ГОДИНА XLII

БРОЈ 5.

АКТА ГРАДА ШАПЦА

001
На основу члана 11, члана 32. тачка 1. и члана 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије―, број 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 32. став 1.
тачка 1 и члана 99. Статута града Шапца („Службени
лист града Шапца―, број 32/08 и 33/16), а по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу
и локалну самоуправу број 110-00-00447/2018-24 од
05.02.2019. године, Скупштина града Шапца, на
седници одржаној 26.03.2019. године, донела је
СТ АТУТ
ГРАДА ШАПЦА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим статутом, у складу са законом, уређују се
нарочито: права и дужности градa Шапца (у даљем
тексту: Град) и начин њиховог остваривања, број
одборника Скупштине града Шапца (у даљем тексту:
Скупштина града), организација и рад органа и
служби, начин управљања грађана пословима из
надлежности Града, услови за остваривање облика

26. март 2019.

непосредне самоуправе, спровођење 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 остваривања сарадње и
удруживања Града, заштита локалне самоуправе и
друга питања од значаја за Град.
Сви појмови у овом статуту употребљени у
граматичком мушком роду подразумевају мушки и
женски природни род.
Положај Града
Члан 2.
Град је територијална јединица у којој грађани
остварују право на локалну самоуправу у складу са
Уставом, законом и овим статутом.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Града, управљају пословима
Града у складу са законом и овим статутом.
Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана,
референдума, других облика учешћа грађана у
обављању послова Града и преко својих одборника у
Скупштини Града, у складу са Уставом, законом и
овим статутом.
Територија
Члан 3.
Територију Града, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја катастарских општина
које улазе у њен састав, и то:

Редни број

Насељено место

Катастарска општина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Бела Река
Богосавац
Бојић
Букор
Варна
Волујац
Горња Врањска
Грушић
Двориште
Десић
Добрић

Бела Река
Богосавац
Бојић
Букор
Варна
Волујац
Горња Врањска
Грушић
Двориште
Десић
Добрић
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
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Дреновац
Дуваниште
Жабар
Заблаће
Змињак
Јевремовац
Јеленча
Корман
Криваја
Липолист
Мала Врањска
Мајур
Мачвански Причиновић
Милошевац
Метлић
Миокус
Мишар
Мрђеновац
Маови
Поцерски Метковић
Накучани
Орашац
Орид
Петковица
Петловача
Поцерски Причиновић
Предворица
Прњавор
Радовашница
Рибари
Румска
Синошевић
Слатина
Слепчевић
Скрађани
Табановић
Церовац
Цуљковић
Шабац
Штитар
Шеварице
Својство правног лица
Члан 4.
Град има својство правног лица.

Седиште Града је у Шапцу, улица Господар
Јевремова број 6.

Број 5

Дреновац
Дуваниште
Жабар
Заблаће
Змињак
Јевремовац
Јеленча
Корман
Криваја
Липолист
Мала Врањска
Мајур
Мачвански Причиновић
Двориште
Метлић
Миокус
Мишар
Мрђеновац
Маови
Поцерски Метковић
Накучани
Орашац
Орид
Петковица
Петловача
Поцерски Причиновић
Предворица
Прњавор
Радовашница
Рибари
Румска
Синошевић
Варна
Слепчевић
Змињак
Табановић
Церовац
Цуљковкћ
Шабац
Штитар
Шеварице
Печат је округлог облика са исписаним текстом:
Република Србија, град Шабац, назив и седиште органа
исписан на српском језику и ћириличким писмом и
грбом Републике Србије у средини.
Језик и писмо

Печат

Члан 6.

Члан 5.

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

Органи Града имају печат.

Симболи Града

Број 5
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Члан 7.

Град има грб и заставу.
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3. организовањем јавних слушања у складу са
овим статутом и пословником Скупштине града и

Симболи Града и начин њиховог коришћења уређују се посебном одлуком Скупштине Града.

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

Употреба симбола Града

Имовина Града

Члан 8.

Члан 13.

Застава и грб Града могу се истицати само уз
државне симболе.
У службеним просторијама органа Града истичу
се само државни симболи и грб и застава Града.
Празник Града
Члан 9.
Град има празник.
Празник Града утврђује се посебном одлуком коју
доноси Скупштина Града уз претходну сагласност
министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Награде и јавна признања
Члан 10.
Град устаовљава награде и друга јавна признања
организацијама и грађанима за значајна остварења у
привреди, науци, уметности, спорту и другим друштвеним областима.
Град додељује звање „почасни грађанин― особи
чији су рад и достигнућа од посебног значаја за Град.
Скупштина Града одлучује о додељивању звања
„почасни грађанин― уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Награде и друга јавна признања и звање „почасни
грађанин― додељују се поводом празника Града.
Врсте награда и других јавних признања, поступак, услови и критеријуми за додељивање јавних
признања и звања „почасни грађанин― уређују се посебном одлуком.
Утврђивање назива делова насељених места
Члан 11.
Град утврђује називе улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места
на својој територији посебном одлуком, уз претходну
сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Јавност рада
Члан 12.
Рад органа Града 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 Града;

Град има своју имовину.
Имовином Града самостално управљају и располажу органи Града, у складу са законом, овим статутом
и другим актима Града.
У јавној својини Града сагласно закону су:
- добра у општој употреби на територији Града
(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 Града;
- непокретне и покретне ствари и друга имовинска
права које користе органи и организације Града;
- ствари у јавној својини на којима право коришћења имају месне заједнице на територији Града,
установе, јавне агенције и друге организације чији је
оснивач Град;
- друге непокретне и покретне ствари и имовинска
права, у складу са законом којим се уређује јавна
својина.
II НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА
Надлежности Града
Члан 14.
Град врши надлежности општине утврђене Уставом
и законом, као и друге надлежности и послове
државне управе који су јој законом поверени.
Надлежности утврђене Уставом и законом
Члан 15.
Град, преко својих органа, у складу са Уставом и
законом:
1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Града,
као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;
2) уређује и обезбеђује обављање и развој
комуналних делатности, локални превоз, коришћење
грађевинског земљишта и пословног простора;
3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских
путева, као и улица и других јавних објеката од
значаја за Град;
4) стара се о задовољавању потреба грађана у
области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање),
научноистраживачке и иновационе делатности, културе,
здравствене и социјалне заштите, дечије заштите,
спорта и физичке културе;
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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 инвестиција и унапређује опште услове пословања;
8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити
културних добара од значаја за Град;
9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног 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 Граду;
11) образује и уређује организацију и рад органа,
организација и служби за потребе Града, организује
службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;
12) образује комуналну полицију, обезбеђује и
организује вршење послова комуналне полиције;
13) утврђује симболе Града и њихову употребу;
14) управља градском имовином и утврђује стопе
изворних прихода, као и висину локалних такси;
15) прописује прекршаје за повреде градских
прописа;
16) 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 града утврђени Уставом
и законом, ближе су одређени Јединственим пописом
послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује министарство надлежно за локалну самоуправу
у складу са законом.

животне средине, поверити правном или физичком
лицу обављање појединих послова из своје надлежности.

Јавне службе Града

Члан 21.

Члан 16.

За извршење буџета Града, градоначелник одговара Скупштини града.

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва, Град
може оснивати предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу, у складу са законом и
овим статутом.
Скупштина града посебном одлуком оснива предузећа, установе и друге организације које врше
јавну службу и остварује права оснивача, ако законом
или овим статутом за вршење појединих права оснивача није утврђена надлежност другог органа Града.
Поверавање послова правном или физичком
лицу
Члан 17.
Град може уговором, на начелима конкуренције,
јавности, економичности, ефикасности и заштите

Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине града.
III ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА
Средства за обављање послова и извори
средстава
Члан 18.
За обављање послова Града утврђених Уставом
и законом, као и за обављање законом поверених
послова из оквира права и дужности Републике, Граду
припадају приходи и примања утврђени законом.
Послови Града 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 Града 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 града доноси буџет Града за сваку
календарску годину, у којем се исказују сви приходи и
примања, задуживања и друге финансијске трансакције, 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 Града.
Одговорност за извршење буџета и извештавање

Градска управа обавезна је да редовно прати
извршење буџета и по потреби, а најмање два пута
годишње информише градоначелника, а обавезно у
року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
Градоначелник, у року од 15 дана од дана достављања извештаја из става 2. овог члана, усваја и
доставља извештај Скупштини града.
Самодопринос
Члан 22.
За задовољавање потреба грађана у Граду или
њеном делу средства се могу прикупљати самодоприносом.
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Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани
референдумом, у складу са законом којим је уређено
непосредно изјашњавање грађана и овим статутом.
Утврђивање предлога одлуке

Страна 5

IV ОРГАНИ ГРАДА
Органи Града
Члан 27.

Члан 23.

Органи Града су: Скупштина града, градоначелник,
Градско веће и Градска управа.

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује
Скупштина града.

У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган Града је и Градско правобранилаштво.

Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог
члана може поднети најмање једна трећина одборника Скупштине града и грађани путем грађанске
иницијативе.

Презумпција надлежности

Уз иницијативу се подноси и програм којим се
утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта
који је предмет одлуке.
По примљеној уредној иницијативи, Скупштина
града одлучује о покретању поступка за увођење
самодоприноса већином гласова од укупног броја
одборника.
Ако Скупштина града прихвати иницијативу за
увођење самодоприноса, доноси закључак којим истовремено одређује рок за припрему нацрта одлуке о
увођењу самодоприноса и рок и начин организовања
јавне расправе.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина града 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 подручју на којем се средства прикупљају.
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 Града.

Члан 28.
Послове Града врше органи Града у оквиру своје
надлежности утврђене законом и овим статутом.
Ако законом или другим прописом није утврђено
који орган је надлежан за обављање послова из
надлежности Града, све послове који се односе на
уређивање односа из надлежности Града врши Скупштина града, а послове који су по својој природи
извршни, врши градоначелник.
Ако се према природи посла не може утврдити
надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надлежна је Скупштина града.
1. Скупштина града
Положај Скупштине града
Члан 29.
Скупштина града је највиши орган Града који
врши основне функције локалне власти, утврђене
Уставом, законом и овим статутом.
Састав Скупштине града
Члан 30.
Скупштину града 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 града сазива
председник Скупштине града претходног сазива, у
року од 15 дана од дана објављивања резултата
избора.
Уколико председник Скупштине града 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 новог
сазива до избора председника Скупштине града.

Наменски карактер средстава самодоприноса

Конституисање Скупштине града

Члан 26.

Члан 32.

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

Скупштина града се сматра конституисаном избором председника Скупштине града и постављењем
секретара Скупштине града.
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Број одборника
Члан 33.

Број 5

Права и дужности одборника ближе се одређују
пословником Скупштине града.
Накнада и друга примања одборника

Скупштина града има 69 одборника.
Мандат

Члан 38.

Члан 34.

Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине
града и њених радних тела, дневнице и на накнаду
других трошкова везаних за вршење одборничке
функције уређује се посебном одлуком Скупштине
града.

Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат
под условима и на начин утврђен законом.
Неспојивост функција
Члан 35.
Одборник не може бити запослени у Градској
управи и лице које именује, односно поставља Скупштина града.

Надлежност Скупштине града
Члан 39.
Скупштина града, у складу са законом:

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

1)
града;

Даном потврђивања одборничког мандата лицима
која је именовала, односно поставила Скупштина
града престаје функција на коју су именована, односно постављена.

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

Имунитет одборника
Члан 36.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења
или давања гласа на седници Скупштине града и
радних тела.
Права и дужности одборника
Члан 37.
Право је и дужност одборника да учествује у раду
Скупштине града и њених радних тела, предлаже
Скупштини града расправу о одређеним питањима,
предлаже радном телу Скупштине града да организује јавно слушање о предлозима прописа и одлука о
којима одлучује Скупштина града, подноси предлоге
одлука и других аката из надлежности Скупштине
града и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Града и учествује
у другим активностима Скупштине града.
Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке
дужности, да на лични захтев добије од органа и
служби Града податке који су му потребни за рад,
као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину града.

2)

доноси Статут града и пословник Скупштине
доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;

4) доноси план развоја Града, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге
планске документе, у складу са законом;
5)

доноси просторни и урбанистички план Града;

6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности Града;
7)

бира и разрешава локалног омбудсмана;

8) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и
утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Града;
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, здравствене
заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и
туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;

За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је
секретар Скупштине града, а начелник Градске управе када се обавештење, тражени податак, спис и
упутство односе на делокруг и рад Градске управе.

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

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

13) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и
службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом;
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14) бира и разрешава председника Скупштине и
заменика председника Скупштине;
15) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
16) бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника
и чланове Градског 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
делатности, оснива јавна предузећа за обављање
комуналне 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; одлучује о
отуђењу грађевинског земљишта у складу са
законом и прописом Града;
21) доноси локалну стамбену стратегију у складу
са Националном стамбеном стратегијом, акциони план
за њено спровођење и програме стамбене подршке,
може основати правно лице за обављање послова
од јавног интереса у области становања;
22) уређује коришћење пословног простора који
је у јавној својини Града, уређује висину закупнине
пословног простора и врши друге послове у вези са
коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Града;
23) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
24) прописује висину закупнине за коришћење
стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини
Града;
25) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Града;
26) уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Града;
27) уређује ближе услове за обављање такси
превоза путника;
28) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине,
односно локалне акционе и санационе планове, у
складу са стратешким документима и интересима и
специфичностима Града 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, одлучује о привођењу пашњака другој култури;
30) доноси програм развоја туризма у складу са
Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на
територији Града;
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31) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Града и образује стално радно
тело за праћење спровођења локалног акционог
плана;
32) доноси програм контроле и смањења популације 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 рекреацију, укључујући и купање;
34) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Града,
може основати канцеларију за младe;
35) доноси програм и план енергетске ефикасности;
36) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Града, заснивању хипотеке на
непокретностима у јавној својини Града, као и о
преносу права својине на другог носиоца права јавне
својине;
37) одлучује о улагању права и ствари у јавној
својини Града у капитал јавног предузећа и друштва
капитала чији је оснивач, у складу са законом;
38) одлучује о прибављању и располагању стварима у својини Града, ако овим Статутом није одређена
надлежност другог органа
39) одлучује о давању концесије када су јавна
тела и предмет концесије у надлежности Града, даје
сагласност на коцесиони акт;
40) даје сагласност и усваја предлог пројекта
јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт
јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење градоначелнику да потпише
јавни уговор у име Града;
41) оснива буџетски фонд и утврђује програм
коришћења средстава буџетског фонда, у складу са
законом;
42) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси
план и програм развоја система заштите и спасавања;
43) доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
44) образује робне резерве и утврђује њихов
обим и структуру;
45) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
46) утврђује висину доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
47) утврђује накнаду за комуналне услуге у складу са законом;
48) утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за
децу из материјално угрожених породица;

Страна 8

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

49) доноси акт о јавном задуживању Града, у
складу са законом којим се уређује јавни дуг;
50) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
51) даје мишљење о републичком, покрајинском
и регионалном просторном плану;
52) оснива стална и повремена радна тела за
разматрање питања из њене надлежности, која су
утврђена Пословником Скупштине;
53) именује Градску изборну комисију за спровођење избора за одборнике Скупштине града;
54) подноси иницијативу за покретање поступка
оснивања, укидања или промене територије Града;
55) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист
Града;
56) даје мишљење о законима којима се уређују
питања од интереса за локалну самоуправу;
57) разматра извештај о раду и даје сагласност
на програм рада корисника буџета;
58) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и
другим организацијама;
59) информише јавност о свом раду;
60) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике
Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
61) организује службу правне помоћи грађанима;
62) уређује организацију и рад мировних већа;
63) утврђује празник Града;
64) даје сагласност на употребу имена, грба и
другог обележја Града;
65) уређује поступак, услове и критеријуме за
додељивање јавних признања и почасних звања које
додељује Град и одлучује о додели јавних признања
и почасних звања;
66) одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места;
67) разматра и усваја годишње извештаје о раду
јавних предузећа, установа и других јавих служби
чији је оснивач или већински власник Град;
68) разматра извештај о раду локалног омбудсмана,
69) поставља градског правобраниоца;
70) усваја Етички кодекс понашања функционера
(у даљем тексту: Етички кодекс);
71) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
72) обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
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Кворум за рад и одлучивање
Члан 40.
Скупштина града одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина града одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим статутом
није друкчије одређено.
Скупштина града већином гласова од укупног
броја одборника:
1) доноси Статут и одлучује о предлогу за промену Статута;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) доноси план развоја Града и стратегије којима
се утврђују правци деловања Града у одређеној
области;
4) доноси просторни план;
5) доноси урбанистичке планове;
6) одлучује о јавном задуживању Града;
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 заједница и
других облика месне самоуправе;
9) одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места;
10) утврђује празник Града;
11) одлучује о додели звања „почасни грађанин―
Града;
12) усваја Етички кодекс и
13) одлучује и у другим случајевима утврђеним
законом и овим статутом.
Сазивање
Члан 41.
Седницу Скупштине града сазива председник
Скупштине града, по потреби, а најмање једном у три
месеца.
Председник Скупштине града је дужан да седницу
закаже на захтев градоначелника, Градског 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 сазивању седнице, председник Скупштине града 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.
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Минималан рок за сазивање седнице Скупштине
града из става 3. овог члана, не односи се на сазивање седнице Скупштине града у условима проглашене ванредне ситуације.
Ако председник Скупштине града не закаже
седницу у року из става 2. овог члана, седницу може
заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.
Председник Скупштине града 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 града.
Јавност рада
Члан 42.
Седнице Скупштине града су јавне.
За јавност рада Скупштине града одговоран је
председник Скупштине града.
Позиви и материјал за седнице Скупштине града
достављају се средствима информисања ради упознавања јавности.
Седницама Скупштине града могу присуствовати
представници средстава јавног информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са пословником Скупштине
града.
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани 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 града може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога безбедности и
других разлога утврђених законом.
Радна тела Скупштине града
Члан 43.
Скупштина града оснива стална и повремена
радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Чланови сталних радних тела бирају се за мандатни период за који је Скупштина изабрана.
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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.
Члан 45.
Обавезна стална радна тела Скупштине града су:
1. Комисија за прописе,
2. Административно мандатна комисија,
3. Комисија за избор и именовања,
4. Комисија за представке и предлоге.
Пословником Скупштине или посебном одлуком
могу се образовати и друга стална и повремена
радна тела Скупштине.
Члан 46.
Избор, права и дужности председника и чланова
Градске изборне комисије за спровођење избора за
одборнике Скупштине града утврђују се пословником
о раду Скупштине града.
Јавно слушање
Члан 47.
Радно тело може организовати јавно слушање о
предлозима одлука и других прописа о којима одлучује Скупштина града.
Организовање и спровођење јавног слушања, као
и обавештавање председника Скупштине града и
јавности о изнетим мишљењима и ставовима на
јавном слушању, ближе се уређују Пословником Скупштине града.
Председник Скупштине
Члан 48.
Скупштина града има председника Скупштине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине
града, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са градоначелником и Градским већем,
стара се о остваривању јавности рада, потписује
акта која Скупштина града доноси и обавља друге
послове утврђене законом и овим статутом.

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

Председник Скупштине може бити на сталном
раду у Граду.

Председник радног тела бира се из реда одборника, а чланови могу бити и из реда грађана.

Члан 49.

Члан 44.
Пословником Скупштине града 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.

Избор председника Скупштине

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на
време од четири године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника Скупштине
града.
Одборник може да учествује у предлагању само
једног кандидата.
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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 50.

Заменик секретара Скупштине поставља се и
разрешава на исти начин и под истим условима као и
секретар.
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када
то захтева надлежни орган Републике који врши
надзор над радом и актима Скупштине града.

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.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је
предвиђен за његов избор.

