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Положај Општине
Члан 2.
Општина је основна територијална јединица у
којој грађани остварују право на локалну самоуправу
у складу са Уставом, законом и овим статутом.

001
На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/2018) и члана 47. став 1. тачка 1) Статута
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15) Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 26.03.2019. године, по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу
и локалну самоуправу број 110-00-00059/2019-24 од
20.02.2019. године, донела је
СТ АТУТ
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим статутом, у складу са законом, уређују се
нарочито: права и дужности општине Владимирци (у
даљем тексту: Општина) и начин њиховог остваривања, број одборника Скупштине општине Владимирци
(у даљем тексту: Скупштина општине), организација
и рад органа и служби, начин управљања грађана
пословима из надлежности Општине, услови за остваривање облика 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 Општине, заштита локалне
самоуправе и друга питања од значаја за Општину.
Сви појмови у овом статуту употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и
женски природни род.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима
Општине 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 Општине и преко својих одборника
у Скупштини општине, у складу са Уставом, законом
и овим статутом.
Територија
Члан 3.
Територију Општине, утврђену законом, чине
насељена места, односно подручја катастарских
општина које улазе у њен састав, и то:
насељено место
Белотић
Бељин
Бобовик
Владимирци
Власаница
Вукошић
Вучевица
Дебрц
Драгојевац
Звезд
Јаловик
Јазовник
Каона
Козарица
Крнић
Крнуле
Кујавица
Лојанице
Матијевац
Месарци

катастарска општина
Белотић
Бељин
Бобовик
Владимирци
Власаница
Вукошић
Вучевица
Дебрц
Драгојевац
Звезд
Јаловик
Јазовник
Каона
Козарица
Крнић
Крнуле
Кујавица
Лојанице
Матијевац
Месарци
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Меховине
Мровска
Ново Село
Пејиновић
Прово
Риђаке
Скупљен
Суво Село
Трбушац

Употреба симбола Општине

Меховине
Мровска
Ново Село
Пејиновић
Прово
Риђаке
Скупљен
Суво Село
Трбушац

Члан 8.
Застава и грб Општине могу се истицати само уз
државне симболе.
У службеним просторијама органа Општине истичу
се само државни симболи и грб и застава Општине.
Празник Општине
Члан 9.
Општина има празник.

Својство правног лица

Дан – Празник Општине Владимирци је 11. децембар.

Члан 4.

Слава Општине је Петровдан.

Општина има својство правног лица.
Седиште Општине је у насељеном
Владимирци, улица Светог Саве, бр. 34.
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месту

Општина има своју званичну интернет презентацију на адреси www.vladimirci.org.rs
Печат
Члан 5.
Органи Општине имају печат.
Печат је округлог облика са исписаним текстом:
Република Србија, општина Владимирци, назив и седиште органа исписан на српском језику и ћириличким писмом и грбом Републике Србије у средини.
Језик и писмо
Члан 6.
На територији Општине у службеној употреби је
српски језик и ћириличко писмо.
Симболи Општине
Члан 7.
Општина има грб и заставу.
Грб Општине Владимирци је свитак полукружног
облика који симболизује све оно по чему се може
препознати Општина Владимирци. У Врху грба великим ћириличним словима исписано је име општине:
ВЛАДИМИРЦИ. Зрна пшенице нам говоре да је
Општина Владимирци изразито пољопривредни крај
са нешто развијене индустријске производње што се
види по симболима у горњој десној половини Грба. У
доњем делу су речни таласи који означавају велики
речни потенцијал ове Општине јер наша највећа река
Сава протиче кроз њу у дужини од 33км. У централном делу Грба је Зграда старог средског начелства,
звана „Конак” која има споменичка својства и стварни
је симбол Општине Владимирци.
Застава Општине Владимирци је беле боје и на
средини је постављен општински грб.
Употреба грба и заставе Општине ближе се уређује посебном одлуком Скупштине општине.

Празник Општине утврђује се посебном одлуком
коју доноси Скупштина општине уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне
самоуправе.
Награде и јавна признања
Члан 10.
Општина установљава награде и друга јавна признања организацијама и грађанима за значајна
остварења у привреди, науци, уметности, спорту и
другим друштвеним областима.
Општина додељује звање „почасни грађанин“
особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја
за Општину.
Скупштина општине одлучује о додељивању звања
„почасни грађанин“ уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Награде и друга јавна признања и звање „почасни
грађанин“ додељују се поводом празника Општине.
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.
Општина утврђује називе улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места
на својој територији посебном одлуком, уз претходну
сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Јавност рада
Члан 12.
Рад органа Општине је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
1. путем издавања билтена, информатора, преко
средстава јавног информисања, презентовањем одлука
и других аката јавности и постављањем интернет
презентације;
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2. организовањем јавних расправа у складу са
законом, овим статутом и одлукама органа Општине,
3. организовањем јавних слушања у складу са
овим статутом и пословником Скупштине општине и
4. у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа Општине.
Имовина Општине
Члан 13.
Општина има своју имовину.
Имовином Општине самостално управљају и располажу органи Општине, у складу са законом, овим
статутом и другим актима Општине.
У јавној својини Општине сагласно закону су:
- добра у општој употреби на територији Општине
(општински путеви, некатегорисани путеви, улице
које нису део аутопута или државног пута I и II реда,
тргови и јавни паркови и др.);
- комунална мрежа на територији Општине;
- непокретне и покретне ствари и друга имовинска
права које користе органи и организације Општине;
- ствари у јавној својини на којима право коришћења имају месне заједнице на територији Општине,
установе, јавне агенције и друге организације чији је
оснивач Општина;
- друге непокретне и покретне ствари и имовинска
права, у складу са законом којим се уређује јавна
својина.
II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ
Надлежности Општине
Члан 14.
Општина врши послове из своје надлежности
утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира
права и дужности Републике који су јој законом поверени.
Надлежности утврђене Уставом и законом
Члан 15.
Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Општине,
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 општинског значаја;
4) стара се о задовољавању потреба грађана у
области просвете (предшколско васпитање и обра-
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зовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности,
културе, здравствене и социјалне заштите, дечије
заштите, спорта и физичке културе;
5) обезбеђује остваривање посебних потреба
особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих
група;
6) стара се о развоју и унапређењу туризма,
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 Општину;
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 Општини;
11) образује и уређује организацију и рад органа,
организација и служби за потребе Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује
организацију и рад мировних већа;
12) утврђује симболе Општине и њихову употребу;
13) управља општинском имовином и утврђује
стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;
14) прописује прекршаје за повреде општинских
прописа;
15) обавља и друге послове од локалног значаја
одређене законом, као и послове од непосредног
интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и
овим статутом.
Послови из надлежности општина утврђени
Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе
који обезбеђује министарство надлежно за локалну
самоуправу у складу са законом.
Јавне службе Општине
Члан 16.
За остваривање својих права и дужности и за
задовољавање потреба локалног становништва,
Општина може оснивати предузећа, установе и друге
организације које врше јавну службу, у складу са
законом и овим статутом.
Скупштина општине посебном одлуком оснива
предузећа, установе и друге организације које врше
јавну службу и остварује права оснивача, ако законом или овим статутом за вршење појединих права
оснивача није утврђена надлежност другог органа
Општине.
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Поверавање послова правном или физичком
лицу
Члан 17.
Општина може уговором, на начелима конкуренције, јавности, економичности, ефикасности и заштите
животне средине, поверити правном или физичком
лицу обављање појединих послова из своје надлежности.
Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине општине.
III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ
Средства за обављање послова и извори
средстава
Члан 18.
За обављање послова Општине утврђених Уставом
и законом, као и за обављање законом поверених
послова из оквира права и дужности Републике,
Општини припадају приходи и примања утврђени
законом.
Послови Општине финансирају се из изворних и
уступљених прихода, трансфера, примања по основу
задуживања и других прихода и примања утврђених
законом.
Ненаменски карактер средстава
Члан 19.
Сви приходи Општине су општи приход буџета и
могу се користити за било коју намену, осим оних
прихода чији је наменски карактер утврђен законом.
Буџет и завршни рачун
Члан 20.
Скупштина доноси буџет Општине за сваку 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 Општине.
Одговорност за извршење буџета и извештавање
Члан 21.
За извршење буџета Општине, председник општине
одговара Скупштини општине.
Општинска управа обавезна је да редовно прати
извршење буџета и по потреби, а најмање два пута
годишње информише председника Општине, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног,
односно деветомесечног периода.
Председник општине, у року од 15 дана од дана
достављања извештаја из става 2. овог члана, усваја
и доставља извештај Скупштини општине.
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Самодопринос
Члан 22.
За задовољавање потреба грађана у Општини
или њеном делу средства се могу прикупљати
самодоприносом.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани
референдумом, у складу са законом којим је уређено
непосредно изјашњавање грађана и овим статутом.
Утврђивање предлога одлуке
Члан 23.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује
Скупштина општине.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог
члана може поднети најмање једна трећина одборника Скупштине општине и грађани путем грађанске
иницијативе.
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
општине одлучује о покретању поступка за увођење
самодоприноса већином гласова од укупног броја
одборника.
Ако Скупштина општине прихвати иницијативу за
увођење самодоприноса, доноси закључак којим
истовремено одређује рок за припрему нацрта одлуке о
увођењу самодоприноса и рок и начин организовања
јавне расправе.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина општине утврђује већином гласова од укупног
броја одборника.
Доношење одлуке о увођењу самодоприноса
Члан 24.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани
који имају изборно право и пребивалиште на 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 Општине.
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Наменски карактер средстава самодоприноса
Члан 26.
Новчана средства која се прикупљају на основу
одлуке о самодоприносу приход су буџета и строго
су наменског карактера.
IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ
Органи Општине
Члан 27.
Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и Општинска управа.
У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган Општине је и Општинско правобранилаштво.

