско веће града Шапца („Службени лист градаШапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 23/10, 23/12 и 24/15), није у сагласности са 
законом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену 
уставности и законитостиодредбе члана 58. Одлуке наведене у тачки 1. изреке и Тарифног 
система наведеног у тачки 2. изреке. Цитирајући одредбе чл. 21, 84, 86, 97, 190. и 195. 
Устава Републике Србије, као и одредбе Закона о локалној самоуправи, Закона о 
комуналним делатностима и Закона о енергетици, иницијатор истиче да је оспореном 
одредбом члана 58. Одлуке Скупштина града Шапца „прекорачила законска овлашћења и 
повредила законом утврђену надлежност за доношење аката“, те да је, с обзиром на то да 
градско веће по закону не може бити овлашћено за доношење општих аката, оспорена 
одредба Одлуке која садржи такво овлашћење незаконита.Такође наводи да је Тарифни 
систем донело, на основу оспорене одредбе члана 58. Одлуке, Градско веће града Шапца, 



Страна 64 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 4 

 

 

чиме је прекорачило надлежност извршног органа утврђену законом. Иницијатор истиче 
да је Тарифни систем општи правни акт, на шта „указује и члан 20. Тарифног система по 
којем купац мора измирити фиксни део трошкова испоруке топлотне енергије, независно 
од потрошње, односно за време у којем му је била прекинута испорука топлотне енергије 
по члану 73. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом“. Иницијатор 
предлаже да Уставни суд утврди да оспорена одредба члана 58. Одлуке и оспорени 
Тарифни систем нису у сагласности са Уставом и законом.  

Уставни суд је иницијативу, сагласно одредби члана 33. став 1. Закона о 
Уставном суду(„Службенигласник РС“, бр. 109/07, 99/11, 18/13 – Одлука УС, 40/15 – др. 
закон и 103/15), доставио на одговор Скупштини града Шапца. Како Скупштина града 
Шапца у остављеном року, а ни накнадно,није доставилатражени одговор, Уставни суд је, 
сагласно одредби члана 34. став 3. Закона о Уставном судунаставио поступак. 

У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио следеће: 
Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени 

лист општина Богатић, Владимирци, Коцељева иШабац“, број 29/07) донела је Скупштина 
општине Шабац, с позивом на одредбе члана 71. став 2. и члана 145. Закона о енергетици 
(„Службени гласник РС“, број 84/04),  чл. 2. и 13. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), члана 18. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04) и чл. 26. и 77. Статута општине Шабац 
(„Службени лист општине Шабац“, бр. 8/02, 24/04 и 16/05). Одлуком се прописујууслови и 
начин сигурног и квалитетног снабдевањатоплотном енергијом која се користи за грејање 
стамбеног и пословног простора,услови и начин пружања енергетских услуга као и 
међусобни односи измеђуенергетских субјеката и купаца топлотне енергије. Одлуком се 
такођеодређује поступак доношења и надлежност за доношење појединачних аката 
каошто су: тарифни системи за одређивање цена топлотне енергије и енергетскихуслуга, 
цене топлотне енергије и енергетских услуга, правила о радудистрибутивног система, као 
и планови развоја система даљинског грејања (члан 1.). Оспореном одредбом члана 58. 
Одлуке је одређено да Тарифне системе за обрачун испоручене топлотне енергије, 
односно извршенихуслуга обављања енергетских делатности, доноси извршни орган 
Општине. Ова одлука је измењена Одлуком о изменама и допунама Одлуке о условима и 
начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 20/10), али је оспорена одредба члана 58. Одлуке 
остала непромењена. 

Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце („Службени 
лист градаШапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 23/10, 23/12 и 24/15) 
донело је Градско веће града Шапца, с позивом на одредбе члана 67. Закона о енергетици 
(„Службени гласник РС“, број 84/04), члана 58. Одлукео условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом („Службени лист општине Шабац“, број 29/07) и чл. 54. и 99. 
Статута општине Шабац („Службени лист града Шапца“, број 32/08). Одредбе Тарифног 
система систематизоване су у шест нумерисаних поглавља, и то: I „Опште одредбе“ (чл. 1. 
до3.), којима је прописано да се овим тарифним системом одређују групе тарифних купаца 
у зависности од намене коришћења објекта и категорије потрошача, тарифни елементи и 
тарифни ставови за обрачун цене топлотне енергије, критеријуми и мерила за одређивање 
нивоа цена топлотне енергије, с тим што је критеријум за одређивање висине надокнаде за 
прикључак на вреловодну мрежу дефинисан ценама неенергетских услуга енергетског 
субјекта (члан 1.) и одређен је начин на који се исказују цене топлотне енергије за тарифне 
купце, као и да Тарифни систем важи за све купце топлотне енергије; II „ Разврставање 
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купаца по намени коришћења топлотне енергије“ (члан4.); III „Тарифни елементи и 
тарифни ставови“ (чл. 5. до 11.); IV „Обрачун испоручене топлотне енергије“ (чл. 12. до 
21.); V „Основе за формирање и обрачун цене топлотне енергије“ (чл. 22. до 24.); VI 
„Прелазне и завршне одредбе“ (чл. 25. и 26.). Одредбом члана 20. Тарифног система 
прописано је да купац мора измирити фиксни део трошкова испоруке топлотне енергије, 
независно од потрошње, односно за време у којем му је била прекинута испорука 
топлотне енергије по члану 73. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном 
енергијом. 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 
47/18) прописано је:да се локална самоуправа остварује у општини, граду и граду 
Београду (члан 3. став 1.); да општина, преко својих органа, у складу с Уставом и 
закономуређује и обезбеђује,између осталог, обављање и развој комуналних делатности (члан 20. став 
1. тачка 2)); да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако 
овим законом није друкчије одређено (члан 23. став 4.); да скупштина општине,поред 
осталог, у складу са законом, доноси прописе и друге опште акте (члан 32. тачка 6)); да су 
извршни органи општине председник општине и општинско веће (члан 42.);да општинско 
веће – 1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина, 2) непосредно извршава и 
стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине, 3) доноси одлуку о привременом 
финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године, 4) врши 
надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности 
са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине, 5) решава у 
управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других 
организација у управним стварима из надлежности општине, 5а) прати реализацију програма пословања и 
врши координацију рада јавних предузећа чији је општина оснивач, 5б) подноси тромесечни извештај о раду 
јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа, 6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 
Републике, односно аутономне покрајине, 7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно 
начелнике управа за поједине области, 8) врши и друге послове, у складу са законом (члан 46.). 

Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 
104/16)прописано је: да је производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована 
производња и дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе 
грајања (члан 3. став 1. тачка 3)); да јединица локалне самоуправе, у складу са овим 
законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и 
функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и 
уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој, те да у складу са 
законом уређује услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника 
комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над 
обављањем комуналних делатности (члан 4. ст. 1. и 3.); да скупштина јединице локалне 
самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и 
посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој 
територији, укључујући и начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле 
коришћења и наплате комуналне услуге и овлашћења вршиоца комуналне делатности у 
вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени да предузимају (члан 13. став 1.). 

Статутом града Шапца („Службени лист града Шапца”, бр. 32/08 и 33/16) 
прописано је: да Скупштина града, у складу са законом, доноси прописе и друге опште 
акте (члан 32. тачка 6)); да су извршни органи Града градоначелник и Градско веће (члан 
46.); да Градско веће – 1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси 
Скупштина, 2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката 
Скупштине града, 3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина 
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града не донесе буџет пре почетка фискалне године, 4) врши надзор над радом Градске 
управе, поништава или укида акте Градске управе, који нису у сагласности са законом, 
статутом и другим општим актом или одлуком, које доноси Скупштина града, 5) решава у 
управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа 
и других организација у управним стварима из надлежности Града, 6) стара се о 
извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, 7) поставља 
и разрешава начелника Градске управе, 8) одлучује о давању на коришћење 
непокретности, на период до пет година субјектима који по Закону о јавној својини могу 
бити носиоци права коришћења, 9) одлучује о давању у закуп непокретности у својини 
града на период до пет година, 10) даје начелну сагласност носиоцима права коришћења 
за издавање у закуп непокретности која им је дата на коришћење и11) доноси пословник о 
раду на предлог градоначелника (члан 54.). 