Пословник Скупштине
Члан 53.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине
града и њених радних тела и друга питања везана за
њихов рад уређују се пословником Скупштине.
Пословник доноси Скупштина града већином од
укупног броја одборника.
2. Извршни органи Града

Заменик председника Скупштине

Извршни органи

Члан 51.
Председник Скупштине има заменика који га
замењује у случају његове одсутности и спречености
да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава 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 Граду.
Секретар Скупштине
Члан 52.
Скупштина града 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 града 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
академским 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 искуством од најмање три године.
Скупштина града може, на образложен предлог
председника Скупштине, разрешити секретара и пре
истека мандата.
Секретар може имати заменика који га замењује у
случају његове одсутности.
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Члан 54.
Извршни органи Града су градоначелник и Градско
веће.
а) Градоначелник
Избор градоначелника и заменика
градоначелника
Члан 55.
Градоначелника бира Скупштина града, из реда
одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине града.
Градоначелник има заменика који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за градоначелника.
Кандидат за градоначелника предлаже кандидата
за заменика градоначелника из реда одборника, кога
бира Скупштина града на исти начин као Градоначелника.
Неспојивост функција
Члан 56.
Градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје мандат одборника у
Скупштини града.
Градоначелник и заменик градоначелника су на
сталном су раду у Граду.
Надлежност
Члан 57.
Градоначелник:
1)

представља и заступа Град;

2) предлаже начин решавања питања о којима
одлучује Скупштина града;
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наредбодавац је за извршење буџета;

4) оснива градску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну
ревизију Града;
5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се
финансирају из буџета Града и на број и структуру
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника
буџета Града;
6)

усмерава и усклађује рад Градске управе;

7) представља Градско веће, сазива и води
његове седнице;
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен
законом, овим статутом или одлуком Скупштине града;
9) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града у складу са
законом, другим прописима и програмом коришћења
грађевинског земљишта;
10) закључује уговоре у име Града, на основу
овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине
града;
11) у име Града закључује колективне уговоре
за органе и за предузећа, установе и друге јавне
службе чији је оснивач Град;
12) закључује уговор о донацији од физичког или
правног лица;
13) доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Граду у складу са законом, командант је
Градског штаба за ванредне ситуације по положају,
доноси
14) доставља их Скупштини града;
15) информише јавност о свом раду; одлуку о
проглашењу и о укидању ванредне ситуације на
предлог Градског штаба за ванредне ситуације;
16) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у
Граду;
17) усваја извештаје о извршењу буџета Града и
18) подноси жалбу Уставном суду Републике
Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење
надлежности Града;
19) образује стручна саветодавна радна тела за
поједине послове из своје надлежности;
20) поставља и разрешава помоћнике градоначелника;
21) доноси акта из надлежности Скупштине
града 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 састане;
22) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Града.
Градоначелник је одговоран за благовремено
достављање података, списа и исправа, када то
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захтева надлежни орган Републике који врши надзор
над радом и актима извршних органа Града.
Помоћници градоначелника
Члан 58.
Градоначелник може да има 5 помоћника који
обављају послове из појединих области (економски
развој, урбанизам, примарна здравствена заштита,
заштита животне средине, туризам, пољопривреда,
комуналне делатности, развој месних заједница и др.)
Помоћници градоначелника покрећу иницијативе,
предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Града у областима
за које су постављени и врше и друге послове по
налогу градоначелника.
Градоначелник поставља и разрешава помоћнике,
који обављају послове најдуже док траје дужност
градоначелника..
Помоћници градоначелника постављају се у
Кабинету градоначелника.
б) Градско веће
Састав и избор
Члан 59.
Градско веће чине градоначелник, заменик градоначелника, као и 11 чланова Градског већа.
Градоначелник је председник Градског већа.
Заменик градоначелника је члан Градског већа по
функцији.
Чланове Градског већа бира Скупштина града, на
период од четири године, тајним гласањем, већином
од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Градског већа предлаже
кандидат за градоначелника.
Када одлучује о избору градоначелника, Скупштина
града истовремено и обједињено одлучује о избору
заменика градоначелника и чланова Градског већа.
Чланови Градског већа могу бити на сталном
раду у Граду.
Неспојивост функцијa
Члан 60.
Чланови Градског већа не могу истовремено бити
и одборници, а могу бити задужени за једно или
више одређених подручја из надлежности Града.
Одборнику који буде изабран за члана Градског
већа престаје одборнички мандат.
Надлежност
Члан 61.
Градско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и
акте које доноси Скупштина града;
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2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
3) доноси одлуку о привременом финансирању
у случају да Скупштина 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) прописује посебне елементе процене ризика
и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу
процене ризика из изворне надлежности Града, као и
посебне елементе плана одређеног инспекцијског
надзора из изворне надлежности Града;
7) прати реализацију програма пословања и
врши координацију рада јавних предузећа чији је
оснивач Град;
8) подноси тромесечни извештај о раду јавних
предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа;
9) предлаже акта које доноси Скупштина града
ради заштите општег интереса у јавном предузећу и
друштву капитала чији је оснивач Град;
10) одлучује решењем о употреби средстава
текуће и сталне буџетске резерве;
11) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
12) поставља и разрешава начелника Градске
управе;
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21) даје начелну сагласност носиоцима права
коришћења за издавање у закуп непокретности која
им је дата на коришћење, осим ако посебном одлуком није одређена надлежност другог органа;
22) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Града;
23) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Града;
24) одлучује о организовању и спровођењу јавних
радова;
25) доноси пословник о раду на предлог градоначелника;
26) врши и друге послове, у складу са законом и
овим статутом.
Одлуку из тачке 3) овог члана, Градско веће
доноси већином гласова од укупног броја чланова
Градског већа.
Положај градоначелника у Градском већу
Члан 62.
Градоначелник представља Градско веће, сазива
и води његове седнице.
Градоначелник је одговоран за законитост рада
Градског већа.
Градоначелник је дужан да обустави од примене
одлуку Градског већа за коју сматра да није сагласна
закону.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 63.
Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.
Градско веће одлучује већином гласова присутних
чланова ако законом или овим статутом за поједина
питања није предвиђена друга већина.

13) даје сагласност на одлуку о промени цена
комуналних услуга;

Пословник Градског већа

14) доноси План одбране Града који је саставни
део Плана одбране Републике Србије, усклађује
припреме за одбрану правних лица у делатностима
из надлежности Града са Планом одбране Републике
Србије,

Организација, начин рада и одлучивања Градског
већа, детаљније се уређују његовим пословником, у
складу са законом и овим статутом.

15) доноси Процену угрожености и План заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;

Члан 65.

16) образује жалбену комисију;
17) образује стручна саветодавна радна тела за
поједине послове из своје надлежности;
18)

информише јавност о свом раду;

19) одлучује о давању на коришћење непокретности, на период до пет година субјектима који по
Закону о јавној својини могу бити носиоци права
коришћења;
20) одлучује о давању у закуп непокретности у
својини града на период до пет година;

Члан 64.

Привредни савет
Градско 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 Градског већа.
Састав Привредног савета
Члан 66.
Председника и 14 чланова Привредног савета
именује Градско веће на време трајања мандата
Градског 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 привредника и предузетника, односно њихових удружења.
Подношење извештаја Скупштини града
Члан 67.
Градоначелник и Градско веће редовно извештавају Скупштину града, по сопственој иницијативи или
на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине града.
Разрешење и оставка градоначелника
Члан 68.
Градоначелник може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на образложен предлог
најмање трећине одборника, на исти начин на који је
изабран.
О предлогу за разрешење градоначелника мора
се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од
дана достављања предлога председнику Скупштине
града, уз примену минималног рока за сазивање
седнице из члана 41. ст. 3. и 5. овог статута.
Ако Скупштина не разреши градоначелника,
одборници који су поднели предлог за разрешење не
могу поново предложити разрешење градоначелника
пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.
Градоначелник може поднети оставку.
О поднетој оставци градоначелника, председник
Скупштине града обавештава одборнике на почетку
прве наредне седнице Скупштине.
Дејство разрешења и оставке градоначелника

У случају да Скупштина града разреши заменика
градоначелника или члана Градског већа на предлог
једне трећине одборника, градоначелник је дужан да
на првој наредној седници Скупштине града поднесе
предлог за избор новог заменика градоначелника,
односно члана Градског већа.
О поднетој оставци заменика градоначелника или
члана Градског већа, председник Скупштине града
обавештава одборнике на почетку прве наредне
седнице Скупштине града.
У случају из става 4. овог члана, градоначелник је
дужан да на наредној седници Скупштине града
поднесе предлог за избор новог заменика градоначелника, односно члана Градског већа.
Вршење текућих послова по престанку мандата
због разрешења или оставке
Члан 71.
Градоначелник, заменик градоначелника или члан
Градског већа који су разрешени или су поднели
оставку, остају на дужности и врше текуће послове,
до избора новог градоначелника, заменика градоначелника или члана Градског већа.
Престанак мандата извршних органа Града због
престанка мандата Скупштине
Члан 72.
Престанком мандата Скупштине града престаје
мандат градоначелнику и Градском већу, с тим да
они врше текуће послове из своје надлежности до
ступања на дужност новог градоначелника и Градског
већа, односно председника и чланова привременог
органа ако је Скупштини мандат престао због
распуштања Скупштине.
3. Градска управа
Градска управа

Члан 69.
Разрешењем, односно оставком градоначелника
престаје мандат заменика градоначелника и Градског
већа.
Разрешење и оставка заменика градоначелника,
односно члана Градског већа

Члан 73.
Управне послове у оквиру права и дужности Града и
одређене стручне и административно-техничке послова за потребе Скупштине града, градоначелника
и Градског већа, врши Градска управа.
Надлежност

Члан 70.
Заменик градоначелника, односно члан Градског
већа, може бити разрешен пре истека времена на
које је биран, на предлог градоначелника или
најмање једне трећине одборника, на исти начин на
који је изабран.
Градоначелник је дужан да истовремено са предлогом за разрешење заменика градоначелника или
члана Градског већа, Скупштини града поднесе предлог
за избор новог заменика градоначелника или члана
Градског већа, која истовремено доноси одлуку о
разрешењу и о избору.
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Члан 74.
Градска управа:
1) припрема нацрте прописе и других аката које
доноси Скупштина града, градоначелник и Градско
веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине
града, градоначелника и Градског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену
о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из
надлежности Града;
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4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
града;
5) извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено Граду;
6) води законом прописане евиденције и стара
се о њиховом одржавању;
7) обавља стручне и административно-техничке
послове за потребе рада Скупштине града, градоначелника и Градског већа;
8) пружа помоћ месној заједници у обављању
административно-техничких и финансијско-материјалних послова.
Начела деловања Градске управе
Члан 75.
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Руковођење
Члан 77.
Градском управом руководи начелник.
За начелника Градске управе 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 академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама 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
Градске управе

Градска 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.

Начелника Градске управе поставља Градско веће,
на основу јавног огласа, на пет година.

Градска управа дужна је да грађанима омогући
брзо и делотворно остваривање њихових права и
правних интереса.

Начелник Градске управе може имати заменика
који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Градска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.

Заменик начелника Градске управе се поставља
на исти начин и под истим условима као начелник.

Члан 78.

Градска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.

Руководиоце организационих јединица у Градској
управи распоређује начелник Градске управе.

Када органи Града решавају о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног
лица, односно друге странке, Градска 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.

Одговорност начелника

Увид, прибављање и обрада података из евиденција, 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 Градска 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 Градске управе
Члан 76.
Градска управа образује се као јединствени
орган.
У Градској управи образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних,
стручних и других послова.

Члан 79.
Начелник за свој рад и рад Градске управе одговара
Градском већу у складу са овим статутом и одлуком
о организацији Грасске управе.
Уређење Градске управе
Члан 80.
Одлуку о организацији Градске управе доноси
Скупштина града на предлог Градског већа.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе, посебних органа, служби и
организација обједињује начелник Градске управе и
доставља Градском већу на усвајање.
Овлашћења у вршењу управног надзора
Члан 81.
Градска 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;
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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 града.
Примена прописа о управном поступку
Члан 82.
У поступку пред Градском управом, у коме се
решава о правима, обавезама и интересима грађана
и правних лица, примењују се прописи о управном
поступку.
Сукоб надлежности
Члан 83.
Градско веће решава сукоб надлежности између
Градске управе и других предузећа, организација и
установа кад на основу одлуке Скупштине града
одлучују о појединим правима грађана, правних лица
или других странака.
Начелник Градске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица.
Услови за обављање управних послова
Члан 84.
Послове Градске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних
лица могу обављати лица која имају прописану
школску спрему, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и одговарајуће радно
искуство, у складу са законом и другим прописом.
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Грађанска иницијатива
Члан 88.
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу
Скупштини града доношење акта којим ће се уредити
одређено питање из надлежности Града, промену
статута или других аката и расписивање референдума у складу са законом.
Градска 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 састављена 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
града је дужна да одржи расправу и да достави
образложен одговор грађанима у року од 60 дана од
дана добијања предлога.
Збор грађана
Члан 89.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Града.
Сазивање збора
Члан 90.
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.

О изузећу начелника Градске управе решава
Градско веће.

Збор грађана сазива градоначелник, председник
Скупштине града, овлашћени представник месне
заједнице или другог облика месне самоуправе,
најмање 50 грађана са пребивалиштем на подручју
за које се збор сазива, најмање осам дана пре дана
одржавања.

О изузећу службеног лица у Градској управи решава начелник.

Градска управа је дужна да пружи помоћ сазивачу
у сазивању и припремању одржавања збора грађана.

Изузеће
Члан 85.

4. Градско правобранилаштво
Члан 86.
Послове правне заштите имовинских права и
интереса Града обавља Градско правобранилаштво.
Образовање, уређење и организација, као и друга
питања од значаја за рад Градског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине града у
складу са основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом.

Предлог за сазивање збора може упутити орган
Града надлежан за одлучивање о питању које се
разматра на збору.
О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на интернет презентацији Града, на огласној табли Града, преко средстава
информисања или на други уобичајен начин.
Сазивач је обавезан да обавести Градску управу
о одржавању збора.

V НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Рад збора и утврђивање ставова збора

Облици непосредног учешћа грађана
Члан 87.

Збором грађана председава сазивач или лице
које он овласти.

Грађани непосредно учествују у остваривању
послова Града путем грађанске иницијативе, збора
грађана и референдумом.

Збор грађана разматра предлоге и заузима
ставове о њима ако му присуствује 5% грађана са
бирачким правом са подручја за које је збор сазван.

Члан 91.
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Право учешћа у разматрању питања, покретању
иницијатива и предлагању појединих решења, имају
сви пунолетни грађани Града.
Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште или имовина на подручју
за које је збор сазван.
Одлуке на збору грађана се доносе већином присутних грађана са правом одлучивања.
Градска управа дужна је да пружи стручну помоћ
грађанима приликом формулисања предлога, односно захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања
надлежним органима Града.
Начин рада и начин утврђивања ставова збора
уређују се одлуком Скупштине града.
Поступање надлежног органа Града по одржаном
збору
Члан 92.
Органи Града дужни су да у року од 60 дана од
дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и
предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте
грађане.
Референдум
Члан 93.
Скупштина града може на сопствену иницијативу,
већином гласова од укупног броја одборника, да
распише референдум о питањима из своје надлежности.
Скупштина града дужна је да распише референдум о питању из своје надлежности на захтев
грађана.
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
Града.
Одлука путем референдума донета је ако се за
њу изјаснила већина грађана са бирачким правом на
територији Града која је гласала, под условом да је
гласало више од половине укупног броја грађана са
бирачким правом на територији Града.
Одлука донета на референдуму је обавезна, а
Скупштина града 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 Града
Члан 94.
Скупштина града дужна је да распише референдум на делу територије Града 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 Града
за који се тражи расписивање референдума.
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Петиција грађана
Члан 95.
Петиција је писано обраћање појединца или групе
грађана са пребивалиштем на територији Града,
којим се од одређеног органа Града 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 захтевом да се на петицију одговори,
3) Јасно формулисан захтев, односно предлог
подносиоца, са образложењем,
4) Име, презиме и пребивалиште подносиоца
петиције и
5) Потпис подносиоца петиције
Орган Града 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.
Градска 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 96.
Органи Града дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан рад
запослених у Градској управи и њихов однос према
грађанима.
Органи Града дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који указују на пропусте и неправилности у њиховом раду и да у складу са законом
покрену одговарајући поступак за санкционисање и
отклањање пропуста и неправилности.
Органи Града 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
ПОСЛОВИМА ГРАДА
Јавна анкета
Члан 97.
Органи Града могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.
Консултације из става 1. овог члана врше се
путем јавне анкете.
Јавна расправа
Члан 98.
Јавна расправа представља скуп различитих
активности, предузетих у унапред предвиђеном
временском оквиру, у циљу прибављања предлога и
ставова грађана о нацрту неког акта.

Број 5

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

Јавна расправа обавезно укључује организовање
најмање једног отвореног састанка представника
надлежних органа Града, 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 грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној
или електронској форми.
Орган надлежан за организовање јавне расправе
је дужан да грађанима из свих делова Града омогући
учешће у јавној расправи.

Страна 17

Прикупљање потписа грађана за спровођење
јавне расправе из става 1. овог члана, спроводи се у
складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.
Надлежно радно тело Скупштине града одлучује
по примљеном предлогу, односно захтеву из става 1.
овог члана.
Уколико надлежно радно тело Скупштине града
прихвати предлог, односно захтев из става 1. овог
члана, Градско веће организује јавну расправу, по
правилу, на начин и у време које је у тим поднесцима
предложено.

Начин и поступак организовања и спровођења
јавне расправе ближе се уређује посебном одлуком
Скупштине града.

Организовање јавне расправе

Време трајања јавне расправе

Градско веће организује јавну расправу, одређује
начин спровођења, место и време трајања јавне
расправе.

Члан 99.
Јавна расправа траје најмање 20 дана.
Обавезна јавна расправа
Члан 100.
Органи Града дужни су да одрже јавну расправу:
1) у поступку припреме статута;
2) у поступку припреме буџета Града (у делу
планирања инвестиција);
3) у поступку припреме стратешких планова развоја;
4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода
Града;
5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова;
6) у другим случајевима предвиђеним законом и
овим статутом.
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
Градско веће на начин и у време које предложи орган
надлежан за утврђивање нацрта, ако овим статутом
или посебном одлуком из члана 97. став 4. овог
статута није другачије одређено.
Јавна расправа на основу предлога, односно
захтева
Члан 101.
Јавна расправа може се спровести и у поступку
доношења других општих аката из надлежности Скупштине града, на основу захтева предлагача општег
акта, једне трећине одборника или предлога 100
грађана.
Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана
је потребно да својим потписима подржи најмање
100 грађана са бирачким правом на територији
Града.

Члан 102.

Градско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у
јавној расправи.
Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији Града и на други
погодан начин. Уз јавни позив обавезно се објављује
програм спровођења јавне расправе, као и нацрт
акта који је предмет јавне расправе.
Градско веће може упутити позив за учешће на
јавној расправи одређеним појединцима, представницима 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 раправи, 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 Града и на други погодан
начин.
Утврђивање предлога акта после спроведене
расправе
Члан 103.
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 104.
Ради задовољавања потреба и интереса од
непосредног значаја за грађане са одређеног подручја, у Граду се оснивају месне заједнице и други
облици месне самоуправе.
Месна заједница се оснива за једно или више
села.
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Месна заједница, односно други облик месне
самоуправе (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 урбанистичку целину и где постоји међусобна интересна
повезаност грађана и могућност њиховог организовања.
Правни статус месне заједнице
Члан 105.
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 106.
Месна заједница има своју имовину коју могу
чинити: покретне ствари, новчана средства, као и
права и обавезе.
Месна заједница има право коришћења на
непокретностима које су у јавној својини Града.
Предлог за образовање, односно укидање месне
заједнице
Члан 107.
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 Градско
веће.
Скупштина града, 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 издвајањем 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 заједница.
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 одборника.
Одлука о месним заједницама
Члан 108.
Одлуком о месним заједницама уређује се образовање, односно укидање или променa подручја
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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,
престанак 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
заједнице, као и друга питања од значаја за рад и
фунционисање месних заједница на територији
Града.
Савет месне заједнице
Члан 109.
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 председник Скупштине града.
Председника савета месне заједнице бира савет
из реда својих чланова, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја чланова савета месне
заједнице.
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;
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или
измену постојећих прописа Града;
7) врши друге послове из надлежности месне
заједнице утврђене овим Статутом, актом о оснивању
месне заједнице или другим градским прописима.
Савет месне заједнице је дужан да имовином
месне заједнице, као и непокретностима у јавној
својини Града на којима има право коришћења,
управља, користи и располаже у складу са законом,
одлукама Скупштине града и Статутом месне
заједнице.
Ангажовање председника и чланова савета, као и
чланова других органа месне заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза
месној заједници.
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Распуштање савета месне заједнице
Члан 110.