најстарији кандидат за одборника новог сазива, у
року од 15 дана од истека рока из става 1. овог
члана.
Седницом председава најстарији одборник до
избора председника Скупштине општине.
Конституисање Скупштине
Члан 32.
Скупштина општине се сматра конституисаном
избором председника Скупштине општине и постављењем секретара Скупштине општине.
Број одборника
Члан 33.
Скупштина општине има 25 одборника.

Презумпција надлежности

Мандат

Члан 28.

Члан 34.

Послове Општине врше органи Општине у оквиру
своје надлежности утврђене законом и овим статутом.
Скупштина општине доноси акте општег карактера.
Ако законом или другим прописом није утврђено
који орган је надлежан за обављање послова из
надлежности Општине, све послове који се односе
на уређивање односа из надлежности Општине врши
Скупштина општине, а послове који су по својој
природи извршни, врши председник Општине.
Ако се према природи посла не може утврдити
надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надлежна је Скупштина општине.
1. Скупштина општине
Положај Скупштине општине
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Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат
под условима и на начин утврђен законом.
Заклетва
Члан 35.
Изабрани одборници полажу заклетву која гласи:
„Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине
Владимирци придржавати Устава, закона и Статута
општине Владимирци, и да ћу часно и непристрасно
вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана.“
Неспојивост функција
Члан 36.

Члан 29.

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

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

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

Састав Скупштине општине

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

Члан 30.
Скупштину општине чине одборници које бирају
грађани на непосредним изборима, тајним гласањем,
у складу са законом и овим статутом.
Сазивање конститутивне седнице
Члан 31.
Седницу новог сазива Скупштине општине сазива
председник Скупштине општине претходног сазива, у
року од 15 дана од дана објављивања резултата
избора.
Уколико председник Скупштине општине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року
из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће

Имунитет одборника
Члан 37.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења
или давања гласа на седници Скупштине општине и
радних тела.
Права и дужности одборника
Члан 38.
Право је и дужност одборника да учествује у раду
Скупштине општине и њених радних тела, предлаже
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Скупштини општине расправу о одређеним питањима, предлаже радном телу Скупштине општине да
организује јавно слушање о предлозима прописа и
одлука о којима одлучује Скупштина општине, подноси
предлоге одлука и других аката из надлежности
Скупштине општине и даје амандмане на предлоге
прописа, поставља питања везана за рад органа
Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.
Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке
дужности, да на лични захтев добије од органа и
служби Општине податке који су му потребни за рад,
као и стручну помоћ у припремању предлога за
Скупштину општине.
За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је
секретар Скупштине општине, а начелник Општинске
управе када се обавештење, тражени податак, спис и
упутство односе на делокруг и рад Општинске
управе.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се остварује сходном
применом закона којим се уређује заштита изборног
права у изборном поступку.
Права и дужности одборника ближе се одређују
пословником Скупштине општине.
Накнаде и друга примања одборника
Члан 39.
Право одборника на изгубљену зараду, путне
трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине
општине и њених радних тела, дневнице и на накнаду
других трошкова везаних за вршење одборничке
функције уређује се посебном одлуком Скупштине
општине.
Надлежност Скупштине општине
Члан 40.
Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2)

доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;

3) утврђује стопе изворних прихода Општине,
као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и
друге планске документе, у складу са законом;
5) доноси просторни
Општине;

и

урбанистички

план

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

бира и разрешава локалног омбудсмана;

8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о
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предлозима садржаним у грађанској иницијативи и
утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
10) оснива јавна предузећа и друштва капитала
за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на
законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала,
ради заштите општег интереса;
11) оснива установе и организације у области
предшколског образовања и васпитања, основног
образовања, културе, социјалне заштите, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје
заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
12) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права
оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
13) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и
службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом;
14) бира и разрешава председника Скупштине и
заменика председника Скупштине;
15) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
16) бира и разрешава председника Општине и,
на предлог председника Општине, бира заменика
председника Општине и чланове Општинског већа;
17) именује и разрешава главног урбанисту;
18) усваја Кадровски план;
19) уређује услове и начин обављања комуналних
делатности, права и обавезе корисника комуналних
услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин
вршења надзора над обављањем комуналних 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 Општине;
21) доноси локалну стамбену стратегију у складу
са Националном стамбеном стратегијом, акциони план
за њено спровођење и програме стамбене подршке,
може основати јавну стамбену агенцију у складу са
законом, као и правно лице за обављање послова од
јавног интереса у области становања;
22) уређује коришћење пословног простора који
је у јавној својини Општине, уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у
вези са коришћењем пословног простора, у складу
са законом и другим актима Општине;

Број 6

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

Страна 7

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

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

25) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;

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

26) уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;

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

27) уређује ближе услове за обављање такси
превоза путника;

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

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 Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

44) утврђује висину доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;

23) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;

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 Општине;
31) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално
радно тело за праћење спровођења локалног акционог
плана;
32) доноси програм контроле и смањења 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 Општине,
може основати канцеларију за младе;
35) доноси програм и план енергетске ефикасности;
36) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке
на непокретностима у јавној својини Општине, као и
о преносу права својине на другог носиоца права
јавне својине;
37) одлучује о улагању ствари у јавној својини
Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
38) одлучује о преносу права коришћења на
стварима у својини Општине, установама, јавним
агенцијама и другим организацијама чији је оснивач
Општина;
39) одлучује о давању концесије када су јавна
тела и предмет концесије у надлежности Општине,
даје сагласност на концесиони акт;

45) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје
сагласност на одлуку о промени цена комуналних
услуга, у складу са законом;
46) утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за
децу из материјално угрожених породица;
47) доноси акт о јавном задуживању Општине, у
складу са законом којим се уређује јавни дуг;
48) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
49) даје мишљење о републичком, покрајинском
и регионалном просторном плану;
50) оснива стална и повремена радна тела за
разматрање питања из њене надлежности;
51) подноси иницијативу за покретање поступка
оснивања, укидања или промене територије Општине;
52) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист
Општине;
53) даје мишљење о законима којима се уређују
питања од интереса за локалну самоуправу;
54) разматра извештај о раду и даје сагласност
на програм рада корисника буџета;
55) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и
другим организацијама;
56)

информише јавност о свом раду;

57) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике
Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
58) организује службу правне помоћи грађанима;
59) уређује организацију и рад мировних већа;
60) утврђује празник Општине;
61) даје сагласност на употребу имена, грба и
другог обележја Општине;
62) уређује поступак, услове и критеријуме за
додељивање јавних признања и почасних звања које
додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
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63) одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места;
64) разматра и усваја годишње извештаје о раду
јавних предузећа, установа и других јавих служби
чији је оснивач или већински власник општина;
65) разматра извештај о раду локалног омбудсмана;
66) разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору;
67) усваја Етички кодекс понашања функционера
(у даљем тексту: Етички кодекс);
68) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
69) именује Изборну комисију за спровођење
избора за одборнике скупштине општине, у складу са
законом;
70) обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 41.
Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина општине одлучује већином гласова
присутних одборника, уколико законом или овим
статутом није друкчије одређено.
Скупштина општине већином гласова од укупног
броја одборника:
1)
2)
џета;

доноси Статут;
доноси буџет и усваја завршни рачун бу-

3) доноси план развоја Општине и стратегије
којима се утврђују правци деловања Општине у
одређеној области;
4)

доноси просторни план;

5)

доноси урбанистичке планове;

6)

одлучује о јавном задуживању Општине;

7) одлучује о сарадњи и удруживању са другим
јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
8) одлучује о образовању, подручју за које се
образује, промени подручја и укидању месних заједница и других облика месне самоуправе;
9) одлучује о називима улица, тргова, градских
четврти, заселака и других делова насељених места;
10) утврђује празник Општине;
11) одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Општине;
12) усваја Етички кодекс и
13) одлучује и у другим случајевима утврђеним
законом и овим статутом.