Из наведених одредаба Закона о локалној самоуправи и Закона о 
комуналним делатностима произлази да је скупштина јединице локалне самоуправе 
овлашћена да доноси опште акте и да својом одлуком пропише начин обављања 
комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне 
делатности и корисника услуга на својој територији, укључујући и начин плаћања цене 
комуналне услуге,начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге. 

Разматрајући оспорену одредбу члана 58. Одлуке, Уставни суд је најпре 
констатовао да се као спорно поставља уставноправно питање надлежности извршног 
органа општине, односно града да доноси опште акте. Наиме, одредбом члана 32. тачка 6) 
Закона о локалној самоуправи одређена је надлежност скупштине општине, односно града 
да, у складу са законом, доноси прописе и друге опште акте, док је чланом 46. Закона 
одређена надлежност општинског, односно градског већа, као извршног органа јединице 
локалне самоуправе, који, између осталог, предлаже одлуке и акте које доноси скупштина и 
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине.Сагласно 
наведеном, а имајући у виду да је Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне 
енергије, чијим се нормама на општи начин уређују одређени односи тако што се одређују 
групе тарифних купаца у зависности од намене коришћења објекта и категорије 
потрошача, тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цене топлотне енергије, 
критеријуми и мерила за одређивање нивоа цена топлотне енергије као и критеријум за 
одређивање висине надокнаде за прикључак на вреловодну мрежу, по својој  
правнојприроди општи правни акт, то је Уставни суд закључио да се одлуком скупштине 
општине надлежност за доношење тарифног система није могла пренети на извршни 
орган општине, односно града, тј. да скупштина општине нема законско овлашћење да 
извршном органу општине пренесе надлежност за доношење општих аката. Уставни суд 
констатује да је законом утврђена расподела надлежности између скупштине општине, 
односно града и општинског, односно градског већа предвиђена и одредбама чл. 32. и 54. 
Статута града Шапца. Стога је Уставни суд оценио да је оспорена одредба члана 58. 
Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, којом се прописује 
надлежност извршног органа општине да донесе тарифни систем, несагласна са законом. 

Такође, како из одредаба члана 46. Закона о локалној самоуправи, којим је 
одређена надлежност општинског, односно градског већа, као извршног органа јединице 
локалне самоуправе, произлази да је општинско, односно градско веће надлежно да 
самостално доноси само један општи акт, а то је одлука о привременом финансирању у 
случају да скупштина општине, односно скупштина града не донесе буџет пре почетка 
фискалне године, то је Градско веће града Шапца доношењем оспореног Тарифног 



Број 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 67 

 

 

системапрекорачило надлежност извршног органа јединице локалне самоуправе, утврђену 
Законом о локалној самоуправи. Сагласно наведеном, Уставни суд је оценио да Градско 
веће града Шапца није имало законско овлашћење за доношење оспореног Тарифног 
система, због чега је исти акт у целини несагласан са законом.  

Полазећи од изнете оцене ненадлежности Градског већа града Шапца за 
доношење оспореног Тарифног система, Уставни суд се није упуштао у оцену 
законитости његове садржине, односно појединих материјалноправних одредаба.  

Имајући у виду да се иницијативом оспорава законитост аката поводом 
питања о коме Уставни суд већ има заузет став (видети нпр. Одлуку IУл-163/2009 од 20. 
маја 2010. године („Службени гласник РС“, број 52/10) и Одлуку IУо-820/2010 од 9. маја 
2012. године („Службени гласник РС“, број 62/12)), а да је у току поступка правно стање 
потпуно утврђено иприкупљени подаци пружили су поуздан основ за одлучивање, то је 
Уставни судодлучио без доношења решења о покретању поступка, сагласно одредби 
члана53. став 3. Закона о Уставном суду. 

 На основу свега изложеног и одредаба члана 42а став 1. тачка 2) и члана 45. 
тачка 4) Закона о Уставном суду, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.  

На основу члана 168. став 3. Устава Републике Србије, одредбачлана 
58.Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, коју је донела 
Скупштина града Шапца („Службени лист општина Богатић, Владимирци, Коцељева 
иШабац“, број 29/07 и „Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева“, број 20/10)и Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце, 
који је донело Градско веће града Шапца(„Службени лист градаШапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 23/10, 23/12 и 24/15),престају да важе даном 
објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.  

Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.  

 

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24 

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа: Штампарија ГРАФИКА. Шабац 