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 града.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице
доноси Скупштина града на предлог Градског већа
које врши надзор над законитошћу рада и аката
месне заједнице.
Председник Скупштине града 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 Града кога именује Скупштина града
истовремено са доношењем одлуке о распуштању
савета месне заједнице.
Финансирање месне заједнице
Члан 111.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету Града,
укључујући и самодопринос,
2) донација и
3) прихода које месна заједница оствари својом
активношћу.
Месна заједница доноси финансијски план на који
сагласност даје Градско веће, у складу са одлуком о
буџету Града.
Поверавање послова месној заједници и
организовање рада управе у месним заједницама
Члан 112.
Одлуком Скупштине града може се свим или
појединим месним заједницама поверити вршење
одређених послова из надлежности Града, уз
обезбеђивање за то потребних средстава.
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Послове из става 3. овог члана, начин и место
њиховог вршења, одређује градоначелник, на
предлог начелника Градске управе.
Стручна помоћ у обављању послова месне
заједнице
Члан 113.
Градска управа је дужна да месној заједници
пружа помоћ у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова.
Поступак за оцену уставности и законитости
општег акта месне заједнице
Члан 114.
Градско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице
пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у
сагласности са Уставом или законом.
Градоначелник је дужан 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
Шапца''.
Решење о обустави од извршења престаје да
важи ако Градско 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 115.
Када Градско веће сматра да општи акт месне
заједнице није у сагласности са статутом Града,
актом о оснивању месне заједнице или другим
градским прописом, указаће на то савету месне
заједнице ради предузимања одговарајућих мера.
Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, градоначелник ће поништити општи акт месне заједнице
решењем које ступа на снагу објављивањем у
''Службеном листу града Шапца''.
Градско веће, предлаже градоначелнику обустављање финансирања активности месне заједнице у
којима се финансијска средства не користе у складу
са финансијским планом месне заједнице, одлуком о
буџету или законом.
VIII САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ГРАДА

Приликом одлучивања о поверавању послова из
става 1. овог члана полази се од значаја тих послова
за задовољавање свакодневних и непосредних
потреба грађана са одређеног подручја.

Сарадња и удруживање Града са општинама и
градовима у земљи

За обављање одређених послова из надлежности
Градске управе, посебно у вези са остваривањем
права грађана, може се организовати рад управе у
месним заједницама.

Град, органи и службе Града, као и предузећа,
установе и друге организације чији је оснивач,
удружује се и остварује сарадњу са другим општинама и градовима и њиховим органима и службама у

Члан 116.
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областима од заједничког интереса и ради њиховог
остваривања могу удруживати средства и образовати 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 надлежности Града другој јединици локалне самоуправе
или предузећу, установи и другој организацији чији је
он оснивач.
Ако Град закључи споразум о сарадњи са другим
општинама или са градом ради заједничког обављања послова из области комуналних делатности,
ти послови заједнички се обављају у складу са
законом који уређује комуналне делатности.
Споразум о сарадњи
Члан 117.
Споразумом о сарадњи Града са другим јединицама 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 самоуправе, права и обавезе запослених, као и друга питања
од значаја за оснивање, рад и престанак рада, у
складу са законом.
Скупштина града 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 118.
Град може, заједно са једном или више општина,
односно градова, предложити министарству надлежном за локалну самоуправу заједничко извршавање
одређених поверених послова, у складу са законом
којим се уређује државна управа и уредбом Владе
Републике Србије којом се уређују ближи услови и
начин заједничког извршавања поверених послова.
Град може прихватити предлог надлежног органа
државне управе да са једном или више општина,
односно градова, заједнички обезбеди извршавање
одређених поверених послова, у складу са законом
којим се уређује државна управа и уредбом Владе
Републике Србије којом се уређују ближи услови и
начин заједничког извршавања поверених послова.
Скупштина града 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 града закључује са једном, односно више
општина, односно градова, споразум о сарадњи
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којим се уређује заједничко извршавање поверених
послова и доставља га министарству надлежном за
локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи из става 4. овог члана
објављује се после прибављања сагласности Владе
Републике Србије.
Оснивање заједничког органа, службе, предузећа
или друге организације
Члан 119.
Споразумом о сарадњи Града са другим општинама, односно градовима, може се предвидети оснивање заједничког органа, службе, предузећа или
друге организаације.
У случају из става 1. овог члана, надлежни орган
Града заједно са надлежним органом другог, односно
других оснивача, одлучује о постављењу, односно
именовању руководиоца заједничког органа, службе,
предузећа или друге организације, разрешењу и
њиховој одговорности и престанку дужности, у
складу са законом.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да
заједнички орган одлучује о правима и обавезама
грађана са пребивалиштем на територији Града у
управном поступку, о правима и обавезама тих
грађана у другостепеном поступку одлучује Градско
веће, у складу са законом.
Средства за рад заједничког органа обезбеђују се
у буџету Града, сразмерно обиму послова које за
Град обавља заједнички орган.
Уступање послова другој општини, односно граду
Члан 120.
Споразумом о сарадњи Град може уступити
одређене послове из своје надлежности другој
општини, односно граду.
Средства за рад органа општине, односно града
који обавља уступљене послове, обезбеђују се у
буџету Града, сразмерно обиму уступљених послова.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да
уступљени послови обухватају одлучивање о
правима и обавезама грађана са пребивалиштем на
територији Града у управном поступку, о правима и
обавезама тих грађана у другостепеном поступку
одлучује Градско веће, у складу са законом.
Уступљени послови обављају се у име и за рачун
Града, а за њихово обављање одговоран је Град.
Престанак важења споразума о сарадњи
Члан 121.
Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев
Града или друге јединице локалне самоуправе
учеснице споразума.
Скупштина града 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
надлежно за локалну самоуправу.
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Споразум о сарадњи који је закључило више
јединица локалне самоуправе, на захтев Града
престаје да важи само у делу који се односи на Град.

Покретање поступка за оцену уставности и
законитости

Сарадња са јединицама локалне самоуправе
других држава

Скупштина града покреће поступак за оцену
уставности и законитости закона или другог општег
акта Републике Србије којим се повређује право на
локалну самоуправу.

Члан 122.
Град може да остварује сарадњу у областима од
заједничког интереса са јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру спољне политике
Републике Србије, уз поштовање територијалног
јединства и правног поретка Републике Србије, у
складу са Уставом и законом.
Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама, општинама и градовима доноси
Скупштина града, уз сагласност Владе Републике
Србије.
Споразум или други акт о успостављању сарадње
потписује градоначелник или лице које он овласти.

Члан 127.

Право жалбе Уставном суду
Члан 128.
Градоначелник има право жалбе Уставном суду
ако се појединачним актом или радњом државног
органа или органа Града онемогућава вршење
надлежности Града.
Локални омбудсман
Члан 129.
У Граду се установљава локални омбудсман.

Члан 123.

Локални омбудсман независно и самостално
штити права грађана од повреда учињених од стране
Градске управе као и установа, органа и организација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је
Град; контролише рад Градске управе и штити право
грађана на локалну самоуправу, ако је реч о повреди
прописа и општих аката Града.

Град може бити оснивач или приступати асоцијацијама градова и општина, ради унапређења
развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса.

Скупштина града посебном одлуком уређује
надлежност и овлашћења, начин и поступак избора,
мандат, престанак дужности и друга питања везана
за локалног омбудсмана.

Град 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 самоуправе.

Самосталност и независност

Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа на
снагу после прибављања сагласности Владе Републике Србије.
Удруживање у асоцијације градова и општина

Сарадња са удружењима и другим
организацијама
Члан 124.
Органи Града могу сарађивати са удружењима,
хуманитарним и другим организацијама, у интересу
Града и њених грађана.
Учешће у европским интеграцијама
Члан 125.
Град у оквиру својих надлежности, преко својих
органа, прати процес европских интеграција
Републике Србије и развија за то потребне административне капацитете, у складу са законом и
утврђеном политиком Републике Србије.
IX ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 130.
Локални омбудсман поступа и делује на основу и
у оквиру Устава, закона, потврђених међународних
уговора и општеприхваћених правила међународног
права као и статута и одлуке Града.
У свом деловању локални омбудсман се руководи
принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.
X АКТИ ГРАДА
Акти Града
Члан 131.
Највиши правни акт Града је Статут.
У вршењу послова из своје надлежности Град
доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства,
решења, закључке, препоруке и друге потребне акте.
Одлуке доноси само Скупштина града, осим када
је законом предвиђено да одлуку доноси други орган
Града.

Заштита права Града

Хијерархија аката Града

Члан 126.

Члан 132.

Заштита права Града обезбеђује се на начин и по
поступку утврђеном законом.

Одлуке и општи акти Скупштине града морају
бити сагласни са законом и овим статутом.
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Акти градоначелника и Градског већа морају бити
сагласни са законом, овим статутом, одлукама и
општим актима Скупштине града.

О нацрту статута, односно одлуке о промени
статута спроводи се јавна расправа на начин и у року
који одреди Градско веће.

Акти Градске управе морају бити сагласни са законом, овим стаутом, одлукама и општим актима
органа Града.

Градско веће, након спроведене јавне расправе,
утврђује предлог статута, односно одлуке о промени
статута, већином гласова од укупног броја чланова
Градског већа. Приликом утврђивања предлога статута, односно одлуке о промени статута, Градско
веће водиће рачуна о предлозима и сугестијама
датим у јавној расправи.

Предлагање прописа и других општих аката
Скупштине града
Члан 133.
Право предлагања прописа и других општих аката
из надлежности Скупштине града имају: сваки одборник Скупштине града, радно тело Скупштине града,
градоначелник, Градско веће и грађани путем грађанске иницијативе.

Скупштина града усваја статут, односно одлуку о
промени статута већином гласова од укупног броја
одборника.

Предлог акта упућује се Градском већу кад оно
није предлагач.

Усклађивање прописа Града са овим статутом

Објављивање и ступање на снагу општих аката
Члан 134.
Општи акти органа Града објављују се у „Службеном листу града Шапца―.
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 Града објављују се у „Службеном листу
града Шапца― када је то тим актима предвиђено.
XI ТУМАЧЕЊЕ,
СТАТУТА

ДОНОШЕЊЕ

И

ПРОМЕНА

Аутентично тумачење статута

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 137.
Прописи Града ускладиће се са одредбама овог
статута у року од девет месеци од дана ступања на
снагу Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 47/18)
Прописи Града остају на снази до њиховог усклађивања са овим статутом.
Доношење прописа Града на основу овог статута
Члан 138.
Одлуке на основу овог статута Скупштина града
донеће у року од девет месеци од дана ступања на
снагу Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи(''Сл. гласник РС'' број 47/18).
Престанак важења Статута

Члан 135.
Аутентично тумачење статута Града доноси Скупштина града на предлог Градског већа.
Поступак за промену или доношење статута
Члан 136.
Предлог за доношење или промену статута Града
може поднети најмање 5% грађана са бирачким
правом на територији Града, трећина одборника и
градоначелник.
Предлог се подноси у писаном облику са образложењем.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина
града одлучује већином гласова од укупног броја
одборника.
Ако Скупштина града одлучи да се приступи
доношењу или промени статута Града, истим актом
одређује Комисију за израду нацрта статута, односно
одлуке о промени статута Града, одређује њене
задатке и рок за израду нацрта.
Нацрт статута, односно одлуке о промени статута
утврђује Градско веће већином гласова од укупног
броја чланова Градског већа.

Члан 139.
Даном ступања на снагу овог статута, престаје да
важи Статут града Шапца („Службени лист града
Шапца ―, број 32/08 и 33/16).
Ступање на снагу
Члан 140.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца―.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-79/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним
предузећима, („Сл. гласник РС" број 15/16) и члана
32. и 99. Статута града Шапца („Сл. лист града
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Шапца" број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца,
на седници од 26.03.2019. донела је:
РЕШЕЊЕ
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(зона К - Комуналне делатности, подзона К5 - пијаце,
вашариште, сајам) у површину осталих намена радну зону (Рз1: радна зона поред државних путних
праваца).
Члан 4.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП
„ВОДОВОД-ШАБАЦ"
•
ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут ЈКП "ВодоводШабац" број 654/1/19 који је донео Надзорни одбор
ЈКП "Водовод-Шабац" на седници одржаној 28.01.2019.
године.
•
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 110-26/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

Друга измена и допуна Плана генералне регулације "Шабац" - Ревизија састоји се из текстуалног и
графичког дела. Текстуални део Плана објављује се
у "Службеном листу града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева".
Текстуални део садржи:
А TEКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
I ОПШТИ ДЕО
I 1. Правни основ
I 2. Плански основ и извод из плана ширег
подручја - Извод из ПГР "Шабац" - Ревизија
I 3. Опис постојећег стања
II ПЛАНСКИ ДЕО
II 1 Правила уређења
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Нa oснову члана 27 и 35 Закона o планирању и
изградњи (―Сл. глaсник РС‖, бр. 72/09, 81/09 испр.,
64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и
члaнoвa 32 и 99 Стaтутa града Шaпца (―Сл. лист
града Шaпца‖ бр. 32/08, 33/16), Скупштинa града
Шапца, нa свojoj сeдници oдржaнoj дaнa 26.3.2019.
гoдинe, дoнeлa je:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ШАБАЦ" - РЕВИЗИЈА
Члан 1.
Усваја се Друга измена и допуна Плана генералне регулације "Шабац" - Ревизија
Члан 2.
Друга измене и допуне Плана генералне регулације "Шабац" - Ревизија обухвата:
• део урбанистичког блока број 26а, катастарску
парцелу број 2655/1 и део кат.п.бр. 2654/1 КО Шабац
у површини од око 9,5 ари и
• део урбанистичког блока број 415, катастарску
парцелу број 3337/128 КО Мајур у површини од 10 ха.
Члан 3.
Основни циљеви израде Друге измене и допуне
Плана генералне регулације "Шабац" - Ревизија су:
• дефинисање грађевинских линија и услова
изградње у урбанистичком блоку број 26а,
• промена намене површина у блоку 415 - промена планиране намене из површине јавне намене

II 1.1. Концепција уређења простора
II 1.2. Опис обухвата плана са пописом катастарских парцела
II 1.3. Намена површина
II 1.4. Урбанистички и други услови за изградњу
површина и објеката јавне намене, саобраћајне мреже
и друге инфраструктуре
II 1.5. Услови и мере заштите природних и непокретних културних добара и заштите природног и
културног наслеђа, животне средине и живота и
здравља људи
II 1.6. Инжењерско-геолошки услови изградње
II 1.7. Услови којима се површине и објекти јавне
намне чине приступачним особама са инвалидитетом у складу са стандардом приступачности
II 1.8. Локације за које се обавезно раде планови
детаљне регулације и урбанистичко-техничка документација
II 1.9. локације за које је обавеза расписивања
јавних архитектонских и урбанистичких конкурса и
израде додатне документације
II 1.10. Општа правила уређења простора, правила и услови усмеравајућег карактера и остали
услови уређења за даљу планску разраду и израду
урбанистичко-техничких докумената
II 1.10.1. Организација и намена простора
II 1.10.2. Израда планова детаљне регулације,
урбанистичких пројеката и пројеката парцелације/препарцелације
II 1.11. Остали елемнети значајни за спровођење
плана
II 2. Правила грађења
II 2.1.Општа правила грађења
II 2.2. Посебна правила уређења и грађења
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III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Б ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
• Граница обухвата ИД ПГР-2 - део блока 26а
(Р=1:2500)
• Граница обухватаИД ПГР-2 - блок 415
(Р=1:5000)
• План намене површина - део блока 26А
(Р=1:2500)
• План намене површина - део блока 415
(Р=1:5000)
• План регулације и нивелације - део блока 26А
(Р=1:1000)
• План регулације и нивелације - део блока 415
(Р=1:5000)
• План парцелације површина јавне намене део блока 26А (Р=:2500)
• Спровођење плана и даља планска разрада део блока 26А (Р=1:2500)
• Спровођење плана и даља планска разрада део блока 415 (Р=1:5000)
Члан 5.
Стручна обрада Друге измене и допуне Плана
генералне регулације "Шабац" - Ревизија, поверена
је Јавном предузећу "Инфраструктура" Шабац, а
одговорни урбаниста је Славица Ференц, дипл. инж.
арх. (број лиценце 200 0038 03).
Члан 6.
Друга измена и допуна Плана генералне регулације "Шабац" - Ревизија са документацијом чува се
трајно у Градској управи града Шапца.
Члан 7.
Друга измена и допуна Плана генералне регулације "Шабац" - Ревизија мора бити доступна на
увид јавности (правним и физичким лицима) у току
важења плана у седишту доносиоца и на интернет
страни града Шапца.
Члан 8.
Ступањем на снагу овог плана, План генералне
регулације "Шабац" - Ревизија (―Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева‖,
бр. 18/15, 23/15 и 16/18) престаје да се примењује у
оквиру граница измена и допуна које су дефинисане
овим планом.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-58 од 26.03.2019.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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ДРУГА ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ "ШАБАЦ" - РЕВИЗИЈА
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
I ОПШТИ ДЕО
Изради Друге измене и допуне плана генералне
регулације "Шабац" - ревизија (у даљем тексту
ИДПГР-2), ради се на основу одредби члана 35 и 51б
Закона o планирању и изградњи (―Сл. глaсник РС‖,
бр. 72/09, 81/09 испр, 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12,
42/13 - одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС,
132/14, 145/14 и 83/18) и Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15).
У складу са чланом 51б Закона и одлуком о
изради плана, пошто се ради о мањој измени и
допуни плана, није спроведен поступак раног јавног
увида.
Граница обухвата ИД РПГР-2 обухвата:
 део урбанистичког блока број 26а, катастарску
парцелу број 2655/1 и део кат.п.бр. 2654/1 КО Шабац
у површини од око 9,5 ари и
 део урбанистичког блока број 415, катастарску
парцелу број 3337/128 КО Мајур у површини од 10
ха.
I 1. ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за израду ИД РПГР-2 садржан је у
одредбама:
 Закона о планирању и изградњи (―Сл. глaсник
РС‖, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС,
132/14, 145/14 и 83/18),
 Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15),
 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр.
22/15),
 Стaтутa града Шaпца (―Сл. лист града Шaпца‖
бр. 32/08 и 33/16)
 Одлуке о изради Друге измене и допуне плана
генералне регулације "Шабац" - ревизија ("Сл лист
Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева" број 29/18),
 Одлуке да се израђује стратешка процена
утицаја на животну средину Друге измене и допуне
плана генералне регулације "Шабац" - ревизија ("Сл
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева" број 29/18).
Документација од значаја за израду плана је је
ПГР "Шабац"-ревизија ("Сл. лист града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
18/15, 23/15 и 16/18).

Број 5
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I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ
ПОДРУЧЈА - ИЗВОД ИЗ ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА
ДЕО БЛОКА 26а
ИДПГР-2 је обухваћен део урбанистичког блока
број 26а, катастарска парцела број 2655/1 КО и део
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кат.п. бр. 2654/1 Шабац у површини од око 9,5 ари.
Урбанистички блок бр. 26а се налази у просторној
целини 1: Ужи центар. Планом је предвиђена препарцелација 2655/1 и дела 2654/1 и на новоформираној
парцели је предвиђена намена: Рз2: радна зона
унутар доминантно стамбених зона.

Слика 1: Извод из Прве ИДПГР "Шабац" - ревизија са границом обухвата ИДПГР-2
Општа правила уређења и грађења за зоне у обухвату ИДПГР-2 (карактеристични изводи из Прве
измене и допуне ПГР "Шабац" - ревизија):
Рз2- ИДПГР-1

РАДНА ЗОНА УНУТАР ДОМИНАНТНО СТАМБЕНИХ ЗОНА

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Ови услови се односе искључиво за реконструкцију објекта у обухвату ИДПГР-1.
У овој зони се планирају следеће интервенције на површинама јавне намене: решавање проблема
одвођења атмосферских и подземних вода; комунално опремање и побољшање хигијенских услова;
изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење
тротоара, подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина.
Површина јавне намене која се формира од кат.п.бр. 2654/1 је површина јавне намене са контролисаним
приступом и ограђује се. Приступ је дозвољен корисницима објекта на парцелама: 2655/2 и 2655/1. Обавезно
је обезбедити службеност приступа корисницима парцеле 2654/2 у случају потребе за интервенцијама на
објекту хотела, као и другим службама јавних и комуналних предузећа.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa oбjeкaтa

Прaвилa
пaрцeлaциje
Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

У oвој зoни je мoгуће намене: комерцијалне и услужнe дeлaтнoсти и становање. Друге
намене нису дозвољене.
Дозвољена је промена радне зоне у зону становања.
Графичким прилогом су дефинисана правила парцелације/препарцелације.
Пoдзeмнe eтaжe

Индeкс
зaузeтoсти

Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe мoгу дa
зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa,
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa
пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте зелене површине.
Максимално 90%.
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Грaђeвинскe
линиje и
удаљеност од
међа и суседа

Грађевинске линије објекта су дефинисане графичким прилогом као
максималне. Грађевинске линије препуста објекта према сопственој парцели и површини јавне намене се дефинишу урбанистичким
пројектом при чему се мора водити рачуна да не ометају пешачки и
колски саобраћај.
Спрaтнoст
Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до четири надземне етаже
(П+3+Пс). Архитектонски акценти објекта се дефинишу урбанистичким пројектом
У складу са општим одредбама 014
Нема обавезе формирања зелених површина на парцели али је обавеза сачувати
постојеће стабло брезе.

Пaркирaњe
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
Интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa
Изгрaдњa
других oбjeкaтa
нa пaрцeли
Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћег oбjeкта до максимално дефинисаних урбaнистичких пaрaмeтaрa.
Забрањена је изградња других објеката на парцели.

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите
изворишта и сл).