Број 6

Сазивање
Члан 42.
Седницу Скупштине општине сазива председник
Скупштине општине, по потреби, а најмање једном у
три месеца.
Председник Скупштине општине је дужан да
седницу закаже на захтев председника Општине,
Општинског већа или једне трећине одборника, у
року од седам дана од дана подношења захтева,
тако да дан одржавања седнице буде најкасније у
року од 15 дана од дана подношења захтева.
У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице, председник Скупштине општине може
заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од
пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана
мора да садржи разлоге који оправдавају хитност
сазивања, као и образложење последица које би
наступиле њеним несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине
општине из става 3. овог члана, не односи се на
сазивање седнице Скупштине општине у условима
проглашене ванредне ситуације.
Ако председник Скупштине општине не закаже
седницу у року из става 2. овог члана, седницу може
заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.
Председник Скупштине општине може одложити
седницу коју је сазвао само у случају када не постоји
кворум потребан за рад, а у другим случајевима о
одлагању седнице одлучује Скупштина општине.
Јавност рада
Члан 43.
Седнице Скупштине општине су јавне.
За јавност рада Скупштине општине одговоран је
председник Скупштине општине.
Позиви и материјал за седнице Скупштине општине
достављају се средствима информисања ради упознавања јавности.
Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног информисања,
овлашћени представници предлагача, као и друга
заинтересована лица, у складу са пословником Скупштине општине.
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 општине може одлучити да седница
Скупштине не буде јавна из разлога безбедности и
других разлога утврђених законом.
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Радна тела Скупштине општине
Члан 44.
Скупштина општине оснива стална и повремена
радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и
одлука које доноси Скупштина општине и обављају
друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.
Пословником Скупштине општине утврђују се број
и задаци сталних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних радних тела,
као и друга питања од значаја за рад сталних радних
тела.
Актом о образовању повременог радног тела
утврђују се његов назив и област за коју се оснива,
задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за
извршење задатака, права и дужности председника и
чланова радног тела и друга питања од значаја за
рад радног тела.
Јавно слушање
Члан 45.
Радно тело може организовати јавно слушање о
предлозима одлука и других прописа о којима одлучује Скупштина општине.
Организовање и спровођење јавног слушања, као
и обавештавање председника Скупштине општине и
јавности о изнетим мишљењима и ставовима на
јавном слушању, ближе се уређују Пословником Скупштине општине.
Посебна радна тела Скупштине општине
Члан 46.
Поред сталних радних тела предвиђених Пословником Скупштине општине, Скупштина општине
оснива као стална радна тела: Савет за праћење
примене Етичког кодекса, Савет за младе, Кориснички савет јавних служби и Комисију за родну
равноправност.
Скупштина општине оснива, као стална радна
тела, органе за спровођење избора за чланове савета месних заједница: Изборну комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у
даљем тексту: Изборна комисија) и Другостепену
изборну комисију.
Услове за рад посебних радних тела из ст. 1. и 2.
овог члана, као и обављање стручних и административно-техничких послова, обезбеђује Општинска
управа.
Савет за праћење примене Етичког кодекса
Члан 47.
Савет за праћење примене Етичког кодекса:
1) прати да ли се функционери придржавају одредаба Етичког кодекса;
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2) прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са Етичким кодексом;
3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког кодекса;
4) промовише примену Етичког кодекса у Општини
и шире;
5) предлаже и самостално спроводи радње које
воде унапређењу примене Етичког кодекса;
6) пружа савете и мишљења функционерима,
грађанима, средствима јавног информисања, органима и организацијама у вези са применом Етичког
кодекса;
7) остварује сарадњу са институцијама које раде
у сродним делатностима;
8) обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима.
Чланови Савета не могу бити одборници нити
изабрана, постављена и именована лица у Општини.
Број чланова, начин рада и овлашћења Савета
уређују се актом Скупштине општине.
Савет за младе
Члан 48.
Савет за младе:
1) иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености,
информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова,
спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим
областима од значаја за младе;
2) учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са
Националном стратегијом за младе и прати њихово
остваривање;
3) даје мишљење о питањима од значаја за младе
и о њима обавештава органе општине;
4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука
које доноси Скупштина општине у областима значајним за младе;
5) усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних
акционих планова и програма за младе и подноси их
Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу;
6) иницира припрему пројеката или учешће
Општине у програмима и пројектима за младе у
циљу унапређења положаја младих и обезбеђења
остваривања њихових права која су у надлежности
Општине;
7) подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку
реализацији њихових активности;
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8) подстиче остваривање међуопштинске сарадње
која се односи на омладину и о томе обавештава
органе општине;

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

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

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

Састав и мандат Савета за младе

Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат члановима Корисничког савета.

Члан 49.

Комисија за родну равноправност

Савет за младе има седам чланова.
Председник и чланови Савета за младе бирају се
на период од четири године, а по истеку мандата
могу бити поново изабрани.
Избор чланова Савета за младе
Члан 50.
Председника и чланове Савета за младе бира
Скупштина општине на предлог председника Општине,
председника Скупштине општине, одборничких група,
месних заједница, удружења грађана, омладинских
организација и удружења, школа и других јавних
служби.
Скупштина општине бира чланове Савета за
младе из састава грађана, стручњака, представника
удружења, представника школа и других јавних служби водећи рачуна о равноправности полова и
заступљености припадника националних мањина у
национално мешовитим срединама.
Најмање половину чланова Савета за младе чине
млади узраста од 15 до 30 година који су активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну
улогу и значај младих у локалној заједници, односно
који су добитници школске, факултетске, научне
односно друге награде од значаја за различите области интересовања младих.
Остале чланове Савета за младе бира Скупштина
општине под условом да поседују вишегодишње
искуство у раду са проблемима младих, доказану
стручност односно да су активно учествовали у
већем броју активности од важности за младе.
Кориснички савет јавних служби
Члан 51.
Скупштина општине образује Кориснички савет
јавних служби као стално радно тело састављено од
пет чланова.
Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом
ставу обавештава Скупштину општине и јавност.
Кориснички савет јавних служби нарочито разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних
служби, као и цене комуналних производа и услуга,
односно висину накнаде за услуге јавних служби.

Члан 52.
Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката које доноси
Скупштина општине, прати остваривање родне равноправности, предлаже активности и предузимање
мера, посебно оних којима се остварује политика
једнаких могућности на нивоу Општине.
У раду Комисије за родну равноправност могу, по
позиву, учествовати и друга лица без права одлучивања.
Актом о образовању Комисије одређује се број и
састав чланова Комисије, мандат, задаци, начин рада
Комисије и друга питања значајна за рад Комисије.
Општинска изборна комисија
Члан 53.
Избор, права и дужности председника и чланова
општинске изборне комисије за спровођење избора
за одборнике скупштине општине утврђује се Пословником о раду скупштине општине.
Изборна комисија
Члан 54.
Изборну комисију чине председник и четири члана
које именује Скупштина општине.
Изборна комисија има секретара кога именује
Скупштина општине и који учествује у раду Изборне
комисије без права одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије и секретар, именују се на четири године, а по истеку мандата
могу бити поново именовани.
Председник, чланови изборне комисије и њен
секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије именују
се лица која имају стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног искуства у
струци.

Број 6

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

Изборна комисија спроводи изборе за чланове
Савета месне заједнице искључиво у сталном
саставу.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици
могу бити само грађани који имају изборно право, као
и пребивалиште на територији Општине.
Задаци и овлашћења Изборне комисије
Члан 55.
Изборна комисија приликом спровођења избора
за Савет месне заједнице:
1) стара се о законитости спровођења избора за
чланове савета месне заједнице;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове
чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу
спровођења поступка избора за чланове савета месне заједнице;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и
поднете у складу са Упутством за спровођење избора
за чланове савета месне заједнице;
7) проглашава листу кандидата;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број
гласачких листића за бирачка места и записнички их
предаје бирачким одборима;

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, са најмање пет година радног искуства у струци.
Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, именују се на четири године и могу
поново да буду именовани.
Задаци и овлашћења Другостепене изборне комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се
утврђују одлуком Скупштине општине којом се уређују месне заједнице.
Председник Скупштине
Члан 57.
Скупштина општине има председника Скупштине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине
општине, сазива и председава њеним седницама,
остварује сарадњу са председником Општине и
Општинским већем, стара се о остваривању јавности
рада, потписује акта која Скупштина општине доноси
и обавља друге послове утврђене законом и овим
статутом.
Председник Скупштине може бити на сталном
раду у Општини.

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

Избор председника Скупштине

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

Члан 58.

11) подноси извештај Скупштини општине о
спроведеним изборима за чланове савета месне заједнице.
Задаци и овлашћења Изборне комисије, као и начин
рада и одлучивања, ближе се утврђују одлуком Скупштине општине којом се уређују месне заједнице.
Другостепена изборна комисија
Члан 56.
Другостепена изборна комисија је орган за спровођење избора који у другом степену одлучује о
приговорима на одлуке Изборне комисије
Другостепену изборну комисију чине председник
и четири члана.
Другостепена изборна комисија има секретара
кога именује Скупштина општине и који учествује у
раду Изборне комисије без права одлучивања.

Страна 11

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
општине.
Одборник може да учествује у предлагању само
једног кандидата.
Ако је предложено више кандидата, а ниједан од
предложених кандидата не добије потребну већину
гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.
Разрешење председника Скупштине
Члан 59.
Председник Скупштине може бити разрешен пре
истека мандата:
1) на лични захтев,
2) на предлог најмање трећине одборника.

Другостепена изборна комисија одлучује већином
гласова од укупног броја чланова.

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити
образложен.

Председник, најмање један члан и секретар Другостепене изборне комисије морају да имају стечено

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

Страна 12

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

Заменик председника Скупштине

2. Извршни органи Општине

Члан 60.

Извршни органи

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

Члан 63.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

Број 6

Извршни органи Општине су председник Општине и
Општинско веће.
а) Председник Општине

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

Избор председника и заменика председника
Општине

Секретар Скупштине

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

Члан 61.
Скупштина општине има секретара који се стара
о обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница Скупштине и њених радних
тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља на четири
године, на предлог председника Скупштине, и може
бити поново постављен.
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо 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.