ДЕО БЛОКА 415
ИДПГР-2 је обухваћен део урбанистичког блока
415, катастарска парцела број 3337/128 КО Мајур у

површини од 10 ха. Доминантна намена дела блока у
обухвату је: K5: пијаце, вашариште сајам. Део
парцеле се налази у заштитној зони електро
енергетских објеката.

Слика 3: Извод из ПГР "Шабац" - ревизија са границом обухвата ИДПГР-2
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Општа правила уређења и грађења за зоне у обухвату ИДПГР-2 (карактеристични изводи из ПГР
"Шабац" - ревизија):
059. К

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Општи услови уређења су дефинисани поглављем II1.5.11 Комунални објекти и комплекси.


К 5: пијаце, вашариште, сајам

Уређење сваког појединачног комплекса ће се вршити у складу са посебним условима за блок, специфичним условима и важећим правилницима. Све дефинисане делатности јесу објекти и површине јавне намене.
Осим за К9, неопходна је израда планова детаљне регулације, односно урбанистичких пројеката ако је
Ревизијом ПГР јасно дефинисана намена и ако је земљиште у јавној својини.
К5: Пoстojeћe лoкaциje: вашаришта квaнтaшкe пиjaцe, aутo пиjaцe, "бувљe" и стoчнe пиjaцe сe зaтвaрajу.
Нoвa лoкaциja комплекса пијаца и сајма je дeфинисaнa и нaлaзи сe у зoни "Зaпaд. У oквиру тe пoвршинe
oргaнизoвaћe сe: квaнтaшкa пиjaцa (oкo 8,0 ha), рoбнa пиjaцa (oкo 2,0 ha), aутo пиjaцa (1,0 ha, нajбoљe у зoни
испoд дaлeкoвoдa, нa дeлу пaркингa) и стoчнa пиjaцa (oкo 7,0 ha). Површине су дате оквирно и мoгу сe
мeњaти пo пoтрeби кoрисникa прoстoрa при чeму сe прeпoручуje дa квaнтaшкa, aутo и стoчнa пиjaцa буду дo
зoнe Сajмa, кaкo би пиjaчни прoстoр мoгao дa будe у функциjи Сajмa (излoжбe стoкe и пoљoприврeдних
прoизвoдa). Пaркинг прoстoр сe прeпoручуje дa сe фoрмирa у заштитној зони дaлeкoвoдa и да се користи и
као aутo пиjaцa. Пиjaчнa упрaвa мoжe бити изгрaђeнa кao цeнтрaлни oбjeкaт зa пoтрeбe цeлoг кoмплeксa или
зa свaку пиjaцу пojeдинaчнo. Прeдлaжe сe изгрaдњa цeнтрaлнoг oбjeктa кaкo би сe функциoнaлниje кoристиo
сaм прoдaлни прoстoр. Нa квaнтaшкoj пиjaци сe прoмeт рoбa врши сa oбeлeжeних прoдajних мeстa зa вoзилa
кoja сe нaлaзe искључивo нa aсфaлтирaнoм дeлу пиjaцe.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa oбjeкaтa

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су
све оне које утичу на подизање стандарда делатности. Становање није дозвољено.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Пaрцeлe сe мoгу дeфинисaти у склaду сa стандардима сваке комуналне делатности и
функциoнaлним цeлинaмa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe нису дoзвoљeнe.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60% за К5.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,0 за К5.

Пaркирaњe
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој се
парцела налази, односно у складу са одредбама које се утврде УП
или ПДР.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Утврђује се минимална удањеност од међа од 5,0m која може додатно бити коригована противпожарним условима и заштитним зонама специфичних технологија.

Спрaтнoст

К5: Мaксимaлнa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже, односно до 12m.

За нове објекте и комплексе - у складу са општим одредбама
условима за блок и специфичним потребама.

018, посебним

У складу са посебним условима за блок и специфичним потребама.

Интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa и уколико нема дефинисан степен
заштите као НКД.

Изгрaдњa других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела. Дозвољено постављање
објеката и уређаја који подижу стандард комуналне услуге.

Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.

Страна 28

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

Број 5

У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада (не односи се на основну
функцију К2). Забрањена је изградња објеката у заштитним коридорима без сагласности
надлежних инситуција.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите
изворишта и сл.).
Парцела се налази у радној зони "Запад" и у зони
заштите изворишта "Мали забран" (зоне које су
важиле у време израде тог плана). У складу са
Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта

подземних вода "Мали забран" у Шапцу ("Гео
инжењеринг БГП", Београд, 2015), део парцеле се
налази у III зони заштите изворишта које је дефинисао важећи елаборат.

Слика 4: Извод из Елабората о зонама санитарне заштите изворишта са границом
обухвата ИДПГР-2
Обавеза израде урбанистичког пројекта је дефинисана следећим ставом ПГР-а (општа правила 038:
ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА VI - Запад): "У случају промене граница уже заштитне зоне изворишта (доношење новог Правилника о заштитним зонама),
површине које се нађу изван нових граница уже
зоне се могу користити као површине чије су
намене дефинисане Ревизијом ПГР. За изградњу
објеката између постојеће и будуће зоне је обавезна израда урбанистичког пројекта уз позивање
на ову одредбу Ревизије ПГР."
Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта
подземних вода "Мали забран" у Шапцу ("Гео
инжењеринг БГП", Београд, 2015.) није уграђен у
план генералне регулације али се примењује приликом израде урбанистичко-техничке документације.

I 3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
ДЕО БЛОКА 26а
На кат.п.бр. 2655/1 КО Шабац је у складу са законом, дошло до промене власништва над објектом и
предходним планом (ИДПГР-1) је извршена промена
намене из површине јавне намене у површину
осталих
намена
(стамбено-пословни
објекат).
ИДПГР-1 је дефинисао услове за препарцелацију
земљишта, односно за дефинисање новог облика и
површине парцеле 2655/1 и разграничење са делом
кат.п бр. 2654/1 који је површина јавне намене са
контролисаним приступом (површина између објекта
суда и објекта на кат.п.бр. 2655/1).
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Слика 5: Објекат на кат.п.бр. 2655/1 КО Шабац (www.google.com/maps)
Постојећи објекат на парцели је напуштен (бивши
административни објекат). Грађен је као слободно стојећи објекат и постоје отвори на све четири фасаде.
Koлски приступ објекту (паркинг) је преко површине

јавне намене, кат.п.бр. 2654/1. Део површине који служи као приступ и паркинг је ограђен ради контролисаног
приступа овом и објекту суда. Испред објекта се
налази одрасло стабло брезе (Betula Pendula).

Слика 6: Објекат на кат.п.бр. 2655/1 КО Шабац, колски улаз и стабло брезе
(www.google.com/maps)
ИДПГР-2 треба да се дефинишу грађевинске
линије објекта који је планиран за реконструкцију и
доградњу.
ДЕО БЛОКА 415
На кат.п.бр. 3337/128 КО Мајур је у складу са
законом, дошло до промене власништва над парце

-лом. Парцела је неизграђена а раније је планирана
за изградњу сајамског комплекса. Планирана је
промена намене из површине јавне намене (комуналне намене), за којом не постоје потребе ЈЛС у
површину осталих намена (Рз1: радна зона поред
државних путних праваца).
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Број 5

Слика 9: Парцела 3337/128 КО Мајур (www.google.com/maps)
II ПЛАНСКИ ДЕО
II 1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
ДЕО БЛОКА 26а
Концепција уређења се заснива на дефинисању
граница површине јавне намене и нове границе парцеле 2655/1 која то више није. Како је парцела 2655/1
једнака површини објекта а катастарско и стање на
терену нису подударни, планом ће се дефинисати
парцела која омогућава нормално коришћење објекта при чему се неће угрозити приступ објекту суда и
инфраструктурном блоку хотела.
ДЕО БЛОКА 415
Концепција плана се заснива на дефинисању
промене статуса парцеле 3337/128 КО Мајур које не
мора бити површина јавне намене већ може бити у
свим облицима својине. Уз промену статуса, дефинисаће се правила уређења и правила грађења на
локацији, у складу са новом наменом простора.
II 1.2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
ДЕО БЛОКА 26а: Граница ИДПГР-2 обухвата
катастарску парцелу број 2655/1 и део кат.п.бр.
2654/1 КО Шабац.
ДЕО БЛОКА 415: Граница ИДПГР-2 обухвата
катастарску парцелу број 3337/128 КО Мајур.
II 1.3. НАМЕНА ПОВРШИНА
Основна подела по намени се односи на дефинисање намена јавног грађевинског земљишта и намена
осталог грађевинског земљишта.
ДЕО БЛОКА 26а
Грађевинско земљиште јавне намене: део кат.
п.бр. 2654/1 КО Шабац.

На делу осталог грађевинског земљишта дефинисана је намена: М - мешовита зона (новоформирана
од 2655/1 и дела 2654/1 КО Шабац).
ДЕО БЛОКА 415
Грађевинског земљишта јавне намене у обухвату ИДПГР-2, нема.
На делу осталог грађевинског земљишта дефинисана је намена: Рз1: радна зона поред државних
путних праваца.
II 1.4. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
За потребе израде ИДПГР-2 се не прибављају
посебни услови имаоца јавних овлашћења већ се
користе они који су прибављени за планове ширег
подручја:
- За део блока 26а се користе услови који су
прибављени за потребе израде Прве измене и допуне ПДР "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
16/18),
- За део блока 415 се користе услови који су
прибављени за потребе израде ПГР "Шабац"-ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15).
Нове саобраћајнице се не планирају. Постојећи
део парцеле јавне намене на кат.п.бр. 2654/1 КО
Шабац који се користи као приступни плато и паркинг
површина је потребно реконструисати у уредити.
Не планира се повећање предходним планом
дефинисаних потреба за водом и електричном енергијом. Снабдевање и испуштање воде са локације у
блоку 415 мора бити строго контролисано и у складу
са водопривредним и санитарним условима. Објекти
се морају прикључити на канализациони систем уз
обавезу предходног третмана отпадних вода.
У случају додатних захтева, потребно је прибавити услове имаоца јавних овлашћења у поступку
израде плана детаљне регулације и урбанистичких
пројеката.
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За евакуацију комуналног отпада предвидети судове – контејнере на парцелама и комплексима у
новим зонама. Локације одредити, кроз израду одговарајуће техничке документације, уз регулације основних саобраћајница, као издвојене нише са упуштеним
ивичњаком, тако да максимално ручно гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној подлози са
успоном до 3%. Судови се могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж интерних саобраћајница чија
минимална ширина не може бити мања од 3.5 m за
једносмерни и 6 m за двосмерни саобраћај, са
могућношћу окретања возила габарита 8.6x2.5x3.5m
и осовинским притиском од 10 t. У оквиру контејнерских места могуће је вршити примерну селекцију
отпада (посебни контејнери за папир, метал и сл).
II 1.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И
НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
Концепција заштите животне средине
У склaду сa Зaкoнoм o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник РС‖, бр. 135/04
и 88/10), прибaвљeнo je Мишљeњe o пoтрeби изрaдe
Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa oкoлину
Градске упрaвe oпштинe Шaбaц, Oдeљeњa зa инспeкциjскe и кoмунaлнo стaмбeнe пoслoвe, бр. 501-455/2016-08 од 20.12.2016. и на основу којег је донета
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину Друге измене и допуне ПГР
"Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца", бр. 29/18),
с обзиром да је за потребе израде Генералног плана
за шабац и приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П.
Причиновић, Јеленча и Мишар, рађена Извештај о
стратешкој процени (решење бр. 501-4-25/2008-08 од
27.03.2008. којим су рaзмaтрaнa питaњa вeзaнa зa
зaштиту живoтнe срeдинe и услoви пoд кojимa сe
плaнирaнe aктивнoсти мoгу рeaлизoвaти.
ИДПГР-2 се не врши значајна промена намене
површина која је дефинисана основним планским
документом већ само усаглашавање граница намена,
техничких и урбанистичких параметара, тако да обрађивач плана неће излазити из оквира стратешки
дефинисаних утицаја на животну средину, утврђених
основним планом.
Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на
животну средину
Зaштитa вaздухa, зaштитa oд букe, вибрација и
нејонизујућих зрачења
У oквиру рeгулaциoних плaнoвa и урбaнистичких
прojeкaтa зa државне и локалне путeвe и сaбирнe
улицe oбeзбeдити зaштитнe пojaсeвe и другe мeрe
зaштитe нa oснoву прoцeнe утицaja сaoбрaћaja нa
живoтну срeдину.
Нaстaвкoм рeaлизaциje прoгрaмa тoплификaциje
и гaсификaциje oбeзбeдићe сe смaњeњe eмисиje из
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индивидуaлних лoжиштa. Прoгрaмoм штeдњe и eфикaсниjeг кoришћeњa eнeргиje у дoмaћинствимa и
згрaдaмa oбeзбeдити зa рaзвoj прoизвoдњe квaлитeтних изoлaциoних мaтeриjaлa и грaђeвинскe стoлaриje,
укључуjући и пoдстицajнe услoвe зa нaбaвку и угрaдњу у пoстojeћe и нoвe згрaдe.
Упрaвљaњe квaлитeтoм вaздухa трeбaлo би дa сe
спрoвeдe: цeнтрaлизoвaним снaбдeвaњeм тoплoтнoм
eнeргиjoм дo мaксимaлних кaпaцитeтa Тoплaнe; гaсификaциjoм цeлoкупнoг пoдручja oбухвaћeнoг плaнским
дoкумeнтoм, смaњeњeм eмисиja штeтних пoлутaнaтa
и смaњити тoплoтнe губиткe нa стaмбeним oбjeктимa
зa 50%; у рaсхлaдним пoстрojeњимa кoристити
флуидe кojи нe зaгaђуjу срeдину; пoпулaризaциjoм
кoришћeњa сунчeвe eнeргиje, кoришћeњeм гeoтeрмaлнe eнeргиje зa грejaњe и прoизвoдњу сaнитaрнe
тoплe вoдe; кoришћeњeм рaзвиjeних систeмa зa
прeчишћaвaњe гaсoвитих прoдукaтa кojи зaгaђуjу
вaздух нa индустриjским пoстрojeњимa; смaњeњeм
eмисиja прoдукaтa сaгoрeвaњa "сус‖ мoтoрa смaњeњeм пoтрoшњe гoривa (хибридни мoтoри) и кoришћeњeм eкoлoшки прихвaтљивиjих гoривa; усмeрaвaњeм
трaнзитнoг сaoбрaћaja нa oбилaзницe; пoвeћaњeм
зeлeнoг фoндa нaсeљa и формирњем система зелених површина; вршeњeм кoнтинуирaнe и прoгрaмскe
кoнтрoлe oснoвних и спeцифичних пaрaмeтaрa
вeзaних зa квaлитeт вaздухa у aкрeдитoвaним лaбoрaтoриjaмa и стaндaрдизoвaним мeтoдaмa.
Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зрачења
врши се подизањем појасева заштитног зеленила и
техничких баријера за заштиту од буке на најугроженијим локацијама (дуж траса државних путева),
применом прописаних дозвољених нивоа буке у
изграђеним подручјима насеља, као и применом
прописаних мера заштите од нејонизујућег зрачења
(далеководи и трафо станице).
Зaштитa вoдe и зaштитa зeмљиштa
Зeмљиштe и вoдeнe пoвршинe у пoдручjу зaштитe извoриштa вoдoснaбдeвaњa, у склaду сa члaнoм 45. Зaкoнa o вoдaмa, мoрajу бити зaштићeнa oд
нaмeрнoг или случajнoг зaгaђивaњa и других утицaja
кojи мoгу дeлoвaти нeпoвoљнo нa издaшнoст извoриштa и здрaвствeну испрaвнoст вoдe.
Прoблeм испуштaњa нeпрeчишћeних oтпaдних
вoдa дирeктнo у рeкe и кaнaлe, рeшeн je изградњом
цeнтрaлнoг пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaдних
вoдa, изгрaдњoм кoлeктoрa oтпaдних вoдa зa
пригрaдскa нaсeљa, изгрaдњoм нoвих и oбeзбeђeњeм испрaвнoсти пoстojeћих пoстрojeњa зa прeдтрeтмaн oтпaдних вoдa индустриje. У тoм кoнтeксту
пoтрeбнo je зaбрaнити свaкo испуштaњe oтпaдних и
фeкaлних вoдa у стaлнe вoдoтoкe, бeз прeдхoднoг
прeчишћaвaњa, спрoвeсти стaлни нaдзoр нaд индустриjским oбjeктимa у зoнaмa зaштитe oкo испуштaњa
oпaсних мaтeриja у зeмљиштe и вoдoтoкe. Мeђу тe
oбjeктe спaдajу и: aутoбускe гaрaжe, мeхaничaрскe и
вулкaнизeрскe рaдиoницe, мaгaцини, стoвaриштa
мaзивa и гoривa, бeнзинскe пумпe, живинaрскe и
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стoчaрскe фaрмe, стругaрe и пoстрojeњa зa прeрaду
дрвeтa, угoститeљски oбjeкти сa вeћoм фрeквeнциjoм
људи и др.
Упрaвљaњe изрaдoм урбaнистичких плaнoвa
и урбанистичко-техничке документације
Град Шабац има урађен систем просторних и
урбанистичких планова који у себи имају уграђене
одредбе стратешких процена на животну средину - у
складу са законом. У урбaнистичким плaнoвимa и
пројектима који ће се евентуално радити на подручју
обухвата ИДПГР-2 потребно је следити основне
циљеве: дa сe oбeзбeди aдeквaтнo кoришћeњe грaђeвинскoг зeмљиштa, физичкe и тeхничкe кaрaктeристикe систeмa зa oдвoђeњe и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, прoстoрнe зoнe у кojимa сe прeдвиђa
смeштaj пoтeнциjaлних зaгaђивaчa вoдe, тлa и вaздухa и зaштитнe мeрe кoje ћe сe oбeзбeдити крoз
oргaнизaциjу и урeђeњe прoстoрa, oднoснo крoз
услoвe изгрaдњe и кoришћeњa тих oбjeкaтa, систeм
тoплификaциje сa утицajeм нa зaгaђeњe вaздухa,
прoстoрнe и смeрницe зa прeдузимaњe кoнкрeтних
мeрa у oблaсти кoмунaлнe хигиjeнe.
Другe мeрe зaштитe живoтнe срeдинe су засноване на: обeзбeђeњу нeсмeтaних услoвa зa рaд
кoмунaлнe инспeкциje у свим oблaстимa кoje су
дeфинисaнe зaкoнoм; кoнтинуирaнoм инфoрмисaњу
jaвнoсти o стaњу живoтнe срeдинe; усклaђивaњу друштвeнo-eкoнoмскoг рaзвoja и стaњa живoтнe срeдинe; упрaвљaњу живoтнoм срeдинoм у склaду сa
стaндaрдoм JUS - ISO 14001.
Правила и режими коришћења земљишта
Унутар зоне становања није могућа реализација
пројеката наведених у листи I Уредбе о утврђивању
листе и пројеката за које је обавезна процена утицаја
и листе објеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину (Сл. гл. РС бр 114/08),
као ни следећих пројеката из листе:
 сви пројекти наведени под тачком 2. Екстрактивна индустрија
 сви пројекти наведени под тачком 3. Производња енергије
 сви пројекти наведени под тачком 6. Производња и прерада метала
 сви пројекти наведени под тачком 7. Индустријска прерада метала,
 сви пројекти наведени под тачком 8. Хемијска
индустрија,
 сви пројекти наведени под тачком 10. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира,
 сви пројекти наведени под тачком 13. Други
пројекти
Приликом формирања радних зона, испоштована су основна начела заштите животне средине а
мере заштите су уграђене у правила уређења и
правила грађења. Дефинисањем доминантних и
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комплементарних намена у оквиру сваке појединачне
зоне је урађено у циљу спречавања међусобних
негативних утицаја технолошких процеса и заштита
контактних стамбених насеља.
Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa
Превентивне мере заштите од поплава: Ови
услови су интегрално уграђени у услове за изградњу
објеката водовода, канализације и водопривредних
објеката целокупног подручја насеља и израдом
ИДПГР-2 се не мењају.
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу: поштовање степена сеизми0
чности од 8 MKS приликом пројектовања, извођења
или реконструкције објеката и свих других услова
дефинисаних геолошким условима (Републички сеизмолошки завод, бр. 02-668/14 од 08.01.2015.г).
Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу
ветрова; забрана сече шумског фонда и других
зелених површина са високим растињем и подстицај
на пoдизaњу нoвих.
Превентивне мере заштите од леда, снега и
других атмосферилија: Прeвeнтивнe мeрe подразумевају: уређење и одржавање саобраћајних површина, уређење и одржавање водених површина и
објеката. Сваки објекат мора бити опремљен громобранском инсталацијом.
Превентивне мере заштите од пожара треба
спровести у склaду сa претходним услoвимa за заштиту од пожара кoje je утврдиo Сектор за ванредне
ситуације МУП РС, Одељење за ванредне ситуације
у Шапцу, и то:
- За део блока 26а се користе услови који су
прибављени за потребе израде Прве измене и допуне ПДР "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
16/18):
Превентивне мере заштите од пожара треба
спровести у склaду сa претходним услoвимa за заштиту од пожара кoje je утврдиo Сектор за ванредне
ситуације МУП РС, Одељење за ванредне ситуације
у Шапцу, бр. 217-4263/18-1 oд 16.04.2018, a кojи су
сaстaвни дeo Дoкумeнтaциje ИДПГР-1. Мере су
садржане у следећем:
5. Пре издавања локацијских услова неопходно
је од надлежног органа прибавити посебне услове у
погледу мера заштите од пожара и експлозија за
безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у складу са
одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС",
бр. 54/15) и одредбама чл. 16, став 1 Уредбе о
локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/15 и
114/15).
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6. У поступку прибављања Локацијских услова,
потребно је од надлежног органа за заштиту од
пожара прибавити посебне услове у погледу мера
заштите од пожара и експлозија сходно чл. 16, став 2
Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС",
бр. 35/15 и 114/15) узимајући у обзир да због специфичности објекта, ПДР не може садржати све неопходне
могућности, ограничења и услове за изградњу објеката, односно све услове за заштиту од пожара и
експлозија.

16. Придржавати се Правилника о техничким
нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95).

7. У погледу испуњености основних захтева заштите од пожара, приликом пројектовања и изградње
објеката и то на начин утврђен посебним прописима
и стандардима којима је уређена област заштите од
пожара и експлозија и проценом ризика од пожара
којим су исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, објекти морају бити
изведени у складу са Законом о зашитити од пожара
("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15).

19. Реализацију објеката извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за
стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/93).

8. Фазну градњу, уколико ће изградња трајати
дуже, предвидети да свака фаза представља техничко-технолошку целину која може самостално да
се користи.
9. Приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз ватрогасних
возила и евакуацију, на основу важећег Правилника
о техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.
лист СФРЈ" бр. 8/95).
10. Реализацију пословног и јавног дела објекта
извшити у складу са одредбама SRPS TP 21.
11. У делу објекта у коме је предвиђено угоститељство придржавати се Правилника о техничким
нормативима за заштиту угоститељских објеката од
пожара ("Сл. гласник РС", бр. 61/15), на начин да није
у супротности са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара високих објеката.
12. У делу објекта у којем је предвиђено гаражирање, прдржавати се одредби Правилника о
техничким нормативима за заштиту гаража за
путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл.
лист СЦГ", бр. 31/05).
13. Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу
која се пројектуује у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91).
14. Прдржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од
пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87).
15. Придржавати се Правилника о техничким
нормативима за заштиту нисконапонским мрежа и
припадајућих трансформаторских станица ("Сл. лист
СФРЈ", бр. 13/78 и 37/95).

17. Придржавати се Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења ("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/96).
18. Реализацију објекта извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за
стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист
СРЈ", бр. 87/93).

20. Реализацију објеката извршити у складу са
одредбама Правилника о техничким мерама за погон
и одржавање електроеенргетских постројења и
водова ("Сл. лист СФРЈ", бр. 41/93).
21. Придржавати се одредби Правилника о
техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V
("Сл. лист СРЈ", бр. 61/95).
22. Придржавати се одредби Правилника о
техничким нормативима за уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V
("Сл. лист СФРЈ", бр. 4/74, 13/78 и "Сл. лист СРЈ", бр.
61/95).
23. Придржавати се одредби Правилника о
техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр.
74/90), као и других правилника и стандарда са
аспекта заштите од пожара који произилазе из наведених законских и подзаконских аката.
- За део блока 415 се користе услови који су
прибављени за потребе израде ПГР "Шабац"-ревизија ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15, 23/15):
Мере су садржане у следећем: саобраћајнице
унутар објекта и улазе (излазе) као и безбедоносне
појасеве између објеката пројектовати на начин да
се обезбеди несметана евакуација на основу чл. 29.
и 41 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС"
бр. 111/09); приступне саобраћајнице и платое око
објеката пројектовати за несметан прилаз ватрогасних
возила и евакуацију, на основу важећег Правилника
о техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика ("Сл. лист СФРЈ"
бр. 8/95); предвидети спољашњу хидрантску мрежу
цевног развода минимум Ø100 са надземним хидрантима или, уколико исти ометају саобраћај, са подземним хидрантима, на основу Правилника о техничким
нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91); уколико се у
објектима планира производња или складиштење
запаљивих течности или гасова, потребно је прибавити сагласност на предложену локацију објекта у
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складу са законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гланик СРС" бр.
44/77, 45/84 и 18/89), накнадно прибавити услове за
пројектовање објеката; предвидети и друге мере
заштите од пожара предвиђене важећим прописима.
Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту људи
и дoбaрa
Министарство одбране РС, Управа за инфраструктуру, у складу са тачком 3. и 6. Одлуке о врстама
инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље ("Сл. лист
СРЈ", бр. 39/95), издало је Обавештење инт. бр.
2121-4 од 24.06.2013. г. од интереса за израду основног планског документа у којем наводи да нема
посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa
плaнирaти у плaну jeстe мeрa склaњaњa запослених
и корисника. Препоручује се изградња заклона на
локацијама који могу послужити сврси склањања
корисника простора у условима ратне угрожености,
као и изградња подрумских просторија у стамбеним
објектима. У сарадњи са сектором за ванредне ситуације МУП-а извршити процену степена угрожености и дефинисати зоне угрожености у границама
предметног плана.
II 1.6. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
ИЗГРАДЊЕ
У складу са елаборатом "Инжењерско-геолошке
подлоге за просторно и урбанистичко планирање на
подручју општине Шабац", 2006.г, "Омни Пројект" доо,
из Земуна (који је рађен за ниво општине Шабац),
подручје 1 заузима зону рејона V а подручје 2 зоне
рејона V и VI (рејони су назначени на графичком
прилогу), који се у основи разликују по геолошкој
грађи терена, морфолошким, хидрогеолошким, па и
сеизмичким условима. Рејонизација је извршена по
редоследу повољности терена за изградњу, узевши у
обзир све утицајне параметре тла, стена и терена,
као и опште услове изградње, заштите и експлоатације објеката.
ДЕО БЛОКА 26а: Рejoн V
Инжeњeрскo гeoлoшки рejoн V oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV и нa зaпaднoм
дeлу Града, у тeрeну сa ндмoрскoм висинoм дo 80 м.
Гeoлoшки прoфил тeрeнa изгрaдjуjу aлувиjaлни сeдимeнти Сaвe, типa пoвoдњa, плaжa, кoритa и мртвaja.
Изгрaђeни су oд aлeвритских глинa и пeскoвa, лoкaлнo
шљункa, рeђe муљeвитих сeквeнци. Дeбљинa aлувиjaлних нaслaгa je врлo прoмeнљивa, oд jeднoг
мeтрa, дo дeсeт мeтaрa у приoбaљу Сaвe. Сeдимeнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo зaсићeни вoдoм,
сa фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни срeдњeг дo вeликoг кaпaцитeтa, мeки, стишљиви и слaбo нoсиви.
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Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
7) Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3-5 %;
8) Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe дeфoрмaбилнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa
чeстo и муљeвитим, нeпoдoбним зa грaдњу, сa нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe и
зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг
тaлaсa;
9) Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи
вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, нa oкo
1м дубинe, нeрeткo и при пoвршини.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
 Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и
зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa, рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
 Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa
нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм и
рeфулaциoним пeскoм;
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe
oбjeкaтa;
 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa
0
+0
зa 7 и 7 МCS сeизмичкoг интeнзитeтa.
Услoви изгрaдњe
6) Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и
фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa нaгибимa
дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo
тлo; нeoпхoднo je прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, a
кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгућнoст плиткoг шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрeбнa
je стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и
шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je
нeoпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;
7) Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или
oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe сe у слaбo нoсивoм, jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe
мoжe извoдити дирeктнo, зa нaпoнe вeћe oд 100
2
kN/m ; тaмпoнски слojeви трeбa дa су oд шљунчaнoг
грaнулaтa, сa истoврeмeнoм функциjoм дрeнaжнoг
тeпихa, прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу
2
дo 30.000 kN/m ; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa
пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo;
8) Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфулaциjoм, или шљункoвитим грaнулaтoм, сa прeдхoднoм
изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;
9) Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, сa нaпoнимa вeћим
2
oд 100 kN/m , тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли
je мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa и
збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у тлу:
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10) Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинaстoм тлу житкe дo мeкe кoнсистeнциje, сa мaсивнoм зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд
грубoзрних грaнулaтa;
11) Oбjeкти грoбљa нe мoгу сe грaдити у oвoм
тлу, oсим нa лoкaлним узвишeњимa, изнaд нивoa
вoдa мин. 3 м, укoликo тaквe лoкaциje пoстoje;
12) Дeпoниje нe трeбa плaнирaти у oвoм рejoну
збoг висoкoг нивoa вoдa и стaлнoг вoдoзaсићeњa тлa.
13) Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из
aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa, сa вишe нивoa
aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa.
ДЕО БЛОКА 415: Рejoн IV
Инжeњeрскoгeoлoшки рejoн IV oбухвaтa сeгмeнтe
aлувиjaлнe рaвни нa кojимa су тaлoжeни бaрски лeсoиди. Oвe нaслaгe изгрaђeнe су oд пeскoвa лeсoиднoг
типa, aлeвритских пeскoвa и aлeвритских глинa мркoсивe бoje, сa гвoжђeвитим примeсaмa и биљним дeтритусoм. У нajвишeм сeдимeнтaциoнoм нивoу, oви
сeдимeнти сe нaизмeничнo смeњуjу сa бaрским твoрeвинaмa и тo у пaкeтимa мaлe дeбљинe oд 0.3-1м.
Укупнa дeбљинa бaрских лeсoидa je нajчeшћe дo 10 м,
aли je мoгућe, дa у пaкeту сa сeгмeнтимa aлувиoнa,
дeбљинa изнoси и дo 30 м.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa


Тeрeн je рaвничaрски, сa пaдoм дo 5 %;

• Вoдoзaсићeњe тлa je кoнстaнтнo, нeпoсрeднo
испoд пoвршинe тeрeнa, у вишим зoнaмa испoд двa
мeтрa дубинe, сa oсцилaциjaмa пoдзeмних вoдa у
функциjи вeртикaлнoг билaнсa и вoдoстaja рeкa;
• Нajнижи тeрeни уз приoбaљe Сaвe угрoжeни
су пoплaвним тaлaсoм изaзвaним нискoпрoцeнтним
вoдaмa;
• Нeстaбилнoсти тeрeнa нису присутнe, oсим
рeтких лoкaциja нa кojимa сe дeшaвajу прoцeси
oдлaмaњa oбaлa, нajчeшћe у тoку вeликoг прoтoкa
вoдa;
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
 Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje,
дeлoм и oдбрaнe и зaштитe oд пoплaвних вoдa, кao и
кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди
сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
 Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитим грaнулaтoм;
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe
oбjeкaтa;
 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa
+0
зa 7 и 7 МCS сизмичкoг интeнзитeтa.
Услoви изгрaдњe
 Хидрoтeхнички oбjeкти oдбрaнe и зaштитe oд
вoдa, у пoдручjимa ближим приoбaљу Сaвe – нaсипи,
бeдeми, лукoбрaни, прojeктуjу сe нa мaксимумe вoдoстaje зa кaтaстрoфaлнe вoдe;
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 кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe
сe сa oптимaлним нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa
срeдњe стишљивo тлo, пa je сaмo лoкaлнo нeoпхoднo прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, oд грубoзрнoг
шљунчaнoг грaнулaтa мeшoвитих фрaкциja; кoд вeћих
нaгибa и дубoких искoпa, пoтрeбнa je зaштитa лaким
пoдгрaдaмa, лoкaлнo и кoмбинaциjoм рaзупирaњa и
крaтких шипoвa; тлo je у дубoким искoпимa прeтeжнo
нeстaбилнo и склoнo oдлaмaњу; свудa сe пojaвљуjу
пoдзeмнe вoдe, пa je зa извoђeњe рaдoвa нeoпхoднo
цпљeњe;
 Oбjeкти линиjскe инфрaструктурe, шaхтe, рaстeрeтнe и црпнe стaницe, кao и други oбjeкти инфрaструктурe, извoдићe сe у срeдњe, лoкaлнo слaбo
нoсивoм тлу, нejeднaкe стишљивoсти; фундирaњe сe
мoжe извoдити дирeктнo, уз квaлитeтнe сaнaциje тa2
мпoнимa oд шљункa при нaпoнимa изнaд 150 kN/m
или нa дубoким тeмeљимa; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa призeмљa нa стaлни вoдeни нивo,
кao и издизaњe oбjeкaтa нивeлaциoним нaсипимa у
зoнaмa утицaja пoплaвa;
 Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити шљунчaним грaнулaтoм, aли и тлoм из лoкaлних искoпa
нe дубљих oд 2м;
 Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, грaдe сe уздирeктнo
тeмeљeњe, нa свим врстaмa тeмeљa, при нaпoнимa
2
у тлу дo 150 kN/m , сaнaциjoм тeмeљнoг тлa шљу2
нчaним тaмпoнимa, зa нaпoнe дo 200 kN/m или тeмeљeњeм нa дубoким тeмeљимa;
 Сaoбрaћajницe сe грaдe нa тлу нeпoвoљнoм
кao пoстeљицa, зa кoje je нeoпхoднa пoпрaвкa мeшaњeм, прoсушивaњeм и прoсejaвaњeм, или пoтпунa
зaмeнa нaсипимa oд других мaтeриjaлa (кoпнeни
лeсoви или шљунaк, кaмeнa дрoбинa и сл);
 Oбjeкти грoбљa у вишим зoнaмa рejoнa, грaдe
сe у рeлaтивнo пoвoљним услoвимa, гдe су нивoи
oсцилaциje пoдзeмних вoдa испoд 3 м дубинe; у
нижим зoнaмa нeoпхoднa су нaсипaњa, мoжe и oвим
тлoм из искoпa плићих oд двa мeтрa, или тлoм oд
кoпнeних лeсoвa сa сусeднoг пoбрђa;
 Дeпoниje нe мoгу бити лoцирaнe у oвим рejoнимa збoг близинe издaнских вoдa, близинe вoдoтoкa,
пoтeнциjaлних пoплaвa;
 Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je дубoким бунaримa из jeзeрских сeдимeнaтa, из пeскoвa
и шљункoвa oгрaничeнoг хoризoнтaлнoг и вeртикaлнoг рaспрoстрaњeњa.
II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И
ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА
СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ
Приликом пројектовања и изградње површина
јавне намене, објеката који су у јавној употреби и
објеката са више од 10 станова, неопходно је применити одредбе Правилника о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима

Страна 36

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

се осигурава несметано кретање и приступ особама
са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл.
гласник РС", бр. 22/15) као и Закона о спречавању
дискриминације особа са инвалидитетом Србије
("Сл. гласник РС", бр. 33/06).
II 1.8. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДЕ
ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА ДОКУМАНТАЦИЈА
У оквиру обухвата граница ИДПГР-2, нема обавезе израде планова детаљне регулације.
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грaфичкoм дeлу ИДПГР-2. Укoликo у oквиру грaницa
типичнe цeлинe пoстojи oбjeкaт кojи je пo нaмeни
супрoтaн сa нaмeнaмa кoje су дeфинисaнe oвим плaнoм, исти сe мoжe зaдржaти пoд услoвимa: дa je
oбjeкaт изгрaђeн нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм
зa грaдњу или je лeгaлизoвaн нa oснoву других зaкoнских прoписa или укњижeн у зeмљишнoj књизи,
дa сe нe пoвeћaвa кaпaцитeт дeлaтнoсти и нe рeмeтe
прoстoрни oднoси у сусeдству и дa сe нe пoгoршaвajу
пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa.

Урбанистички пројекти су обавезни за изградњу
објеката у зони Рз1, у зони М у деловима блокова
26а и 415.

Приликом израде Урбанистичких пројеката, неопходно је поштовање свих услова дефинисаних
ИДПГР-2.

Пројекти парцелације и препарцелације је могуће
радити искључиво на захтев власника земљишта и у
складу са правилима парцелације/препарцелације
који су дефинисани планом.

Уколико у списку координата осовинских и темених
тачака, недостају неке координате, очитавати их са
графичких прилога нивелације и регулације.

II 1.9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА
РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ И
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА И ИЗРАДЕ
ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИДПГР-2 се не предвиђа обавеза расписивања
јавних архитектонских или урбанистичких конкурса
али град може донети такву одлуку у случају процене
да је то пожељно.
II 1.10. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА,
ПРАВИЛА И УСЛОВИ УСМЕРАВАЈУЋЕГ
КАРАКТЕРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА
ДАЉУ ПЛАНСКУ РАЗРАДУ И ИЗРАДУ
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА
II 1.10.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАМЕНА ПРОСТОРА
Oргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa за подручја у
обухвату плана су дeтaљнo oбрaђeни у тeкстуaлнoм и

II 1.10.2. ИЗРАДА ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И
ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ / ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Нема обавезе израде планова детаљне регулације.
ИДПГР-2 су дефинисане површине и локације на
којима се спровођење врши обавезном израдом урбанистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког
пројекта обавезно је поштовање правила уређења и
грађења дефинисаних ИДПГР-2. Унутрашње грађевинске линије које нису дефинисане ИДПГР-2 ће се
дефинисати приликом израде урбанистичког пројекта, у
складу са преовлађујућим грађевинским линијама и уз
поштовање бочних удаљености које су дефинисане за
сваку појединачну зону.
Урбанистички пројекат се ради за грађевинску
парцелу која има обезбеђен приступ са саобраћајне
површине јавне намене.

Табела 1: Посебни услови за израду урбанистичких пројеката
План

Посебни услови

Радне зоне: Рз1

У складу са одредбама плана и планираном наменом и уз услов
репрезентативног обликовања волумена објекта у складу са стандардима модерне архитектуре обзиром на позицију поред државног пута.

Зона мешовите намене: М

У складу са одредбама плана и уз услов репрезентативног обликовања волумена објекта у складу са стандардима модерне архитектуре
обзиром на позицију у центру града. Јединственим урбанистичким пројектом је обавезно дефинисати услове за изградњу објекта и решити
уређење и начин коришћења парцеле јавне намене (део кат.п.бр.
2654/1 КО Шабац).