Члан 64.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда
одборника кога бира Скупштина општине на исти
начин као председника Општине.
Неспојивост функција
Члан 65.
Председнику Општине и заменику председника
Општине избором на ове функције престаје мандат
одборника у Скупштини општине.
Председник Општине и заменик председника
Општине на сталном су раду у Општини.

Скупштина општине може, на образложен предлог
председника Скупштине, разрешити секретара и пре
истека мандата.
Секретар има заменика који га замењује у случају
његове одсутности.

Надлежност
Члан 66.
Председник Општине:
1)

представља и заступа Општину;

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

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

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 општине.

4) оснива општинску службу за инспекцију
коришћења буџетских средстава и службу за интерну
ревизију Општине;

Пословник Скупштине
Члан 62.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине
општине и њених радних тела и друга питања везана
за њихов рад уређују се пословником Скупштине.
Пословник доноси Скупштина општине већином
од укупног броја одборника.

3)

наредбодавац је за извршење буџета;

5) оснива буџетски фонд и утврђује програм
коришћења средстава буџетског фонда, у складу са
законом;
6) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се
финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на
остваривању програма или дела програма корисника
буџета Општине;

Број 6

7)

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

усмерава и усклађује рад Општинске управе;

8) представља Општинско веће, сазива и води
његове седнице;
9) доноси појединачне акте за које је овлашћен
законом, овим статутом или одлуком Скупштине
општине;
10) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу
са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
11) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у
складу са законом и прописом Општине;
12) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;
13) даје претходну сагласност носиоцима права
коришћења на стварима у јавној својини Општине
(месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари;
14) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
15) закључује уговоре у име Општине, на основу
овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине
општине;

Страна 13

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када
то захтева надлежни орган Републике који врши
надзор над радом и актима извршних органа Општине.
Помоћници председника Општине
Члан 67.
Председник Општине може да има највише два
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 председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са
питањима која су од значаја за развој Општине у
областима за које су постављени и врше и друге
послове по налогу председника Општине.
Председник Општине поставља и разрешава помоћнике, који обављају послове најдуже док траје
дужност председника општине.
Помоћници председника Општине постављају се
у Кабинету председника Општине.
б) Општинско веће

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

Састав и избор

17) одлучује о организовању и спровођењу
јавних радова;

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

18) закључује уговор о донацији од физичког или
правног лица;
19) командант је Општинског штаба за ванредне
ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу
и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;
20) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у
Општини;
21) информише јавност о свом раду;
22) подноси жалбу Уставном суду Републике
Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење
надлежности Општине;
23) образује стручна саветодавна радна тела за
поједине послове из своје надлежности;
24) поставља и разрешава помоћнике председника општине;

Члан 68.

Председник Општине је председник Општинског
већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине,
на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже
кандидат за председника Општине.
Када одлучује о избору председника Општине,
Скупштина општине истовремено и обједињено
одлучује о избору заменика председника Општине и
чланова Општинског већа.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном
раду у Општини.
Неспојивост функција

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

Чланови Општинског већа не могу истовремено
бити и одборници, а могу бити задужени за једно или
више одређених подручја из надлежности Општине.

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

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Члан 69.
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Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева

Надлежност
Члан 70.
Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте
које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању
у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе,
поништава или укида акте Општинске управе који
нису у сагласности са законом, статутом и другим
општим актом или одлуком које доноси Скупштина
општине;

Број 6

18) информише јавност о свом раду;
19) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
20)

врши и друге послове, у складу са законом.

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће
доноси већином гласова од укупног броја чланова
Општинског већа.
Положај председника Општине у Општинском
већу
Члан 71.
Председник Општине представља Општинско веће,
сазива и води његове седнице.
Председник Општине је одговоран за законитост
рада Општинског већа.

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

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

6) прописује посебне елементе процене ризика
и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу
процене ризика из изворне надлежности Општине,
као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;

Члан 72.

7) прати реализацију програма пословања и
врши координацију рада јавних предузећа чији је
оснивач Општина;
8) подноси тромесечни извештај о раду јавних
предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа;
9) предлаже акта које доноси Скупштина општине
ради заштите општег интереса у јавном предузећу и
друштву капитала чији је оснивач Општина;
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 Општинске управе;
13) поставља општинског правобраниоца;

Кворум за рад и одлучивање

Општинско веће може да одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим статутом за
поједина питања није предвиђена друга већина.
Пословник Општинског већа
Члан 73.
Организација, начин рада и одлучивања Општинског
већа, детаљније се уређују његовим пословником, у
складу са законом и овим статутом.
Привредни савет
Члан 74.
Општинско веће образује Привредни савет.
Привредни савет даје иницијативе, сугестије и
мишљења везана за економски развој, разматра
стратегије, планове, програме и одлуке од значаја за
привреду и прати њихово спровођење.
Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета ближе се уређују Пословником Општинског већа.

14) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује
припреме за одбрану правних лица у делатностима
из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште
намене;

Председника и седам чланова Привредног савета
именује Општинско веће на време трајања мандата
Општинског већа.

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

Чланове Привредног савета могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, привредна удружења и
предузетници.

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

Састав Привредног савета
Члан 75.

Председник и најмање једна половина чланова
Привредног савета именују се из састава привредника и предузетника, односно њихових удружења.
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Подношење извештаја Скупштини општине
Члан 76.
Председник Општине и Општинско веће дужни су
да редовно извештавају Скупштину општине, по
сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање
једном годишње, о извршавању одлука и других аката
Скупштине општине.
Општинско веће је дужно да Скупштини општине
подноси тромесечни извештај о раду.
Разрешење и оставка председника Општине
Члан 77.
Председник Општине 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 председника Општине
мора се расправљати и одлучивати у року од 15
дана од дана достављања предлога председнику
Скупштине општине, уз примену минималног рока за
сазивање седнице из члана 42. ст. 3. и 5. овог статута.
Ако Скупштина не разреши председника Општине,
одборници који су поднели предлог за разрешење не
могу поново предложити разрешење председника
Општине пре истека рока од шест месеци од
одбијања претходног предлога.
Председник општине може поднети оставку.
О поднетој оставци председника Општине, председник Скупштине општине обавештава одборнике
на почетку прве наредне седнице Скупштине.
Дејство разрешења и оставке председника
Општине
Члан 78.
Разрешењем, односно оставком председника
Општине престаје мандат заменика председника
Општине и Општинског већа.
Разрешење и оставка заменика председника
Општине, односно члана Општинског већа
Члан 79.
Заменик председника Општине, односно члан
Општинског већа, може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на предлог председника
Општине или најмање једне трећине одборника, на
исти начин на који је изабран.
Председник Општине је дужан да истовремено са
предлогом за разрешење заменика председника
Општине или члана Општинског већа, Скупштини
општине поднесе предлог за избор новог заменика
председника Општине или члана Општинског већа,
која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о
избору.
У случају да Скупштина општине разреши заменика
председника Општине или члана Општинског већа
на предлог једне трећине одборника, председник
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општине је дужан да на првој наредној седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог
заменика председника Општине, односно члана
Општинског већа.
О поднетој оставци заменика председника Општине
или члана Општинског већа, председник Скупштине
општине обавештава одборнике на почетку прве
наредне седнице Скупштине општине.
У случају из става 4. овог члана, председник
Општине је дужан да на наредној седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог
заменика председника Општине, односно члана
Општинског већа.
Вршење текућих послова по престанку мандата
због разрешења или оставке
Члан 80.
Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени или
су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће
послове, до избора новог председника Општине,
заменика председника Општине или члана Општинског већа.
Престанак мандата извршних органа Општине
због престанка мандата Скупштине
Члан 81.
Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине и Општинском
већу, с тим да они врше текуће послове из своје
надлежности до ступања на дужност новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини
мандат престао због распуштања Скупштине.
3. Општинска управа
Општинска управа
Члан 82.
Управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне и административно-техничке
послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, врши Општинска
управа.
Надлежност
Члан 83.
Општинска управа:
1) припрема прописе и друге акте које доноси
Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине
општине, председника Општине и Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену
о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из
надлежности Општине;
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4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је
извршавање поверено Општини;
6) води законом прописане евиденције и стара
се о њиховом одржавању;
7) обавља стручне и административно-техничке
послове за потребе рада Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
8) пружа помоћ месној заједници у обављању
административно-техничких и финансијско-материјалних послова;
9) доставља извештај о свом раду на извршењу
послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и
Скупштини општине, по потреби, а најмање једном
годишње.
Начела деловања општинске управе
Члан 84.
Општинска управа поступа према правилима
струке, непристрасно и политички неутрално и дужна
је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући
брзо и делотворно остваривање њихових права и
правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима даје
потребне податке и обавештења и пружа правну
помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.
Када органи Општине решавају о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног
лица, односно друге странке, Општинска управа по
службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује
податке из евиденција, односно регистара које у
складу са посебним прописима воде државни органи,
органи територијалне аутономије, јединица локалне
самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са
законом.
Увид, прибављање и обрада података из 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 Општинска
управа може вршити увид, прибављати и обрађивати
само оне податке који су законом или посебним
прописом утврђени као неопходни за решавање о
одређеном праву, обавези или правном интересу
странке.
Организација Општинске управе
Члан 85.
Општинска управа образује се као јединствени
орган.
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У Општинској управи образују се унутрашње
организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова.
Руковођење
Члан 86.
Општинском управом руководи начелник.
За начелника Општинске 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
Општинске управе
Члан 87.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника Општинске управе се поставља
на исти начин и под истим условима као начелник.
Руководиоце организационих јединица у управи
распоређује начелник Општинске управе.
Одговорност начелника
Члан 88.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе
одговара Општинском већу.
Уређење Општинске управе
Члан 89.
Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина
општине на предлог Општинског већа.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, посебних органа, служби и
организација обједињује начелник Општинске управе
и доставља Општинском већу на усвајање.
Овлашћења у вршењу управног надзора
Члан 90.
Општинска управа у обављању управног надзора
може:
1) наложити решењем извршење мера и радњи у
одређеном року;
2) изрећи новчану казну;