Прикључења на мреже и објекте инфраструктуре
ће се дефинисати приликом израде урбанистичких
пројеката.
У ситуацијама када долази до незнатног одступања постојећег катастарског стања од планиране
границе јавног и осталог земљишта, задржава се

постојеће стање уколико део земљишта који би се
припојио или изузео из површине јавне намене није
неопходан да би јавна површина саобраћајнице
функционисала према минималним стандадима,
односно површина није неопходна за формирање
парцеле осталог земљишта.
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II 1.11. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa
пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa oвoг плaнa
oбaвeзнo дoнoшeњe урбaнистичких пројеката, нe мoгу
сe издaвaти дo дoнoшeњa истих, oсим зa рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa, адаптацију, санацију и
за све радове за које се не издаје грађевинска дозвола у складу са законом.
Рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa мoжe сe дoзвoлити пoд слeдeћим услoвимa: дa сe нe мeњa пoстojeћи кaрaктeр изгрaдњe (типoлoгиja, структурa, врстa
и нaчин грaдњe и сл.) и прoстoрни oднoси у сусeдству,
дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у
сусeдним грaђeвинaмa.
Изградња објеката на парцелама се може вршити
фазно, у складу са захтевима и потребама инвеститора. Инвеститор може дефинисати редослед фаза
али свака фаза треба да чини независну техничкотехнолошку целину.
II.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења су дефинисана као општа и
посебна правила. Правила грађења служе: за регулисање изградње за површине где се спровођење
врши директно - издавањем локацијских услова на
основу ИДПГР-2; за израду урбанистичког пројекта за
површине за које се овим планом прописује обавезна
израда урбанистичког пројекта.
II 2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила која се користе приликом дефинисања правила уређења и правила грађења и
карактеристична су за изградњу објеката на појединачним локацијама. Посебним условима могу
бити дефинисани посебни услови и искључиве
намене које су примарне у односу на ове опште
дефинисане услове.
001. Доминантна намена површина је дефинисана на графичком прилогу, по парцелама. Правилима
грађења за зону дефинишу се правила грађења за
доминантну и компатибилне намене. Правилима грађења за појединачни блок, уз доминантне намене (са
графичког прилога) дефинисане су и компатибилне
намене у блоку (постојеће и планиране).
Одабир делатности мора бити такав да саобраћајне, или било које друге потребе које проистичу из
појединачне делатности, не ремете основне функције
зоне у којој се налазе, као и ближег и ширег суседства.
Посебну пажњу треба посветити код одабира делатности, ради уређења појединачних локација уз
државни пут са аспекта визуелног ефекта на околину.
Правила грађења и уређења која се односе на зону
доминантне намене у потпуности се односе и на
компатибилну намену, а планом детаљне регулације
или урбанистичким пројектом, уколико се ради за
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предметни простор, могу се дати и другачија правила,
али увек у корист унапређења укупног простора и доминантне намене зоне.
002. У случају да је нека од намена изостављена,
примењиваће се правило "сличности садржаја" са
неком од дефинисаних, при чему треба водити
рачуна да се испуни основни циљ Плана, а то је да
се онемогуће производне активности у оквиру
централних и стамбених зона дефинисаних планом.
003. Услови за изградњу утврђују се на нивоу зоне.
Зона је планерска јединица која представља традиционалну или просторну целину у формирању, у
складу са планском документацијом. Општа правила
за изградњу по зонама се дефинишу поглављем
II 2.2. Правила уређења и грађења по типичним
градским зонама.
004. Изградња другог објекта на парцели:
Изградња другог објекта је могућа у блоку 415. Услови се дефинишу урбанистичким пројектом.
005. За све стамбене објекте морају се поштовати
правила и показатељи који се утврђују за одређени
облик становања. По правилу се задржава постојећа
парцелација, односно у складу са условима за парцелацију/препарцелацију, дозвољава се промена и
формирање нових парцела. Као правила унутар
различитих облика становања, утврђују се: минимална површина парцеле, минимална ширина уличног
фронта и висина објекта, а као показатељи: индекс
заузетости (Из). Критеријуми (правила и показатељи)
примењују се кумулативно, уз поштовање свих корективних фактора равноправно са правилима и показатељима.
006. Корективни фактори основних показатеља
јесу услови за паркирање, услови за обезбеђење
минималних незастртих зелених површина и услови
за обезбеђење структуре и површине станова у зони.
Број места за паркирање служи као корективни фактор за број и структуру стамбених и пословних
јединица, односно врсту пословног простора. Паркирање и гаражирање путничких возила и возила за
обављање делатности обезбеђује се, по правилу, на
парцели, изван површина јавне намене. Корективни
фактор јесте и обавезност формирања незастртих
зелених површина у проценту који је дефинисан за
сваку зону. Вертикални зелени вртови и кровно зеленило могу обавезно учешће незастртих зелених
површина умањити до 5% од условљене (условљена
површина х 0,95). Формирање дрвореда на парцели
може обавезно учешће незастртих зелених површина
умањити до 5% од условљене (условљена површина
х 0,95).
007. Грађевинске линије које одређују положај
планираног објекта на парцели дефинишу се тако да
омогућују функционисање објекта на парцели и
несметано постављање инфраструктуре, а да не угрозе
функционисање и статичку стабилност објеката на
суседним парцелама. Грађевинске линије дефинишу
максималне границе градње објекта, а габарит објекта
може бити и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама.
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Грађевинске линије објеката према регулацији
површина јавне намене приказане су у графичком
прилогу "План саобраћаја, регулације и нивелације"
и оне су обавезујуће. Грађевинске линије постојећих
објеката се задржавају а у случају рушења, приликом
изградње нових објеката је обавезно поштовати планом дефинисану грађевинску линију.
У случају замене објекта или реконструкције већег
обима, објекат се мора градити према правилима за
нове објекте. Пoстojeћи oбjeкти кoje прeлaзe нajвeћe
дoзвoљeнe гaбaритe утврђeнe oвим Плaнoм зa
oбjeктe унутaр зoнa oднoснo пoдзoнa у кojимa сe
нaлaзe, мoгу сe рeкoнструисaти сaмo у oквиру пoстojeћих гaбaритa.
Грађевинске линије горњих етажа (висина од 3,0м
од коте тротоара) могу да прелазе грађевинску
линију према регулационој линији до 1,6m у оквиру
сопствене парцеле, односно 1/4 ширине тротоара до
максимално 0,6м у случају да се регулациона и
грађевинска линија поклапају. Препусти нису дозвољени ван максималних бочних грађевинских линија и
ван максимално дефинисаних унутрашњих грађевинских линија. Препусти у блоковима где се поклапају
грађевинска и регулациона линија су дозвољени до
четвртине ширине тротоара, максимално 0,6m.
Елементи конструкције у оквиру сопствене парцеле који савлађују висину до 90цм од коте тротоара
(степеништа, рампе и сл) могу да пређу грађевинску
линију приземља. Елементи конструкције приземља
у зонама где се поклапају регулациона и грађевинска
линија морају бити у оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија.
Уколико нису дефинисане овим Планом, унутрашње
грађевинске линије ће бити прецизно дефинисане
урбанистичким пројектима уз поштовање критеријума ИДПГР-2 који се односе на удаљеност према
суседима.
008. Спољне степенице нису дозвољене сем ако
се не ради о степеницама које су предвиђене противпожарним елаборатом и служе за евакуацију.
009. Објектима се мора обезбедити приступ за
ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини
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објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник
СРЈ―, бр. 8/95). Приступни пут за ватрогасна возила
има следеће карактеристике најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за
двосмерно кретање 6,0m; унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи
радијус кривине 10,5m; успон (рампа) нагиба мањег
од 12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег
од 6,0%. Приступни пут за ватрогасна возила је део
јавног пута или посебна саобраћајница којом се
прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза
није даља од 25,0m од габарита објекта.
010. Обликовање фасаде: Отвoрeнe лoђe нe
мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe
фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи
прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 м. Избaчeнe тeрaсe
нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди. Зa oбjeктe дo
2
800 м , ниje дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe
прoзoрских oтвoрa зa глaвнe прoстoриje (нe oднoси
сe нa oтвoрe пoмoћних прoстoриja и стeпeништa).
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити
усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. Прoзoри сa
висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe фaсaдe, a кoд стaнoвa кojи су jeднoстрaнo oриjeнтисaни,
прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу имaти мaску
нa фaсaди (зидaну, мeтaлну...). У случajу двojних
кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, ниje дoзвoљeнa
рaзличитa oбрaдa фaсaдa у пoглeду диспoзициje и
вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe плaстикe. У прojeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja
фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa,
шaрeнa и сл. Препусти над јавним површинама могу
бити максимално до 1/4 ширине тротоара али не
шире од 60 цм. Одвођење атмосферских вода није
дозвољено преко суседних парцела.
011. Интервенције на постојећим објектима:
Реконструкција објеката се изводи у складу са законом
дефинисаним условима за ову врсту интервенција.
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова (накнадно постављање
спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл.
012. Паркирање: Обавезно је поштовање следећих норматива:

Табела 2: Нормативи за обезбеђење паркинг простора
Нaмeнa

Брoj пaркинг мeстa**

Јeдиницa

Стaнoвaњe

1 пм

стaн

Бaнкe, здравствена, пословна,
образовна или административна
установа

1 пм

70 m корисног простора

Трговина на мало

1 пм

100 m корисног простора

Пoштe

1 пм

150 m корисног простора

Рeстoрaни и кaфaнe

1 пм

8 стoлицa

Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи)

1 пм

до 10 крeвeтa

2

2
2
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Спoртскa хaлa

1 пм
40 глeдaлaцa
Производни, магацински и
1 пм
20 запослених
индустријски oбjeкти
* Напомена: сем ако другачије није наведено у тексту плана за појединачне локације и затечено стање
**Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места, примењује се
матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број.
Хотели, ресторани и други угоститељски и туристички објекти који не могу да обезбеде потребан
број паркинг места на сопственој парцели, могу да
закупе паркинг места на површинама јавне намене,
за време док обављају делатност.

простор. Предлог је да се озелени свако друго или
треће место. Код врста које имају коренов систем
који би могао да денивелише саму паркинг подлогу,
приликом садње поставити прстенове који би усмерили корен у жељеном правцу.

Паркирање се може вршити на максимално две
подземне етаже а препоручује се једна због високог
нивоа подземних вода на појединим градским подручјима и чији ниво није утврђен. Број надземних
етажа за паркирање није ограничен. Инвеститор има
право да објекат вишеетажне гараже изгради као
самосталан објекат на парцели. Инвеститор има
права да паркирање унутар објекта реши преко косих
рампи у складу са техничким нормативима. Паркирање унутар објекта се може решити преко механичких и хидрауличких система за паркирање (ауто
лифтови, клацкалице и др.) у складу са нормативима
и атестима произвођача. Инвеститор може, уколико
на сопственој парцели не може да обезбеди услове
за паркирање, да обезбеди секундарни паркинг (гаражни) простор у радијусу од 200m од објекта на
посебној парцели, уколико се стекну законски основи
за то.

013. Заштита простора и заштитне зоне: На
простору који је обухваћен ИДПГР-2 дефинисане су
заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и инсталација у оквиру којих је изградња ограничена или забрањена, односно ови објекти представљају
ограничавајући фактор за изградњу. Ове заштитне
зоне су прецизно дефинисане у текстуалном делу
Плана, као и у условима надлежних предузећа у
документацији Плана, а у графичком прилогу су приказане оне зоне и подручја за које је то било могуће
урадити. Све заштитне зоне и услови дефинисани
овим Планом се морају поштовати:

Локална самоуправа може донети одлуку да се
инвеститори ослободе обавезе обезбеђења одређеног процента обавезног паркинг простора на сопственој
парцели, уз надокнаду која ће бити коришћена за
изградњу објекта јавне гараже. За изградњу нових
објеката инвеститор може платити надокнаду за
максимално 20% недостајућих паркинг места. У
случајевима када се врши надзиђивање објеката без
околног земљишта (објекат=парцела) надокнада се
плаћа максималних 100% за свако недостајуће место
дограђеног дела објекта. Сви услови ће бити дефинисани одговарајућом градском одлуком.
Уколико инвеститор не изведе објекат у складу са
условима за паркирање, нема могућности покретања
процедуре израде урбанистичког плана којим би променио нормативе. (Одступања се не могу верификовати
израдом новог плана, осим ИДПГР-2.
Свако треће паркинг место у оквиру површине јавне
намене мора бити озелењено (формиран дрворед).
Формирањем дрвореда на паркингу унутар сопствене парцеле, инвеститор може да коригује обавезну
зелену површину до -5% (планирана површина х
0,95). У супротном, нису дозвољена одступања од
дефинисане зелене површине. Озеленити паркинг
просторе високим лишћарима широких крошњи без
плодова који могу да угрозе пролазнике или јавну
површину и аутомобиле (избегавати врсте које имају
велике и тврде плодове, плодове који би запрљали

• Заштитне зоне за високонапонске водове
износе: за далековод 220 kV износи 50,0m (25m+25m);
за далеководе 110 kV (постојећи и планирани) износи
60,0m (15,0m+30,0m+15,0m); за далековода 35 kV
износи 15,0m (7,5m+7,5m). Услови изградње у заштитним зонама дефинисани су посебним правилима
грађења за зоне у оквиру којих се налазе
• Заштитни појас и појас контролисане градње
уз државне путеве унутар грађевинског подручја је
дефинисан грађевинским линијама у складу са предходно донетим урбанистичким плановима.
014. Ограђивање: Ограђивање парцела на којима се одвијају пословне делатности и поједине
делатности јавних функција: Ограђивање производних комплекса је обавезно. Ограђивање установа
које морају имати контролисане услове у којима се обавља функција (школе, предшколске установе, установе
здравствене и социјалне заштите са смештајним
капацитетима и сл.) се такође ограђују према овим
условима.
Парцеле је потребно оградити дуж међних линија.
Уколико се на парцели одвијају искључиво комерцијалне делатности (администрација, трговина, услуге
и сл.) ограђивање према улици није обавезно, а ограђивање према суседима може бити предмет договора
са суседом. Договор се дефинише овереном сагласношћу.
Ограде се постављају на регулациону линију тако
да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на
уличној огради не могу се отварати ван регулационе
линије већ искључиво према дворишту. Уколико удаљеност ивице уличног коловоза и границе парцеле
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није довољна за несметано скретање возила која
приступају комплексу, улазну капију је потребно
померити ка унутрашњости парцеле, а тачан положај
одредити према дужини возила која ће имати приступ
комплексу. Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне целине, али висина унутрашње
ограде не може бити већа од висине спољашње
ограде.
Висина уличне ограде износи максимално 2 м, с тим
да висина пуног (зиданог) дела износи максимално
0,9 м, а преко те висине ограда може бити транспарентна или жива ограда од одговарајуће врсте биљака.
Висина ограде ка суседним парцелама износи максимално 2 м, али нема ограничења у погледу материјализације ограде. Парцеле са производним
објектима који захтевају посебне услове у погледу
функционалног издвајања или заштите непосредног
окружења (производни погони, радионице, бензинске
станице и сл.) могу се ограђивати према суседима
оградом висине до 2,2 м.

Број 5

Ограничавајући услов за подизање ограде ове
висине јесте постојање објекта на суседној парцели
који има грађевинску дозволу којом су одобрени
прозорски отвори радног простора који подразумева
неопходну инсолацију. У том случају висина ограде
ових комплекса не може угрожавати инсолацију
постојећег радног простора.
Посебни услови за ограђивање:
Уколико се стамбени објекат граничи са објектом
пословања, на тој међној линији се примењују услови
за ограђивање пословних објеката.
У случајевима када инвеститор жели да постави
нову, односно легализује ограду до регулације која
не одговара дефинисаним условима, неопходно је да
предходно прибави позитивно мишљење Комисије за
планове града Шапца. Комисија ће у тим случајевима
ценити услађеност ограде у односу на функцију и
архитектуру објекта на парцели и/или уметнички
изражај.

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
ДЕО БЛОКА 26а
М/ ИДПГР-2

МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Ови услови се односе искључиво за реконструкцију и доградњу објекта у обухвату границе ИДПГР-2.
Површина јавне намене (део кат.п.бр. 2654/1) је површина јавне намене са контролисаним приступом и
ограђује се. Приступ је дозвољен корисницима објекта на парцелама: 2655/2 и 2655/1. Обавезно је
обезбедити службеност приступа корисницима парцеле 2654/2 у случају потребе за интервенцијама на
објекту хотела, као и другим службама јавних и комуналних предузећа.
Део парцеле 2655/1 КО Шабац према Улици кнеза Милоша и према хотелу "Слобода" се не ограђује.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa oбjeкaтa

Прaвилa
пaрцeлaциje
Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Доминантне намене: комерцијалне и услужнe дeлaтнoсти, становање. Компатибилне
намене: образовање, јавне намене, спорт и рекреација, туризам, угоститељство и сличне
намене које су примерене зони градског центра.
Графичким прилогом су дефинисана правила препарцелације.
Пoдзeмнe eтaжe

Индeкс
зaузeтoсти
Грaђeвинскe
линиje и
удаљеност од
међа и суседа

Пaркирaњe

Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe мoгу дa
зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa,
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa
пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте зелене површине.
Максимално 90%.

Грађевинске линије објекта су дефинисане графичким прилогом
као максималне. Грађевинске линије објекта се морају прилагодити
услову обавезне заштите стабла брезе.
Грађевинске линије препуста објекта према сопственој парцели и
површини јавне намене се дефинишу урбанистичким пројектом при
чему препусти према Улици кнеза Милоша не може бити већи од 1/4
ширине тротоара, односно максимално 60 цм.
Спрaтнoст
Мaксимaлнa висинa oбjeкaтa je до четири надземне етаже (П+3+Пс).
Архитектонски акценти објекта се дефинишу урбанистичким пројектом
У складу са општим одредбама 012. Приступ паркинг простору и гаражама је искључиво са парцеле кат.п.бр. 2655/1 КО Шабац.
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Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Нема обавезе формирања зелених површина на парцели али је обавеза сачувати
постојеће стабло брезе.

Интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћег oбjeкта до максимално дефинисаних урбaнистичких пaрaмeтaрa и доградља до максимално дефинисаних грађевинских линија.

Изгрaдњa
других oбjeкaтa
нa пaрцeли
Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Забрањена је изградња других објеката на парцели.

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности прикупљања, селекције и складиштења отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (коцкарнице и забрана промета алкохолом у зонама школа и сл.).

Посебни услови

Обликовање објекта мора бити у складу са принципима савременог архитектонског
израза. Обавезна је заштита стабла брезе. Обавезна је употреба вертикалног зеленила
на фасади.
Дозвољене су све врсте отвора на све четири фасаде, у складу са чињеницом да је
објекат грађен као слободностојећи и да постоје такви отвори на свим фасадама. Отвори
који служе за инсолацију стамбених просторија, морају бити удаљени минимално 4м од
суседног објекта.
Забрањено је у току експлоатације објекта постављати на фасади: рекламне паное и
видео бимове (без посебног одобрења) а уколико се планира застакљени излог, забрањено је прелепљивање рекламним фолијама. Дозвољене су термоизолационе фолије
(рефлектујуће, нерефлектујуће, благо тониране, са и без УВ заштите, искључиво без
рекламних ознака и транспарентне).

ДЕО БЛОКА 415
Рз1/ ИДПГР-2

РАДНА ЗОНА ПОРЕД ДРЖАВНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Oви услoви сe oднoсe нa изгрaдњу oбjeктa дуж коридора државних путних праваца.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa oбjeкaтa

У oвим зoнaмa je мoгућa: зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти, комерцијалне делатности, изградња електро-енергетских и енергетских постројења, сервисне
и станице за снабдевање горивом и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм.
Индустриjскa прoизвoдњa ниje дoзвoљeнa. Становање је забрањено.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Минимална површина новоформиране парцеле је 7,0 ари. Мaксимaлнa пoвршинa ниje
oгрaничeнa. Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa сукорисничку или пoвршину
јавне намене минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За директно
прикључење на државни пут поступиће се у складу са важећим законским прописима.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe eтaжe

Индeкс
зaузeтoсти
Грaђeвинскe
линиje

Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe мoгу дa
зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa,
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa
пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте зелене површине.
Максимално 60%.
Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти нa грађевинску линију улице или
на прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу aли нe ближe oд 10,0 м
удaљeнoсти oд грaницe путнoг зeмљиштa државних путeвa.
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Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

Удаљеност објеката пословања објеката од бочних и задњих
међа:
Објекти се граде као слободностојећи објекти. Другачији тип
изградње објекта може утврдити израдом урбанистичког пројекта.
На парцели је неопходно обезбедити један приступ ширине
4,5м. Изузетно се може одобрити мања удаљеност објекта од 4,5м
(али не мање од 3,0м) од бочне међе ако се у поступку издавања
локацијских услова недвосмислено утврди да се ради о објекту малог
капацитета за чије функционисање нема посебних услова.
Објекат се другом страном поставља на минимално h/4 од
границе бочне међе;
Удаљеност објекта од бочне међе је минимално 4,5м, односно мања удаљеност објекта од 4,5м (али не мање од 3,0м) од бочне
међе ако се у поступку издавања локацијских услова недвосмислено
утврди да се ради о објекту малог капацитета за чије функционисање
нема посебних услова.
Посебним условима се могу условити и већа удаљења од
бочних и задњих међа (против пожарни услови, услови заштите животне средине, технолошки и сл).
Спрaтнoст
Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже
(П+2).
У складу са општим одредбама 012.