Број 6

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

3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети
захтев за покретање прекршајног поступка;
4) издати привремено наређење, односно забрану;
5) обавестити други орган, ако постоје разлози,
за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
6) предузети и друге мере за које је овлашћена
законом, прописом или општим актом.
Овлашћења и организација за обављање послова
из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком
Скупштине општине.
Примена прописа о управном поступку
Члан 91.
У поступку пред Општинском управом, у коме се
решава о правима, обавезама и интересима грађана
и правних лица, примењују се прописи о управном
поступку.
Сукоб надлежности
Члан 92.
Општинско веће решава сукоб надлежности између
Општинске управе и других предузећа, установа и
организација кад на основу одлуке Скупштине
општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.
Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица.
Услови за обављање управних послова
Члан 93.
Послове Општинске 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.
Изузеће
Члан 94.
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V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Облици непосредног учешћа грађана
Члан 96.
Грађани Општине непосредно учествују у остваривању послова Општине путем грађанске иницијативе,
збора грађана и референдумом.
Грађанска иницијатива
Члан 97.
Грађани пуем грађанске иницијативе предлажу
Скупштини општине доношење акта којим ће се
уредити одређено питање из надлежности Општине,
промену статута или других аката и расписивање
референдума у складу са законом.
Општинска управа је дужна да грађанима пружи
стручну помоћ приликом формулисања предлога
садржаног у грађанској иницијативи.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута
ако је листа потписника грађанске иницијативе 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
општине је дужна да одржи расправу и да достави
образложен одговор грађанима у року од 60 дана од
дана добијања предлога.
Збор грађана
Члан 98.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Општине.
Сазивање збора
Члан 99.
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.

Члан 95.

Збор грађана сазива председник Општине, председник Скупштине општине, овлашћени представник
месне заједнице или другог облика месне самоуправе, најмање 50 грађана са пребивалиштем на
подручју за које се збор сазива и најмање једна четвртина одборника, најмање осам дана пре дана
одржавања.

Послове правне заштите имовинских права и
интереса Општине обавља Општинско правобранилаштво.

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

Образовање, уређење и организација, као и друга
питања од значаја за рад Општинског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине у
складу са основама за уређење и организацију
правобранилаштва прописаних законом.

Предлог за сазивање збора може упутити орган
Општине надлежан за одлучивање о питању које се
разматра на збору.

О изузећу начелника Општинске управе решава
Општинско веће.
О изузећу службеног лица у Општинској управи
решава начелник.
4. Општинско правобранилаштво

О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на интернет презента-

Страна 18

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

цији Општине, на огласној табли Општине, преко
средстава информисања или на други уобичајен
начин.
Сазивач је обавезан да обавести Општинску
управу о одржавању збора.
Рад збора и утврђивање ставова збора
Члан 100.
Збором грађана председава сазивач или лице
које он овласти.
Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствује 5% грађана са
бирачким правом са подручја за које је збор сазван.
Право учешћа у разматрању питања, покретању
иницијатива и предлагању појединих решења, имају
сви пунолетни грађани Општине.
Право одлучивања на збору грађана имају и 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.
Општинска управа дужна је да пружи стручну
помоћ грађанима приликом формулисања предлога,
односно захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања надлежним органима Општине.

Број 6

Одлука донета на референдуму је обавезна, а
Скупштина општине је не може ставити ван снаге,
нити изменама и допунама мењати њену суштину у
периоду од годину дана од дана доношења одлуке.
Референдум на делу територије Општине
Члан 103.
Скупштина општине дужна је да распише референдум на делу територије Општине о питању које се
односи на потребе, односно интересе становништва
тог дела територије, ако је листа потписника захтева
за расписивање референдума састављена у складу
са законом и ако је исту потписало најмање 10% бирача са пребивалиштем на делу територије Општине
за који се тражи расписивање референдума.
Петиција грађана
Члан 104.
Петиција је писано обраћање појединца или групе
грађана са пребивалиштем на територији Општине,
којим се од одређеног органа Општине тражи да
покрене поступак или предузме меру или радњу из
своје надлежности.
Петиција обавезно садржи:
1) Назив органа коме се упућује,

Начин рада и начин утврђивања ставова збора
уређују се одлуком Скупштине општине.

2) Правни основ за подношење петиције са захтевом да се на петицију одговори,

Поступање надлежног органа Општине по
одржаном збору

3) Јасно формулисан захтев, односно предлог
подносиоца, са образложењем,

Члан 101.

4) Име, презиме и пребивалиште подносиоца
петиције и

Органи Општине дужни су да у року од 60 дана од
дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и
предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте
грађане.
Референдум
Члан 102.
Скупштина општине може на сопствену иницијативу, већином гласова од укупног броја одборника,
да распише референдум о питањима из своје надлежности.
Скупштина општине дужна је да распише референдум о питању из своје надлежности на захтев
грађана Општине.
Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан
је ако је листа потписника захтева састављена у
складу са законом и ако је исту потписало најмање
10% грађана са бирачким правом на територији
Општине.
Одлука путем референдума донета је ако се за
њу изјаснила већина грађана са бирачким правом на
територији Општине која је гласала, под условом да
је гласало више од половине укупног броја грађана
са бирачким правом на територији Општине.

5) Потпис подносиоца петиције
Орган Општине коме је упућена петиција је дужан
да у року од 30 дана од дана достављања, обавести
подносиоца петиције о свом ставу поводом захтева,
односно предлога садржаних у петицији.
Општинска управа је дужна да грађанима пружи
стручну помоћ у формулисању петиције, као и да им
пружи потребне податке и обавештења од значаја за
формулисање образложеног захтева, односно предлога садржаних у петицији.
Притужбе грађана
Члан 105.
Органи Општине дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан рад
запослених у Општинској управи и њихов однос према
грађанима.
Органи Општине дужни су да испитају наводе
истакнуте у притужби, који указују на пропусте и
неправилности у њиховом раду и да у складу са
законом покрену одговарајући поступак за санкционисање и отклањање пропуста и неправилности.
Органи Општине дужни су да дају подносиоцу
притужбе, одговоре и информације о томе да ли је и
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како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако
подносилац притужбе то захтева.
VI. ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У
ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ
Савет за развој oпштине
Члан 106.
Оснива се Савет за развој општине као самостално радно тело.
Савет за развој општине:
1) иницира утврђивање приоритета у области
развоја Општине;
2) учествује у изради стратешких и појединачних
планова развоја у областима од значаја за развој
Општине;
3) подстиче развој и прати партнерства између
Општине и надлежних органа и организација, месних
заједница и удружења грађана, у циљу стварања и
спровођења развојних пројеката;
4) иницира и учествује у утврђивању локалне
политике и мера у социјалној заштити, образовању,
здравственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, као и у другим областима од значаја за развој
Општине;
5) предлаже моделе финансирања активности у
области социјалне политике, образовања, здравствене
заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у
другим областима од значаја за развој Општине;
6) иницира припрему пројеката или учешће у
програмима или пројектима у циљу унапређења
услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности Општине;
7) прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова развоја Општине;
8) даје мишљење о предлозима развојних пројеката у општини који се делимично или потпуно
финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење о томе, надлежном
органу Општине;
9) на основу одлуке надлежног органа Општине
учествује у партнерским програмима и пројектима
које спроводи Општина са републичким и покрајинским органима и установама, јединицама локалне
самоуправе и домаћим и међународним организацијама и партнерима.
Састав и мандат Савета за развој општине
Члан 107.
Савет за развој општине има седам чланова.
Чланови Савета за развој општине бирају се на
период од четири године, а по истеку мандата могу
бити поново изабрани.
Чланове Савета за развој општине бира Скупштина општине из реда грађана и стручњака у
областима од значаја за локалну самоуправу, на
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предлог председника Општине, Општинског већа,
одборничких група, месних заједница, удружења грађана, струковних и професионалних удружења или
јавних служби Општине, водећи рачуна о равноправности полова и заступљености припадника националних мањина.
За члана Савета за развој општине може бити
изабран кандидат који испуњава најмање један од
следећих услова:
1) доказану стручност и дугогодишње ангажовање на унапређењу Општине у питањима од значаја
за развој Општине;
2) активно учешће у већем броју реализованих
активности – пројеката од важности за Општину;
3) вишегодишње искуство и доказану стручност у
професионалном раду у установама и организацијама и удружењима грађана у областима од значаја за Општину, као што су: локални економски развој,
туризам, пољопривреда, комунална инфраструктура
и урбанистички развој, култура, просвета, здравствена и социјална заштита и др.
Начин рада Савета за развој општине
Члан 108.
Председник Савета за развој општине организује
рад Савета за развој општине, сазива и председава
седницама, остварује сарадњу са органима Општине, и
обавља друге послове утврђене пословником Савета
за развој општине.
Председника Савета за развој општине бирају
чланови Савета за развој општине у складу са пословником Савета за развој општине.
Седнице Савета за развој општине сазива председник Савета најмање једном у три месеца или на
писани захтев органа Општине или једне трећине
чланова Савета за развој општине у року од 15 дана
од дана подношењa захтева.
Стручне и административне послове у вези са
радом Савета за развој општине обавља Општинска
управа.
Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета
Општине, а могу се обезбеђивати и из других извора,
у складу са законом.
Начин рада Савета за развој општине ближе се
уређује пословником Савета за развој општине.
Јавна анкета
Члан 109.
Органи Општине могу консултовати грађане о
питањима из своје надлежности.
Консултације из става 1. овог члана врше се
путем јавне анкете.
Јавна расправа
Члан 110.
Јавна расправа представља скуп различитих
активности, предузетих у унапред предвиђеном
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временском оквиру, у циљу прибављања предлога и
ставова грађана о нацрту неког акта.