Пaркирaњe
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
Изгрaдњa
других oбjeкaтa
нa пaрцeли
Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу
сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.
Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене до максимално дефинисаних урбанистичких параметара.
Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким и гео-техничим елаборатима.
НЕПОМЕНУТИ УСЛОВИ

Сви непоменути услови који нису дефинисани ИДПГР-2, дефинисаће се у складу са условима и правилима
који су дефинисани Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник
РС", бр.22/15) и другим, важећим законским и подзаконским актима.
Саставни део ИДПГР-2 су следећи графички
прилози:
23) Границе обухвата ИДПГР-2
24) План намене површина
25) План регулације и нивелације
26) План површина јавне намене (део блока
26а)
27) Спровођење плана и даља планска разрада.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Друга измена и допуна плана генералне регулације "Шабац"-ревизија ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у "Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева".
Ступањем на снагу овог плана, План генералне
регулације "Шабац"-ревизија (―Сл. лист града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева‖, бр.
18/15, 23/15 и 16/18) престаје да се примењује у
оквиру граница измена и допуна које су дефинисане
овим планом.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-59 /2019.-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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004
Нa oснoву члана члана 35. став 7, члана 46. и
члана 51 б Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (―Службeни глaсник РС‖ брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-одл.
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС,
98/13-одл. УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члaнa 99.
Стaтутa грaдa Шaпцa (―Службeни лист грaдa Шaпцa‖
брoj 32/08 и 33/36), Скупштина грaдa Шaпцa, на
седници од 26.03.2019. године, дoнeла je:
OДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛAНA ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ "ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ" - прва
измена
Члaн 1.
Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изради Измене
и допуне Плaнa генералне рeгулaциje "Поцерски
Причиновић"- прва измена (у даљем тексту, ИДПГР-1).
Разлог израде ИДПГР-1 је пренамена земљишта,
односно обезбеђивање могућности за проширење постојећег гробља на кат.п.бр. 3525 КО П. Причиновић.
Члaн 2.
Границом обухвата ИДПГР-1 су обухваћене су
целе катастарске парцеле број: 3524, 3525, 236/1,
236/3 и 236/4 КО П. Причиновић и део катастарске
парцеле број 526 КО Поцерски Причиновић. Површина
обухвата ИДПР-1 износи око 4,4 ha.
Због немогућности решавања имовинских односа
на парцелама: 236/1, 236/3 и 236/4 КО П. Причиновић
на којима је основним планом планирано проширење
постојећег гробља, у току израде ИДПГР-1 ће се размотрити могућност проширења гробља на кат.п.бр.
3525.
Члaн 3.
Према Просторном плану града Шапца (''Сл. лист
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева'', бр. 7/2012) КО Поцерски Причиновић се
налази у оквиру подручја за које је наведено да се
примењује Генерални план за Шабац и приградска
насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и
Мишар ("Сл лист општине Шабац", бр. 10/08, исправка
техничке грешке, бр. 351-262/2013-14 од 13.03.2013.).
Према одредбама члана 23. Закона о планирању и
изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-исп,
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14 и 83/18), за
насељено место које је у складу са Законом о територијалној организацији Републике Србије (''Сл. гласник
РС'' бр.129/07) утврђено као град, доноси се генерални урбанистички план. Израда генералног урбанистичког плана је у току (Одлука о изради генералног
урбанистичког плана ''Шабац 2020''- усклађивање ГП
за Шабац и приградска насеља: Мајур, Поцерски
Причиновић, П. Причиновић, Јeленчу и Мишар у
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складу са Законом о планирању и изградњи), (''Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева, бр. 19/11).
Према Плану генералне регулације ''Поцерски
Причиновић'' ("Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева‖ брoj 17/13) простор у обухвату ИДПГР-1 припада следећим целина
и зонама:
 кат.п.бр. 3524 КО П. Причиновић: подзона ТНЦ
8а: гробље
 кат.п.бр: 236/1, 236/3 и 236/4 КО П. Причиновић:
зона проширења гробља и зона заштите инфраструктурниг објеката (заштитно зеленило.
 кат.п.бр: 3525 КО П. Причиновић: подзона ТНЦ
3аР - рурално становање-етно зоне
 део кат.п.бр. 526 КО П. Причиновић: саобраћајница.
Све парцеле се налазе у грађевинском подручју
насеља. Осим парцеле гробља, све остале парцеле
су неизграђене. На кат.п.бр. 236/1, 236/3 и 236/4 се
налазе засади лешника.
Члан 4
ИДПГР-1 ће се заснивати на следећим принципима планирања: рационално коришћење земљишта,
одрживост планских решења, учешће јавности у
доношењу планских решења, коришћење компаративних предности локације, заштити јавног интереса,
јавних добара и јавног простора и др.
Поред наведених принципа планирања, коришћења и уређења простора, израда ИДПГР-1 ће се
заснивати на поштовању интереса и захтева локалне
самоуправе и надлежних јавних предузећа.
Члан 5
Визија уређења предметног простора је да примарно комунални објекат гробља буде: довољног
капацитета, плански уређен, инфраструктурно опремљен, саобраћајно приступачан и интегрисан у
окружење.
Основни циљ ИДПГР-1 је планирање проширења
површине гробља на суседну кат.п.бр. 3525 КО П.
Причиновић чиме ће се намена рурално становање етно зоне, укинути и уместо ње дефинисати намена:
Комунални објекти - гробље. Планирањем гробља на
ову парцелу, површине које су сада предвиђене за
проширење ће променити намену у пољопривредно
земљиште.
Након извршене анализе а у складу са конкретним потребама на локацији и сагледавању шире
околине, дефинисани обухват планског документа
нацртом плана може бити коригован.
Члaн 6.
Рoк зa изрaду ИДПГР-1 из члaнa 1. oвe Oдлукe
изнoси четири месеца од дана ступања на снагу ове
одлуке. До усвајања ИДПГР-1, забрањена је било каква
изградња у обухвату ИДПГР-1 ''Поцерски Причиновић''прва измена
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Члaн 7.

Наручилац израде плана и финансијер је Град
Шабац. Носилац изрaде ИДПГР-1 је надлежни орган
локалне самоуправе. Израда ИДПГР-1 је поверена
ЈП Инфраструктура Шабац, Шабац.
Члaн 8.
У складу са чланом 51б Закона o плaнирaњу и
изгрaдњи "Службeни глaсник РС‖ брoj 72/09, 81/09исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС,
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
пошто се ради о мањој измени и допуни плана, неће
се спроводити поступак раног јавног увида а јавни
увид ће се спровести у року од 15 дана, у просторијама ЈП „Инфраструктура Шабац―, Шапца којем је
поверена израда плана.
Члaн 9.
У складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС",
бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Зaкoнa o плaнирaњу
и изгрaдњи (―Службeни глaсник РС‖ брoj 72/09, 81/09исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС,
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
састaвни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја плана на животну
средину на основу Мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске управе
Шабац (бр. 501-4-6/2019-08 од 28.02.2019..).
Члaн 10.
Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-60/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

005
Нa oснoву члaнa 9. стaв 3 и члана 11. Зaкoнa o
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл.
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члaнa 99. Стaтутa
грaдa Шaпцa (―Службeни лист грaдa Шaпцa‖ брoj
32/08 и 33/16), Скупштина грaдa Шaпцa, на седници
од 26.3.2019. године, дoнeла je:
OДЛУКУ
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПЛAНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ" - прва измена
Члан 1.
Доношењем ове одлуке, не израђује се стратешка
процена утицаја на животну средину Измене и допуне

Број 5

плана генералне регулације "Поцерски Причиновић"прва измена (у даљем тексту, ИДПГР-1).
Члан 2.
Границом обухвата ИДПГР-1 су обухваћене су
целе катастарске парцеле број: 3524, 3525, 236/1,
236/3 и 236/4 КО П. Причиновић и део катастарске
парцеле број 526 КО Поцерски Причиновић. Површина
обухвата ИДПР-1 износи око 4,4 ha.
Због немогућности решавања имовинских односа
на парцелама: 236/1, 236/3 и 236/4 КО П. Причиновић
на којима је основним планом планирано проширење
постојећег гробља, у току израде ИДПГР-1 ће се размотрити могућност проширења гробља на кат.п.бр. 3525.
Члан 3.
Одлука да се не израђује стратешка процена се
доноси на основу мишљења Одељења за инспекцијске и стамбено-комуналне послове градске управе
Шабац (501-4-6/2019-08 од 28.02.2019.), које је донето у складу са Критеријумима за утврђивање могућности значајних утицаја на животну средину планова и
програма и доношење одлуке о изради стратешке
процене из члана 5.ст.1 и 2, Прилог 1. Зaкoнa o
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл.
глaсник РС", бр. 135/04 и 88/10) у складу са планираном
наменом површина у обухвату урбанистичког плана.
Одлука да се не израђује стратешка процена се
доноси с обзиром да се намена површина дефинисана основним планом за проширење гробња (ПГР
„Поцерски Причиновић―) задржава уз измештање на
једну од суседних парцела и с обзиром да стратешка
процена није урађена ни за основни план, јер је
претходно урађена за Генерални план за Шабац и
приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П.Причиновић,
Јеленча и Мишар (''Сл.лист општине Шабац, бр.10/08,
исправка техничке грешке бр. 351-262/2013-14 од
13.3.2013.) и Просторни план града Шапца (''Сл.лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева, бр. 7/12)
Према Плану генералне регулације ''Поцерски
Причиновић'' ("Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева‖ брoj 17/13) простор у
обухвату ИДПГР-1 припада следећим целина и
зонама:
 кат.п.бр. 3524 КО П. Причиновић: подзона ТНЦ
8а: гробље
 кат.п.бр: 236/1, 236/3 и 236/4 КО П. Причиновић:
зона проширења гробља и зона заштите инфраструктурниг објеката (заштитно зеленило).
 кат.п.бр: 3525 КО П. Причиновић: подзона ТНЦ
3аР - рурално становање-етно зоне
 део кат.п.бр. 526 КО П. Причиновић: саобраћајница.
Све парцеле се налазе у грађевинском подручју
насеља. Осим парцеле гробља, све остале парцеле
су неизграђене. На кат.п.бр. 236/1, 236/3 и 236/4 се
налазе засади лешника.
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Основни циљ ИДПГР-1 је планирање проширења
површине гробља на суседну кат.п.бр. 3525 КО П.
Причиновић. Планирањем гробља на ову парцелу,
површине које су сада предвиђене за проширење ће
променити намену у пољопривредно земљиште.
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јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних
основних школа („Сл. гласник. РС", бр. 21/2018), члана
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града
Шапца", бр 32/2008 и 33/2016), Скупштина града Шапца,
на седници одржаној 26.03.2019. године, доноси

Члан 4.

ОДЛУКУ

Наручилац израде плана и финансијер је Град
Шабац. Носилац изрaде ИДПГР-1 је надлежни орган
локалне самоуправе. Израда ИДПГР-1 је поверена ЈП
Инфраструктура Шабац, Шабац.

О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
Члан 1.

Члан 5.
Ова Oдлука је саставни део Одлуке о приступању
Измени и допуни плaнa генералне рeгулaциje "Поцерски
Причиновић"-прва измена.
Члан 6.
Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Сл. лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 351-61/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

Одлуком о мрежи јавне предшколске установе на
територији града Шапца (у даљем тексту: Мрежа
предшколске установе) утврђују се број и просторни
распоред предшколске установе, седиште и издвојена одељења - објекти предшколске установе или
други простор, према врсти и структури, уважавајући
циљеве и принципе предшколског васпитања и образовања и потребу оптималног коришћења расположивих 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.

006
На основу члана 104. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС",
бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), члана 2. и
4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи

Делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од шест месеци до поласка у
основну школу на територији града Шапца, обавља
Предшколска установа
„Наше дете" Шабац, ул. Господар Јевремова бр. 23.
Мрежу Предшколске установе „Наше дете" Шабац,
ул. Господар Јевремова бр. 23, чине:

а) Објекти предшколске установе - издвојена одељења ван седишта установе (вртићи):
Редни Назив објекта
број
(вртића)

Адреса

Површина објекта и
дворишта
2

1123 м
2
двориште 1679 м

Облик рада према узрасту деце
Целодневни боравак од 1 год. до поласка
у школу, полудневни боравак од 3-5,5
година и припремни
предшколски програм

Младост

Шабац, Кнеза
Лазара 10

2.

Слобода

Шабац, Милутина
Бојића бб

3.

Бамби

Шабац, Борачка 5

728 м
2
двориште 3105 м

4.

Пчелица

Шабац, Деспота
С. Лазаревића бб

1323 м
2
двориште 3.750 м

Радост

Шабац, Краља
Александра 17

397 м
(двориште - заједнички Целодневни боравак од 1-5,5 године
2
простор 3385 м )

Полетарац

Шабац, Краља
Александра 17

371 м
Целодневни боравак од 3 год. до поласка
(двориште - заједнички
у школу и припремни предшколски пр.
2
простор 3385 м )

1.

2

1568 м
Целодневни боравак од 1 год. до поласка
(заједничко двориште у школу, полудневни боравак од 3-5,5
2
година и припремни предшколски програм
6407 м )
2

2

Целодневни боравак од 2 год. до поласка
у школу и припремни предшколски пр.
Целодневни боравак од 1 год. до поласка
у школу, полудневни боравак од 3-5,5 год.
и припремни предшколски програм

2

5.

2

6.
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Целодневни боравак од 1 год. до поласка
2
267 м
у школу, полудневни боравак од 3-5,5
(двориште - заједнички година и припремни
простор 3385 м2)
предшколски програм

7.

Снежана

Шабац, Краља
Александра 17

8.

Шврћа

Шабац, Андрије
Глишића 2

9.

Ђурђевак

Шабац, Николе
Тесле 1

639 м
Целодневни боравак од 1-3 год. и
(заједничко двориште
полудневни боравак од 3-5,5 година
2
33495 м )

10.

Веверица

Шабац, Николе
Тесле 1

334 м
Целодневни боравак од 3 год. до поласка
(заједничко двориште
у школу и припремни предшколски пр.
2
33495 м )

11.

Сунцокрети

Мајур, Војводе
Путника

12S

Бубамара

Шабац, Вука
Караџића

100 м
школско дворипгге

13.

Пролеће

Шабац, Станоја
Главаша

400 м
школско двориште

14.

Бајка

Шабац, Боре
Тирића бб

1384 м
неограђен простор

15.

Сунце

Шабац, Милутина
Бојића бб

16

Колибри

Прњавор,
Карађорђева 32

2

102 м
неограђен простор

Целодневни боравак од 3 год. до поласка
у школу и припремни
предшколски пр.

2

2

2

204 м
2
350 м двориште

Целодневни боравак од 3 год. до поласка
у школу и припремни
предшколски пр.

2

2

2

Целодневни боравак од 3-5,5 године
Целрдневни боравак од 3 год. до поласка
у школу и припремни
предшколски пр.
Целодневни боравак од 1 год. до поласка
у школу и припремни предшколски пр.

2

504 м
(заједничко двориште Целодневни боравак од 1-3 године
2
6407 м )
2

716 м
неограђен простор

Целодневни боравак од 1-6,5 година,
припремни предшколски програм и
посебан програм Школица живота

б) Објекти основних школа у седишту и издвојеним одељењима, за реализацију припремног предшколског
програма, програма "Кренимо са три" за узраст од 3-5,5 година и мешовите групе за узраст од 3-6,5 година:
Редни
број

Назив школе

Облик рада према узрасту деце

1.

ОШ „Краљ Александар Карађорђевић"
Прњавор ИО Рибари

Припремни предшколски програм, програм
"Крвнимо са три" и мешовите групе

2.

ОШ „Краљ Александар Карађорђевић"
Прњавор ИО Петковица

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

3.

ОШ „Војвода Степа"Липолист

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

4.

ОШ „Војвода Степа"Липолист Издвојено
одељење Дуваниште

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

5.

ОШ „Јован Цвијић" Змињак

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

6.

ОШ „Јован Цвијић" Змињак Издвојено
одељење Петловача

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

7.

ОШ „Војвода Степа"Липолист Издвојено
одељење Бела Река

Припремни предшколски програм, програм
"Кренгшо са три" и мешовите групе

8.

ОШ „Мајур" Мајур Издвојено одељење Штитар

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

9.

ОШ „Војвода Степа" Липолист Издвојено
одељење Слепчевић

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите rpyife

10.

ОШ „Вук Караџић" Шабац Издвојено одељење Припремни предшколски програм, програм
Табановић
"Кренимо са три" и мешовите групе
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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ОШ „Вук Караџић" Шабац Издвојено одељење Припремни предшколски програм, програм
Мачвански Причиновић
"Кренгшо са три" и мешовите групе
Припремни предшколски програм, програм
ОШ „Вук Караџић" Шабац ИО Касарске ливаде
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Ната Јеличић" Шабац Издвојено одељење Припремни предшколски програм, програм
Дреновац
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Николај Велимировић" Шабац, Издв.
Припремни предшколски програм, програм
одељ. Цуљковић
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Лаза К. Лазаревић"Шабац Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељ. Поц. Метковић
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Лаза К. Лазаревић" Шабац Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Грушић
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Доситеј Обрадовић" Волујац, Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Бојић
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Лаза К. Лазаревић" Шабац Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Варна
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Доситеј Обрадовић" Волујац, Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељ. Синошевић
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Доситеј Обрадовић" Волујац, Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Букор
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Доситеј Обрадовић" Волујац, Издвој.
Припремни предшколски програм, програм
одељење Накучани
"Креним&са три" и мешовите групе
ОШ „Доситеј Обрадовић" Волујац (матична
Припремни предшколски програм, програм
школа)
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Доситеј Обрадовић" Волујац, Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Криваја
"Кренимо са три" и мешовите групс
ОШ „Стојан Новаковић" Шабац Издвој. одељ. Припремни предшколски програм, програм
Поц. Причиновић
"Кренгшо са три" и мешовите групе
ОШ „Стојан Новаковић" Шабац Издвој. одељ. Припремни предшколски програм, програм
Горња Врањска
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Доситеј Обрадовић" Волујац, Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Заблаће
"Кренгшо са три" и мешовите групе
ОШ „Јанко Веселиновић" Шабац Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељ. Јеленча
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Лаза К. Лазаревић" Шабац Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Маови
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Јанко Веселиновић" Шабац Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељ. Жабар
"Кренгшо са три" и мешовите групе
ОШ „Јеврем Обреновић" Шабац Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Орид
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Јеврем Обреновић" Шабац Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Мишар
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Јеврем Обреновић" Шабац Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Корман
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Јеврем Обреновић" Шабац Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Орашац
"Кренгшо са три" и мешовите групе
ОШ „Јеврем Обреновић" Шабац Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Мрђеновац
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Јанко Веселиновић" Шабац, Издв. одељ. Припремни предшколски програм, програм
Мала Врањска
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Јанко Веселиновић" Шабац, Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељ. Церовац
"Кренимо са три" и мешовите групе
ОШ „Доситеј Обрадовић" Волујац, Издвојено
Припремни предшколски програм, програм
одељење Метлић
"Кренимо са три" и мешовите групе
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38.

ОШ „Доситеј Обрадовић" Волујац, Издвојено
одељ. Двориште

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

39.

ОШ „Доситеј Обрадовић" Волујац, Издвојено
одељење Румска

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

40.

ОШ „Лаза К. Лазаревић" Шабац Издвојено
одељење Слатина

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

41.

ОШ „Јеврем Обреновић" Шабац
Издвојено одељење Миокус

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

Број 5

в) Други простори - остали објекти за обављање програма предшколског васпитања и образовања, у
складу са законом:
Редни
број

Назив

Адреса

Површина
објекта и
дворишта

Облик рада

1.

Дом културе

Шеварице

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

2.

Месна заједница

Богосавац

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три" и мешовите групе

3.

Вет. амбуланта

Добрић

Припремни предшколски програм, програм
"Кренимо са три " и мешовите групе

4.

Објекат Меда

Шабац,Тиршов
венац бб

400 м

2

5.

Објекат Милица

Шабац, Поцерска 1

700 м
2
100 м

Целодневни боравак од 1 год. до поласка у
школу

2

6.

Објекат Маша

Шабац, Поцерска 1

350 м
2
100 м

Целодневни боравак од 1 год. до поласка у
школу

г) Исхрана дeцe организована је у Предшколској
установи "Наше дете" Шабац, у две производне кухиње, из којих се врши дистрибуција и превоз хране у
остале вртиће на градском и сеоском подручју. Храна
се припрема у две централне кухиње у Шапцу, у ул.
2
Крзља Александра 17, површине 350 м , и у ул.
2
Николе Тесле 1, површине 169 м . Обе су опремљене најсавременијим машинама и опремом у складу
са haccp стандардом. У основним школама, ужина је
организована у школским кухињама.
Члан 3.
Васпитно-образовни рад у припремном предшколском програму, програм "Кренимо са три" и рад у
мешовитим групама, на сеоском подручју, може бити
реализован и организовањем пунктова у неком од
објеката из чл. 2. тч. б) и в).
Члан 4.
Васпитно-бразовни рад у Предшколској установи
"Наше дете" Шабац, ул. Господар Јевремова бр. 23,
остварује се на српском језику.
Члан 5.
Саставни део ове одлуке чини Елаборат о плану
мреже јавне предшколске установе са седиштем на
територији града Шапца, за период од 2018. до 2023.
године, односно за период од пет година.

2

Целодневни боравак од 1 год. до поласка у
школу

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца".
Ова одлука објављује се у „Службеном листу
града Шапца".
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о мрежи Предшколске установе "Наше дете"
Шабац, бр. 020-89/2011-14 од 14.12.2011. године,
Одлука о допуни Одлуке о мрежи Предшколске установе "Наше дете" Шабац, бр. 020-115/2016-14 и Одлука
о Изменама и допунама Одлуке о мрежи Предшколске
установе "Наше дете" Шабац, бр. 020-204/2018-14 од
28.09.2018. године.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-81/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

007
На основу чланова 28, 32. став 6. и члана 44.
Закона о црквама и верским заједницама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2006), чланова 32. и 99. Статута града
Шапца (Службени лист града Шапца 32/08, 33/16),
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Скупштина града Шапца, на седници одржаној
26.03.2019. године, донела је:

Шапца и његових грађана,
Члан 6
Средства опредељена у буџету Града доделиће
се за:

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ШАПЦА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим правилником уређују се начин, поступак и
критеријуми за доделу средстава ради финансирања
програма/пројекта цркава и верских заједница које
делују на територији Града Шапца (у даљем тексту:
Град).
Члан 2
Висина средстава за суфинансирање цркава и
верских заједница утврђује се сваке године одлуком
о буџету Града.
Члан 3

1)

изградњу нових објеката;

2)

текуће поправке и одржавање;

3)

пројекте адаптације;

4)

пројекте реконструкције;

5)

уређење простора око верских објеката;

6)

програме/пројекте који осим верског, имају
ку-лтурни и научни значај за локалну
заједницу.
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 7

Јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања програма/пројекта цркава и верских
заједница расписује начелник Градске управе града
Шапца (у даљем тексту: Начелник).
Конкурс се расписује за текућу буџетску годину.
Члан 8

Средства из члана 2. овог правилника додељују
се на основу јавног конкурса, чије трајање не може бити
краће од 15 дана, од дана његовог објављивања.
II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу
средстава црквама и верским заједницама (у даљем
тексту: Комисија), коју именује Начелник.
Комисија има председника и два члана.