Јавна расправа на основу предлога, односно
захтева

Јавна расправа обавезно укључује организовање
најмање једног отвореног састанка представника
надлежних органа Општине, односно јавних служби
са заинтересованим грађанима, представницима
удружења грађана и средстава јавног обавештавања
(округли столови, трибине, презентације и сл.) и
прикупљање предлога, сугестија и мишљења грађана и
осталих учесника у јавној расправи у писаној или
електронској форми.

Члан 114.

Објављивање отпочињања рада на припреми
прописа

Јавна расправа може се спровести у поступку
доношења других општих аката из надлежности Скупштине општине, на основу захтева предлагача
општег акта, једне трећине одборника или предлога
100 грађана.
Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана
је потребно да својим потписима подржи најмање
100 грађана са бирачким правом на територији
Општине.
Прикупљање потписа грађана за спровођење
јавне расправе из става 1. овог члана, спроводи се у
складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.
Надлежно радно тело Скупштине општине одлучује по примљеном предлогу, односно захтеву из
става 1. овог члана.
Уколико надлежно радно тело Скупштине општине
прихвати предлог, односно захтев из става 1. овог
члана, Општинско веће организује јавну расправу, по
правилу, на начин и у време које је у тим поднесцима
предложено.

Члан 112.

Организовање јавне расправе

Орган надлежан за организовање јавне расправе
је дужан да грађанима из свих делова Општине
омогући учешће у јавној расправи.
Начин и поступак организовања и спровођења
јавне расправе ближе се уређује посебном одлуком
Скупштине општине.
Време трајања јавне расправе
Члан 111.
Јавна расправа траје најмање 20 дана.

Надлежни орган Општине је дужан да на интернет
презентацији Општине, односно на други примерен
начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина.
Обавезна јавна расправа
Члан 113.
Органи Општине дужни су да одрже јавну расправу:
1) у поступку припреме статута;
2) у поступку припреме буџетa Општине (у делу
планирања инвестиција);
3) у поступку припреме стратешких планова
развоја;
4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине;
5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова;
6) у другим случајевима предвиђеним законом и
статутом Општине.
Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи
се о нацрту акта (одлуке, плана и другог акта у припреми), а може се спровести и раније на предлог
органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта.
Јавну расправу из става 1. овог члана организује
Општинско веће на начин и у време које предложи
орган надлежан за утврђивање нацрта, ако овим
статутом или посебном одлуком из члана 110. став 4.
овог статута није другачије одређено.

Члан 115.
Општинско веће организује јавну расправу, одређује начин спровођења, место и време трајања јавне
расправе.
Општинско веће упућује јавни позив грађанима,
удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће
у јавној расправи.
Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији Општине и на
други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се
објављује програм спровођења јавне расправе, као и
нацрт акта који је предмет јавне расправе.
Општинско веће може упутити позив за учешће
на јавној расправи одређеним појединцима, 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 расправи, као и ставове органа надлежног за припрему
предлога акта о поднетим предлозима и сугестијама
са образложењем разлога за њихово прихватање,
односно неприхватање.
Извештај из става 5. oвог члана објављује се на
интернет презентацији Општине и на други погодан
начин.
Утврђивање предлога акта после споведене
расправе
Члан 116.
Орган надлежан за утврђивање предлога акта о
којем је спроведена јавна расправа, дужан је да
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приликом утврђивања предлога акта води рачуна о
сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.
VII. МЕСНА САМОУПРАВА
Облици месне самоуправе
Члан 117.
Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са одређеног подручја,
у Општини се оснивају месне заједнице и други
облици месне самоуправе.

Страна 21

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 121.

Правни статус месне заједнице

Одлуком о месним заједницама уређује се образовање, односно укидање или променa подручја
месне заједнице, правни статус месне заједнице,
имовина месне заједнице, права и дужности месне
заједнице, број чланова савета, надлежност савета
месне заједнице, поступак избора чланова савета
месне заједнице, распуштање савета месне заједнице, 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
Општине.

Члан 118.

Савет месне заједнице

Месна заједница има својство правног лица, у
оквиру права и дужности утврђених овим статутом и
одлуком о оснивању.

Члан 122.

Месна заједница се оснива за једно или више
села.
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.

Месна заједница има свој печат и рачун.
Имовина месних заједница
Члан 119.
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 општине.
Предлог за образовање, односно укидање месне
заједнице
Члан 120.
Предлог за образовање, односно укидање месне
заједнице могу поднети најмање 10% бирача са
пребивалиштем на подручју на које се предлог односи,
најмање једна трећина одборника и Општинско веће.
Скупштина општине, уз претходно прибављено
мишљење грађана, одлучује о образовању, подручју
за које се образује, промени подручја и укидању
месних заједница.
Нова месна заједница се образује спајањем две
или више постојећих месних заједница или 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.

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 општине.
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 Општине;
7) врши друге послове из надлежности месне
заједнице утврђене статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским
прописима.
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Савет месне заједнице је дужан да имовином
месне заједнице, као и непокретностима у јавној
својини Општине на којима има право коришћења,
управља, користи и располаже у складу са законом,
одлукама Скупштине општине, и Статутом месне
заједнице.
Ангажовање председника и чланова савета, као и
чланова других органа месне заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза
месној заједници.
Распуштање савета месне заједнице
Члан 123.
Савет месне заједнице може се распустити ако:
1) савет не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове
савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року одређеном
одлуком Скупштине општине.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице
доноси Скупштина општине на предлог Општинског
већа које врши надзор над законитошћу рада и аката
месне заједнице.
Председник Скупштине општине расписује изборе
за савет месне заједнице, у року од 15 дана од
ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне
заједнице, с тим да од датума расписивања избора
до датума одржавања избора не може протећи више
од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће
и неодложне послове месне заједнице обављаће
повереник Општине кога именује Скупштина општине
истовремено са доношењем одлуке о распуштању
савета месне заједнице.
Финансирање месне заједнице
Члан 124.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету Општине,
укључујући и самодопринос,
2) донација и
3) прихода које месна заједница оствари својом
активношћу.
Месна заједница доноси финансијски план на који
сагласност даје Општинско веће, у складу са одлуком о буџету Општине.
Поверавање послова месној заједници и
организовање рада управе у месним заједницама
Члан 125.
Одлуком Скупштине општине може се свим или
појединим месним заједницама поверити вршење
одређених послова из надлежности Општине, уз
обезбеђивање за то потребних средстава.

Број 6

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.
За обављање одређених послова из надлежности
Општинске управе, посебно у вези са остваривањем
права грађана, може се организовати рад управе у
месним заједницама.
Послове из става 3. овог члана, начин и место
њиховог вршења, одређује председник општине, на
предлог начелника Општинске управе.
Стручна помоћ у обављању послова месне
заједнице
Члан 126.
Општинска 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 127.
Општинско 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.
Председник општине дужан је да обустави од
извршења општи акт месне заједнице за који сматра
да није сагласан Уставу или закону, решењем које
ступа на снагу објављивањем у „Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“.
Решење о обустави од извршења престаје да
важи ако Општинско веће у року од пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену
уставности и законитости општег акта.
Указивање савету месне заједнице на
предузимање одговарајућих мера
Члан 128.
Када Општинско веће сматра да општи акт месне
заједнице није у сагласности са статутом Општине,
актом о оснивању месне заједнице или другим
општинским 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, председник
општине поништиће општи акт месне заједнице
решењем које ступа на снагу објављивањем у
„Службеном листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
Општинско веће, предлаже председнику општине
обустављање финансирања активности месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у
складу са финансијским планом месне заједнице,
одлуком о буџету или законом.
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VIII. САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ
Сарадња и удруживање Општине са општинама и
градовима у земљи
Члан 129.
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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.

Општина, органи и службе Општине, 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
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.

Скупштина општине одлучује о предлогу из става
2. овог члана у року од 30 дана од дана достављања
предлога.

Сарадња из става 1. овог члана подразумева и
уступање обављања појединих послова из надлежности Општине другој јединици локалне самоуправе
или предузећу, установи и другој организацији чији је
она оснивач.

Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује се после прибављања сагласности Владе
Републике Србије.

Ако Општина 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 130.
Споразумом о сарадњи Општине 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 општине одлучује о закључивању
споразума из става 1. овог члана већином гласова од
укупног броја одборника и дужна је да га достави
министарству надлежном за локалну самоуправу у
року од 30 дана од дана закључења споразума.
Заједничко извршавање поверених послова
Члан 131.
Општина може, заједно са једном или више
општина, односно са градом, 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.
Општина може прихватити предлог надлежног
органа државне управе да са једном или више
општина, односно са градом, заједнички обезбеди

Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана,
Скупштина општине закључује са једном, односно
више општина, односно са градом, споразум о сарадњи којим се уређује заједничко извршавање поверених послова и доставља га министарству надлежном
за локалну самоуправу.

Оснивање заједничког органа, службе, предузећа
или друге организације
Члан 132.
Споразумом о сарадњи Општине са другим
општинама, односно са градом, може се предвидети
оснивање заједничког органа, службе, предузећа или
друге организаације.
У случају из става 1. овог члана, надлежни орган
Општине заједно са надлежним органом другог,
односно других оснивача, одлучује о постављењу,
односно именовању руководиоца заједничког органа,
службе, предузећа или друге организације, 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 Општине у
управном поступку, о правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује Општинско
веће, у складу са законом.
Средства за рад заједничког органа обезбеђују се
у буџету Општине, сразмерно обиму послова које за
Општину обавља заједнички орган.
Уступање послова другој општини, односно граду
Члан 133.
Споразумом о сарадњи Општина 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 Општине, сразмерно обиму уступљених послова.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да
уступљени послови обухватају одлучивање о правима и обавезама грађана са пребивалиштем на
територији Општине у управном поступку, о правима
и обавезама тих грађана у другостепеном поступку
одлучује Општинско веће, у складу са законом.
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Уступљени послови обављају се у име и за рачун
Општине, а за њихово обављање одговорна је
Општина.
Престанак важења споразума о сарадњи
Члан 134.
Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев
Општине или друге јединице локалне самоуправе
учеснице споразума.
Скупштина општине упућује писани захтев другој
учесници споразума најкасније шест месеци пре
дана са којим споразум о сарадњи престаје да важи
и истовремено о томе обавештава министарство
надлежно за локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи који је закључило више јединица локалне самоуправе, на захтев Општине
престаје да важи само у делу који се односи на
Општину.
Сарадња са јединицама локалне самоуправе
других држава
Члан 135.
Општина може да остварује сарадњу у областима
од заједничког интереса са јединицама локалне
самоуправе у другим државама, у оквиру спољне
политике Републике Србије, уз поштовање 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 општине, уз сагласност Владе Републике
Србије.
Споразум или други акт о успостављању сарадње
потписује председник Општине или лице које он
овласти.
Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа на
снагу после прибављања сагласности Владе Републике Србије.
Удруживање у асоцијације градова и општина
Члан 136.
Општина може бити оснивач или приступати
асоцијацијама градова и општина, ради унапређења
развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса.
Општина оснива или приступа асоцијацијама градова и општина које заступају интересе свог чланства
пред државним органима, а посебно у поступку
доношења закона и других аката од значаја за
остваривање послова јединица локалне самоуправе.
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Учешће у европским интеграцијама
Члан 138.
Општина 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
Заштита права Општине
Члан 139.
Заштита права Општине обезбеђује се на начин и
по поступку утврђеном законом.
Покретање поступка за оцену уставности и
законитости
Члан 140.
Скупштина општине покреће поступак за оцену
уставности и законитости закона или другог општег
акта Републике Србије којим се повређује право на
локалну самоуправу.
Право жалбе Уставном суду
Члан 141.
Председник Општине има право жалбе Уставном
суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење
надлежности Општине.
Локални омбудсман
Члан 142.
У Општини се установљава локални омбудсман.
Локални омбудсман независно и самостално штити права грађана од повреда учињених од стране
Општинске управе као и установа, органа и организација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је
Општина; контролише рад Општинске управе и
штити право грађана на локалну самоуправу, ако је
реч о повреди општих аката Општине.
Самосталност и независност
Члан 143.
Локални омбудсман поступа и делује на основу и
у оквиру Устава, закона, потврђених међународних
уговора и општеприхваћених правила међународног
права као и статута Општине.
У свом деловању локални омбудсман се руководи
принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.

Сарадња са удружењима и другим
организацијама

Одлуком Скупштине општине ближе се уређују
начин обраћања локалном омбудсману и правила
поступања и рада локалног омбудсмана.

Члан 137.

Поступање локалног омбудсмана

Органи Општине могу сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим организацијама, у
интересу Општине и њених грађана.

Члан 144.
О појавама незаконитог и неправилног рада
Општинске управе и јавних служби које врше јавна
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овлашћења, а чији је оснивач Општина, којима се крше
права или интереси грађана, локални омбудсман
упозорава ове органе и службе, упућује им критике,
даје препоруке за рад, иницира покретање поступака
за отклањање повреда права и о томе обавештава
јавност.
У домену заштите људских и мањинских права,
локални омбудсман:
1) прати остваривање људских и мањинских
права и даје препоруке за унапређење остваривања
људских и мањинских права;
2) прикупља информације о примени закона и
других прописа из области људских права и права на
локалну самоуправу;
3) саставља годишњи извештај о остваривању
људских и мањинских права;
4) обавештава ширу јавност о кршењу људских
и мањинских права;
5) прима и испитује представке које се односе
на повреду људских и мањинских права;
6) посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права;
7) иницира покретање одговарајућих поступака
пред надлежним органима у случају кршења људских
права;
8) организује и учествује у организовању стручних састанака, саветовања и кампања информисања
јавности о питањима значајним за остваривање
људских и мањинских права;
9) иницира и подстиче образовање о људским
и мањинским правима;
10) обавља и друге послове утврђене законом,
статутом и одлуком Скупштине општине.
У обављању својих надлежности локални омбудсман сарађује са локалним омбудсманима у другим
јединицама локалне самоуправе, као и са Заштитником грађана у Републици.
Избор локалног омбудсмана
Члан 145.
Локалног омбудсмана бира и разрешава Скупштина
општине већином од укупног броја одборника.
Предлог за избор локалног омбудсмана подноси
одборничка група, најмање једна трећина одборника
или радно тело Скупштине општине које обавља
послове у вези са кадровским питањима.
Локални омбудсман се бира на период од пет
година и може поново бити биран.
За локалног омбудсмана може бити бирано лице
које, поред општих услова за стицање бирачког
права (држављанство, пунолетство, пословна способност, пребивалиште на подручју Општине), има
стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
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односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, има најмање пет година радног искуства
у струци, професионално искуство на пословима у
области заштите људских и мањинских права, ужива
морални интегритет и није кривично осуђивано нити
се против њега води кривични поступак.
Локални омбудсман не може бити члан политичке
странке и не може обављати ниједну јавну функцију
нити било коју професионалну делатност.
Разрешење локалног омбудсмана
Члан 146.
Локални омбудсман се разрешава дужности пре
истека мандата ако буде осуђен за кривично дело на
казну затвора, ако не обавља послове из своје
надлежности на стручан, непристрасан, независан и
савестан начин или се налази на положајима (функцијама), односно обавља послове који су неспојиви
са положајем локалног омбудсмана.
Образложени предлог за разрешење локалног
омбудсмана може поднети одборничка група или
најмање једна трећина одборника.
О разрешењу локалног омбудсмана одлучује Скупштина општине већином од укупног броја одборника.
Подношење извештаја Скупштини општине
Члан 147.
Локални омбудсман доставља годишњи извештај
Скупштини општине.
Ако процени да је то потребно због разматрања
одређених питања, локални омбудсман може Скупштини општини достављати и ванредне извештаје.
Скупштина општине разматра извештаје локалног
омбудсмана на првој наредној седници.
Право присуствовања седницама Скупштине
општине и њених радних тела
Члан 148.
Локални омбудсман има право да присуствује
седницама Скупштине општине и радних тела Скупштине општине, као и да учествује у расправи када
се разматра извештај о раду Општинске управе,
односно расправља о питањима из његове надлежности.
Средства за рад локалног омбудсмана
Члан 149.
Средства за рад локалног омбудсмана обезбеђују
се у буџету Општине, а могу се обезбеђивати и из
других извора, у складу са законом.
X. АКТИ ОПШТИНЕ
Акти Општине
Члан 150.
У вршењу послова из своје надлежности Општина
доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке и друге потребне акте.
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Одлуке доноси само Скупштина општине, осим
када је законом предвиђено да одлуку доноси други
орган Општине.
Хијерархија аката Општине
Члан 151.
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Ако Скупштина општине одлучи да се приступи
доношењу или промени Статута општине, истим
актом одређује Комисију за израду нацрта статута,
односно одлуке о промени Статута општине, одређује њене задатке и рок за израду нацрта.

Одлуке и општи акти Скупштине општине морају
бити сагласни са законом и овим статутом.

Нацрт статута, односно одлуке о промени статута
утврђује Општинско веће већином гласова од укупног
броја чланова Општинског већа.

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

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

Акти Општинске управе морају бити сагласни са
законом, овим статутом, одлукама и општим актима
органа Општине.