Члан 4
Право подношења пријаве на јавни конкурс за
доделу, средстава ради суфинансирања програма/пројекта цркава и верских заједница имају следећи
субјекти, који остварују значајну активност на територији града Шапца:


Српска православна црква, Шабачка епархија;



Римокатоличка црква, Жупа Св. Ане;



Исламска верска заједница, Меџлис Шабац.

Председника и чланове Комисије именује Начелник на мандатни период од четири године.
Комисија има следеће надлежности:

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
Члан 5
Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања програма/пројекта цркава и верских заједница
из буџета Града су:
1)

број верника према последњем попису
стано-вништва на територији Града;

2)

број објеката
заједнице;

цркве

односно

верске

3)

да ли је верски објекат под заштитом као културно добро;

4)

стање у ком се налази објекат;

5)

суфинансирање пројекта из других извора;

6)

обим задовољавања јавног интереса;

7)

унапређење стања у области у којој се пројекат реализује;

8)

степен

задовољавања
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интереса

града

1)

разматра пријаве на конкурс и
прегледа
конку-рсну
документацију;

2)

врши избор програма/пројекта
који
се
предлажу
за
суфинансирање;

3)

доставља Начелнику Предлог
одлуке о распо-дели средстава
са детаљним образложењем.

Стручне, административне и техничке послове за
потребе Комисије обавља Одељење друштвених
делатности, Градске управе града Шапца.
Члан 9
Текст конкурса садржи:
1)

предмет јавног конкурса;

2)

право учешћа;

3)

висину средстава која се додељују;

4)

рок за реализацију пројекта/програма;

5)

обавезну конкурсну документацију;

6)

начин пријављивања;

7)

рокови за подношење пријаве и одлучивање
о додели средстава,
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Конкурс се објављује на званичној интернет страници Града (веб-сајт Града) и у средствима јавног
информисања..
Члан 10
Пријава на конкурс подноси се Комисији на обрасцу "Пријава на Конкурс за доделу средстава ради
суфинансирања програма/пројекта цркава и верских
заједница" који је у прилогу овог правилника и чини
његов саставни део (Образац број 1).
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је обавезно
приложити:
1) доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра
у којем је субјекат регистрован;
2) преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.) сачињен од
стране подносиоца пријаве;
3) детаљан опис програма/пројекта за чије финансирање се подноси пријава;
4) предмер и предрачун радова.
Пријаве се подносе у штампаном облику предајом на писарници Градске управе града Шапца или
поштом.

бијена из буџета Града, а набавку добара, услуга или
радова у оквиру тих средстава мора вршити у.складу
са прописима којим се уређују јавне набавке. Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај
средстава и неодобравање средстава у наредној
години.
Члан 13
Корисници средстава дужни су да у року од 15
дана по завршетку програма/пројекта за која су
додељена буџетска средства, а најкасније до краја
текуће године, поднесу „Извештај о реализацији програма/пројекта цркава и верских заједница" и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских
средстава Градској управи града Шапца, Одељењу
за друштвене делатности Градске управе града
Шапца.
Образац „Извештај о реализацији програма/пројекта цркава и верских заједница" налази се у прилогу овог правилника и чини његов саставни део
(Образац број 2).
Извештаји се подносе у штампаном облику,
предајом на писарници Градске управе града Шапца
или поштом.

Члан 11
Комисија је дужна да у року од 10 дана од дана
закључења конкурса размотри све приспеле пријаве
и састави Записник о раду Комисије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија
неће узети у разматрање.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 110-27/2019-14

Комисија доставља Предлог одлуке Начелнику,
са детаљним образложењем и предложеним средствима за суфинансирање програма/пројекта цркава и
верских заједница, најкасније у року од 10 дана од
дана закључења Конкурса.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

Начелник у року од 30 дана од дана пријема
Предлога одлуке, доноси Одлуку о расподели средстава.
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Одлука Начелника је коначна.
Одлука се објављује на званичној интернет страници Града (веб-сајт Града).
Члан 12
Након коначности одлуке о расподели средстава,
са изабраним подносиоцима пријаве закључују се
уговори о суфинансирању пројекта.
Уговор у име Градске управе града Шапца потписује Начелник.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок
за пренос одобрених средстава, рок за реализацију
пројекта, обавезу подношења извештаја као и друга
права и обавезе уговорних страна.
Црква, односно верска заједница којој су пренета
средства дужна је да наменски користи средства до-

Број 5

На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца
("Сл. лист града Шапца" број 32/08 и 33/16) и члана
5. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке
организације града Шапца ("Сл. лист града Шапца"
број 3/17) Скупштина града Шапца, на седници од
26.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ
СЕДИШТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ШАПЦА
1.

ДАЈЕ СЕ сагласност Одлуку Управног
одбора Туристичке организације града
Шалца број 150 од 06.03.2019. године о
промени седишта у улицу Господар
Јевремова бр. 23 у Шапцу.

Број 5
2.

Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева
Ово Решење објавити у "Сл. листу града
Шапца".

2. Овај закључак објавити у „Службеном листу
града Шапца"

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 110-28/2019-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 110-29/2019-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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На основу члана 13. Закона о јавним службама
("Сл. гласник РС" број 42/91 и 71/94), члана 39.
Закона о туризму ("Сл. гласник РС" број 36/09, 88/10,
93/12 и 84/15) и члана 32. и 99. Статута града Шапца
("Сл. лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина
града Шапца, на седници одржаној дана 26.03.2019.
године, донела је

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гаасник РС" бр. 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 - др. закон и 47/18), члана 39. став 2, Закона о
прекршајима ("Сл. гласник РС" бр. 65/13, 13/16, 98/16
- одлука УС) и члана 32. и 99. Статута града Шапца
("Службени лист града Шапца" бр. 32/08 и 33/16),
Скупштина града Шапца, на седници одржаној дана
26.03.2019. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЋИВАЊУ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ШАПЦА
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 1.

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације града Шапца ("Службени лист
града Шапца", број 3/17) у члану 5. став 1. мења се и
гласи:
"Седиште Туристичке организације је у Шапцу,
улица Господар Јевремова бр. 23,"

У Одлуци о држању домаћих животиња ("Службени лист града Шапца" 24/2016) у члану 37. став 1.
брише се тачка 8.
После става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
"Новчаном казном у фиксном изиосу од 15.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако изводи пса
без поводника, односно без заштитне корпе на њушци
(чл. 10. став 1.)".

Члан 2.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у „Сл. листу града Шапца".

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца".

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-82/2019-14

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-83/2019-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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012

На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца
(„Службени лист града Шапца" број 32/08 и 33/16),
Скупштина града Шапца на седници одржаиој дана
26.03.2019. године, донела је
ЗАК ЉУЧ АК
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
САВЕТА ЗA ЗДРАВЉЕ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2018.
ГОДИНУ

На основу члана 61. став 7. Закона о становању и
одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/16), Мишљења Министарства грађевинарства. саобраћаја и
инфраструктуре о примени појединих одредби Закона о
становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр.
104/16) - примена члана 61. став 7, бр.401-00917/2017-12 од 07. децембра 2017. године и члана
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца",
бр.32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници одржаној дана 26.03.2019. године, донела је:
ОДЛУКУ

1.УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Савета
за здравље града Шапца за 2018. годину.

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА
РАД ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНА-
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ЛНОГ УПРАВНИКА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНОПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ШАПЦА

Ова одлука ступа на снвгу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-84/2019-14

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина износа накнаде
које су власници посебних делова стамбених и стамбено-пословних зграда на територији Града Шапца
дужни издвајати у случају принудно постављеног
професионалног управника од стране локалне самоуправе као вид принудне мере.
Под принудном управом, у смислу става 1. овог
члана, подразумева се постављање професионалног
управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама од стране локалне самоуправе као вид принудне мере у случају да зграда у законском року није
изабрала своје органе управљања, и у случају истека
или престанка мандата управника, уколико у прописаном року не буде изабран нови управник.
Накнада за рад принудно постављеног професионалног управника
Члан 2.
Власници посебних делова, у случају принудно
постављеног професионалног управника на територији града Шапца, учествују у издвајању за накнаду
за управљање сразмерно броју својих посебних
делова у односу на укупан број свих посебних делова
зграде,
Члан 3.
Висина износа накнаде за управљање, у случају
принудно постављеног професионалног управника
представља месечни износ утврђен у апсолутном
износу за стан и пословни простор, као посебан део
зграде, и износи:
- за зграде које имају до 8 посебних делова 166,55 динара;
- за зграде од 8 до 30 посебних делова - 199,86
динара;
- за зграде преко 30 посебних делова - 233,17
динара.

Број 5

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

013
На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца
(''Сл. лист града Шапца'' број 32/08 и 33//16) Скупштина
града Шапца, на седници одржаној 26.03.2019. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ШАБАЧКОГ ПОЗОРИШТА
1. ПРЕСТАЈЕ дужност вршиоцу дужности директора Шабачког позоришта Милени Богавац, драматуршкињи из Београда, због именовања на место
директора, по спроведеном јавном конкурсу.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града
Шапца''.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-16/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

014
На основу члана 34. и 35. Закона о култури ("Сл.
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16) и члана 32. и
99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца"
број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца, на
седници од 26.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Члан 4.

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ШАБАЧКОГ
ПОЗОРИШТА

Висина износа накнаде за управљање, у случају
принудно постављеног професионалног управника
представља месечни износ утврђен у апсолутном
износу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место
као посебан део зграде, и износи:

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Милена Богавац, драматуршкиња
из Београда, за директора Шабачког позоришта, на
период од четири године.

-

за гаражу и гаражни бокс - 33.31 динар;

- за гаражно место у заједничкој гаражи - 66,62
динара.
Члан 6.

2. Ово решење објавити у "Сл. листу града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-6/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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На основу члана 24. став 3 Закона о јавним предузећима (" Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 32. и
99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца"
број 32/08 и 16/33) Скупштина града Шапца, на
седници од 26.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "ТОПЛАНАШАБАЦ" ШАБАЦ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Слободан Јеротић, дипл. машински инжењер, за директора ЈКП" Топлана - Шабац"
Шабац, на период од чтири године.
2. Ово решење објавити у "Сл. гласнику РС", "Сл.
листу града Шапца" као и на интернет страници града
Шапца.
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директора јавног предузећа. ("Сл. гласник РС" број
65/16). Утврђену ранг листу кандидата, заједно са
записником о спроведеном изборном поступку Комисија је доставкла Градској управи града Шапца.
Градска управа је ранг листу Кандидата, заједно
са записником о спроведеном изборном поступку,
доставила Комисији за избор и именовања Скупштине града, која је у складу са чланом 41. став 3.
Закона утврдила и припремила предлог о именовању
директора ЈКП " Топлана - Шабац" Шабац, и доставила га Скупштини на разматрање и усвајање.
Скупштина је прихватила наведени предлог и
донела решење као у диспозитиву.
Ово решење је коначно у складу са чланом 41.
став 4. Закона о јавним предузећима.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-11/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

Образложење
Одредбом члана 24.став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број 15/16) прописано је
да директора јавног предузећа именује оснивач на
период од четири године, на основу спроведеног
јавног конкурса.
Скупштина града Шапца, на седници од 12.12.2017.
године именовала је Комисију за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач град Шабац.
На седници од 06.02.2019. године Скупштина
града је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП" Топлана - Шабац"
Шабац.
Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у "Сл.
гласнику РС," бр. 9/19 од 13.02.2019. године, "Сл.
листу града Шапца" бр. 1/19, дневним новинама
„Данас" и на интернет страници града Шапца. Конкурс
је био отворен 30 дана од дана објављивања у "Сл.
гласнику РС."
На оглас за конкурс пријавио се један кандидат
Слободан Јеротић, дипл. машински инжењер из
Борче.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, на седници одржаној
20.03.2019. године разматрала је приспелу пријаву и
констатовала да је пријава благовремена, разумљива и потпуна. Након тога је саставњен списак са
једним кандидатом.
На седници одржаној 20.03.2019. године Комисија
је спровела изборни поступак у виду усмене провере
стручне оспосабљености знања и вештина пријављеног кандидата, након чега је саставила ранг листу са
једним кандидатом у складу са Законом о јавним
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање

016
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
("Сл. гласник РС" број 15/16) и члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број 32/08
и 33/16) и члана 52. Одлуке о промени оснивачког
акта Регионална депонија „Срем-Мачва" Сремска
Митровица („Сл. лист града Шапца" бр. 1/19) Скупштина града Шапца, на седници од 26.03.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА"
ШАБАЦ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Раде Живковић, за в.д. директора ЈКП Регионална депонија „Срем - Мачва" Шабац
на период који не може бити дужи од једне године.
2. Именовани ће ступити на дужност 27.03.2019.
године.
3. Ово Решење објавити у "Сл. листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-12/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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Број 5
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На основу члана 135. Закона о здравственој
заштити ("Сл. гласник РС" број 107/05, 72/09, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 93/14, 96/15,106/15 и 113/17) и
члана 12. Одлуке о оснивању Апотеке „Шабац" у
Шапцу ("Сл. лист града Шапца" број 25/06) и члана
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл, лист града
Шапца" број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца,
на седници од 26.03.2019. године, донела је

На основу члана 137. Закона о здравственој
заштити ("Сл. гласник РС" број 107/05, 88/10, 99/10,
57/11,119/12, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 14.
Одлуке о оснивању Апотеке „Шабац" у Шапцу ("Сл.
лист града Шапца" број 25/06) и члана 32. и 99.
Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број
32/08 и 33/16) Скушштина града Шапца, на седници
од 26.03.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ „ШАБАЦ"
У ШАПЦУ

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА АПОТЕКЕ „ШАБАЦ" И ИМЕНОВАЊУ
НОВОГ

1. РАЗРЕШАВА СЕ др Пантелија Стојиновић
дужности директора Апотеке „Шабац" Шабац, због
поднете оставке.
2. Ово Решење објавити у "Сл. листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 118-13/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

1.

РАЗРЕШАВА СЕ Милош Грујичић
дужности члана Управног одбора
Апотеке „Шабац" у Шапцу, представник
оснивача, због поднете оставке.

2.

ИМЕНУЈЕ СЕ Филип Карић за члана
Управног одбора Апотеке „Шабац" у
Шапцу, као представник оснивача.

3.

Ово Решење објавити у "Сл. листу града
Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-15/2019-14

018
На основу члана 134. Закона о здравственој
заштити ("Сл. гласник РС" број 107/05, 72/09, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12, 93/14, 96/15,106/15 и 113/17) и
члана 12. Одлуке о оснивању Апотеке „Шабац" у
Шапцу ("Сл. лист града Шапца" број 25/06) и члана
32. и 99. Статута града Шапца ("Сл. лист града
Шапца" број 32/08 и 33/16) Скупштина града Шапца,
на седници од 26.03.2019. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

020

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Татјана Гајић, дипломирани
фармацеут из Шапца, за вршиоца дужности директора Апотеке „Шабац" Шабац, на период који не
може бити дужи од шест месеци.

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 32. и 99.
Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", бр.
32/08 и 33/16), члана 39. Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва"
Шабац („Сл. лист града Шапца", бр. 1/2019) и члана
5. Споразума о изменама и допунама Споразума о
изградњи, управљању и коришћењу регионалног
система за управљање чврстим комуналним отпадом
на територијама града Шапца и града Сремска
Митровица од 23.10.2018. године Скупштина града
Шапца, на седници одржаној 26.03.2019. године,
донела је

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

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ
„ШАБАЦ" ШАБАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-10/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА"
ШАБАЦ
I

Број 5

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

У Надзорни одбор ЈКП Регионална депонија
„Срем-Мачва" Шабац, именују се:
за председника
- мр Зоран Левајац, представник града Сремска
Митровица

З. Комисија за доделу Априлске награде именује
се на период од две године.
4. Ово решење објавити у "Службеном листу
града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-7/2019-14

за чланове
- Драгорад Томић, представник града Шапца
- Душан Лакетић, представник запослених

Страна 55

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном листу града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-14/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

На основу члана 116. и 117. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" број 88/17 и 27/18) и члана 32. и 99.
Статута града Шапца ("Сл. лист града Шапца" број
32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници
од 26.03.2019. године. донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕВРЕМ
ОБРЕНОВИЋ" У ШАПЦУ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ

021
На основу члана 32. и 99. Статута града Шапца
("Сл. лист града Шапца", бр. 32/2008 и 33/2016) и
члана 6. Одлуке о Априлској награди града Шапца
("Сл. лист града Шапца", бр. 9/2015), Скупштина града
Шапца, на седници од од 26.03.2019. године, доноси

1. РАЗРЕШАВА СЕ Драгољуб Арсеновић дужности члана школског одбора Основне школе,
Јеврем Обреновић" у Шапцу, представник запослених,
због поднете оставке.

РЕШЕЊЕ

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Катарина Гајић за члана школског одбора Основне школе „Јеврем Обреновић" у
Шапцу, представник запослених.

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
АПРИЛСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ШАПЦА

3. Ово Решење објавити у "Сл. листу града
Шапца",

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу Априлске
награде града Шапца, поводом обележавање Празника
града, у следећем саставу:
1) Председник Комисије: Небојша Зеленовић,
градоначелник
2) Заменик председника Комисије:
Костадиновић, заменик градоначелника

Душан

За чланове Комисије, по областима:
3) привреда - Зоран Тошић
4) култура и стваралаштво - Иван Досковић
5) образовање и наука - Горан Стојићевић
6) здравствена и социјална заштита - Ружица
Поповић
7) друштвена ангажованост — Маргарета Мусић
Секретар Комисије је Дејан Живановић.
2. 3адатак Комисије је да објави Позив за достављање предлога кандидата за доделу Априлске
награде, и на основу пристиглих предлога донесе
Одлуку о додели Априлске награде града Шапца.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 119-8/2019-14
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић, с.р.

АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ

023
На основу члана 95. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије,
број 21/16, 113/17 и 95/18), члана 12. став 2. Уредбе
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије―, број 95/16), члана 56. став 1.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС―, број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), Општинско
веће општине Владимирци, на седници одржаној
22.03.2019.године, донело је
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ОДЛУКУ

6. Уверење да није правоснажно осуђивано на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци,

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

7. Доказ да раније није престајао радни однос у
државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже
повреде дужности из радног односа,

I
Расписује се јавни конкурс за постављење
начелника Општинске управе општине Владимирци.
II
За начелника може да конкурише лице које
испуњава следеће услове:
-

да је пунолетан држављанин РС;

-

да има општу здравствену способност;

- стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским 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 факултету, најмање пет година
радног искуства у струци и положен државни стручни
испит за рад у органима државне управе;
- да поседује стручну оспособљеност и знање
из области познавања прописа којима се уређује
правни положај локалне самоуправе као и општих
прописа о раду, управни поступак, као и познавање
других прописа везаних за радно место и вештине
неопходне за обављање послова на положају –
комуникације, организационе способности и вештине
руковођења;
- да није правоснажно осуђивано на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци;
- да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
III
Уз пријаву на јавни конкурс, као доказ испуњености услова из поглавља II ове Одлуке, кандидати
подносе следећу документацију:
1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Уверење о држављанству,
3. Оригинал или оверену фотокопију дипломе о
завршеном факултету,
4. Доказ о радном искуству (потврде, решења,
уговори и друга акта из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство),
5. Оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту за рад у органима државне управе
или положеном правосудном испиту,

8. Уверење о општој здравственој способности и
9. Лична и радна биографија.
IV
Јавни конкурс објавиће се у дневном листу
Политика и званичном сајту општине Владимирци
www.vladimirci.org.rs.
V
Пристигле пријаве на јавни конкурс из ове
Одлуке, разматраће Конкурсна комисија за избор
кандидата за начелника Општинске управе (у даљем
тексту: Комисија).
VI
Комисија ће по окончаном изборном поступку у
року од 15 дана, сачинити листу кандидата за избор
и исту доставити Општинском већу на одлучивање.
VII
Начелника Општинске управе из поглавља I ове
Одлуке, поставиће Општинско веће на период од 5
(пет) година.
VIII
Ову Одлуку објавити у „Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева―.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 111-1/19- II од 22.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р.

Број 5
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Назив акта
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