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

Предлагање прописа и других општих аката
Скупштине општине
Члан 152.
Право предлагања прописа и других општих
аката из надлежности Скупштине општине имају:
сваки одборник Скупштине општине, радно тело
Скупштине општине, Општинско веће и грађани
путем грађанске иницијативе.

Скупштина општине усваја статут, односно одлуку о
промени Статута већином гласова од укупног броја
одборника.

Објављивање и ступање на снагу општих аката

Усклађивање прописа Општине са овим статутом

Члан 153.

Члан 156.

Општи акти органа Општине објављују се у
„Службеном листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог
дана од дана објављивања, осим ако доносилац у
поступку доношења не утврди да постоје нарочито
оправдани разлози да исти ступи на снагу и раније.
Остали акти Општине објављују се у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева“ када је то тим актима предвиђено.
XI. ТУМАЧЕЊЕ,
СТАТУТА

ДОНОШЕЊЕ

И

ПРОМЕНА

Аутентично тумачење Статута
Члан 154.
Аутентично тумачење Статута доноси Скупштина
општине на предлог надлежног радног тела Скупштине општине.
Поступак за промену или доношење Статута
Члан 155.
Предлог за доношење или промену Статута
општине може поднети најмање 5% грађана са
бирачким правом на територији Општине, трећина
одборника, председник Општине и надлежно радно
тело Скупштине општине.
Предлог се подноси у писаном облику са образложењем.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина
одлучује већином гласова од укупног броја одборника.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Општи акти општине ће се ускладити са законом
и одредбама овог статута у року од девет месеци од
ступања на снагу Закона о изменама и допунама
Закона о локалној самоуправи.
Прописи Општине остају на снази до њиховог
усклађивања са овим статутом.
Доношење прописа Општине на основу овог
статута
Члан 157.
Одлуке на основу овог статута Скупштина општине
донеће у року од девет месеци од дана ступања на
снагу овог статута.
Образовање Изборне комисије и Другостепене
изборне комисије
Члан 158.
Скупштина општине именоваће председника,
чланове и секретара Изборне комисије и њихове
заменике, у року од шест месеци од дана ступања на
снагу овог статута.
Истовремено са именовањем из става 1. овог
члана, Скупштина општине именоваће председника,
чланове и секретара Другостепене изборне комисије.
Доношење планских докуменатау складу са овим
статутом
Члан 159.
Скупштина општине донеће План развоја Општине
најкасније до 1.1.2021. године.

Број 6

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

Скупштина општине донеће Средњорочни план у
складу са законом који уређује плански систем РС,
почев од средњорочног плана за 2021. годину.
Важећи документи јавних политика ускладиће се
са законом из става 2. овог члана, приликом првих
измена и допуна тих докумената.
Одложена примена појединих одредаба овог
статута
Члан 160.
Члан 67. у делу који се односи на постављење
помоћника председника Општине, примењиваће се
након спроведених избора за одборнике Скупштине
општине одржаних после ступања на снагу овог
статута.
Престанак важења Статута
Члан 161.
Даном ступања на снагу овог статута, престаје да
важи Статут општине Владимирци („Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15).
Ступање на снагу
Члан 162.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева.“
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обавити екстерни ревизор, односно лице које испуњава
услове за обављање послова ревизије финансијских
извештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Завршни рачун буџета општине Владимирци за
2018. годину садржаће и Извештај екстерне ревизије
о финансијским извештајима који су саставни део
Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Владимирци
за 2018. годину.
Члан 3.
Општинска управа чијим планом набавки су предвиђена средства за реализацију ове услуге је у
обавези да, у сврху испитивања тржишта, прикупи
понуде и закључи Уговор о пружању услуге екстерне
ревизије завршног рачуна буџета општине Владимирци
за 2018. годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у„Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 40-6/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 110-4/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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На основу члана 92. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 –
др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 47.
став 1. тачка 7) Статута општине Владимирци
(„Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број 4/14-пречишћен текст
и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној дана 26.03.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
ЗА 2018. ГОДИНУ
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14, 101/16 и 47/18) и члана 83. став 1. Статута
Општине Владимирци („Службени лист града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, број
4/14-пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине
Владимирци, на седници одржаној 26.03.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ШЕСТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 36/08, 26/09, 32/16,
29/17, 5/18 и 14/18), члан 10. мења се и гласи:
„Основне унутрашње организационе јединице су:

Члан 1.

1. Одељење за пољопривреду, туризам и друштвене делатности;

Завршни рачун буџета општине Владимирци за
2018. годину подлеже екстерној ревизији коју ће

2. Одељење за финансије, буџет, привреду и локално-економски развој

Страна 28

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

-

Одсек за трезор и буџетско рачуноводство

-

Одсек за утврђивање и наплату јавних прихода

3. Одељењу за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове
-

Одсек за урбанизам и грађевинарство

-

Одсек за инспекцијске послове

4. Одељење за послове органа општинe, општу
управу и заједничке послове
- Одсек за управљање општинском имовином и
заједничке послове.“
Члан 2.
У члану 14. после става 1. додаје се став 2. који
гласи:
„У оквиру Одељења обављају се послови праћења
и проучавање стања у имовинско-правној области и
давање предлога за предузимање мера, давање
стручних мишљења, вођења управног поступка у
предметима који се односе на експропријацију непокретности, поништај решења о експропријацији,
административни пренос, изузимање земљишта,
успостављања права службености на непокретностима, спровођење поступка накнаде, послови
комасације и враћања земљишта по ПЗФ-у, послови
у вези започетих поступака за утврђивање права
коришћења на осталом неизграђеном грађевинском
земљишту у државној својини, поништаја решења о
утврђеном праву прече градње и утврђивање престанка права коришћења на неизграђеном осталом
грађевинском земљишту у државној својини; послови
управљања, коришћења и располагања општинском
имовином, вођење јединственог регистра непокретности у јавној својини општине, његово ажурирање у
посебном софтверу за евиденцију имовине.“
Досадашњи ст. 2.и 3. постају ст. 3.и 4.
Члан 3.
Остале одредбе Одлуке о Општинској управи
општине Владимирци остају непромењене.
Члан 4.
Овлашћује се Комисија за статутарна питања,
организацију и нормативна акта да утврди пречишћен текст Одлуке о Општинској управи општине
Владимирци и да је, после ступања на снагу ове
Одлуке, достави „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ на
објављивање.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 110-9/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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На основу члана 32.став 1.тачка 6. Закона о
локалној самоуправи (,,Службенигласник РС’’, бр.
129/07, 83/14 - др.закон, 101/16- др. закон и 47/18),
члана 4.став1. и члана 7. став 1. Закона опутевима
(,,Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18), члана
39.став 2. и став3. Закона о прекршајима(,,Службени
гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука
УС) и члана 47. ст.1 .тач.7. Статута општине Владимирци
(,,Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр.4/14 - пречишћен текст
и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној дана 26.03.2019 године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком о општинским и некатегорисаним
путевима (у даљем тексту:
Одлука) уређују се правни статус, управљање, заштита, одржавање, финансирање, изградња и реконструкција, техничко регулисање саобраћаја, општинских
и некатегорисаних путева на територији општине
Владимирци.
Члан 2.
Општински пут је јавни пут који саобраћајно повезује
територију општине,односно града, као територију
општине, односно града, са мрежом државних путева, који је утврђен одговарајућим прописом.
Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно
повезује делове насеља.
Некатегорисани пут је пут, који надлежни орган
прогласи некатегорисаним путем и који је као такав
уписан у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима.
Путно земљиште је континуална површина унутар
граница путног земљишта.
Граница путног земљишта је линија са обе стране
усека и насипа,удаљена најмање један метар од
линија које чине крајње тачке попречног профила
пута, ван насеља мерено на спољну страну;
Заштитни појас пута је континуална површина
мерена од границе путног земљишта на спољну
страну,чијаје ширина прописана законом;
Појас контролисане изградње је континуална површина мерена од границе заштитног појаса на
спољну страну чија је ширина иста као и ширина
заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим
изградње објеката и која служи за заштиту јавног и
некатегорисаног пута и саобраћаја на њему.
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ПРАВНИ СТАТУС ПУТЕВА
Члан 3.
Општински путеви и улице су јавни путеви.
Општински путеви и улице(у даљем тексту: јавни
путеви) и некатегорисани путеви који не припадају
државним путевима првог и другог реда,својина су
јединице локалне самоуправе на чијој територији се
налазе.
Јавни и некатегорисани путеви су добра у општој
употреби,у јавној су својини и на њима се не могу
стицати ни заснивати стварна права,осим у случајевима прописаним законом о путевима.
На јавном путу може се засновати право службености,односно друго сродно право,ради изградње
комуналних,водних,енергетских објеката и објеката
електронских комуникација и повезане опреме на
начин одређен законом о путевима.
Одредбе ове Одлуке сходно се примењују на деонице општинских и некатегорисаних путева које су у
употреби и за које је покренут поступак озакоњења,
до правоснажног окончања поступка озакоњења.
Члан 4.
Општински, односно некатегорисани пут (у даљем
тексту: пут), у смислу овеОдлуке, обухвата:
1. труп пута (доњи и горњи строј пута) и то:
- доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти,
постројења и уређаји за одводњавање пута и заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.);
- горњи строј пута (коловозна конструкција, коловозни застор, банкине, риголе, берме);
2. ваздушни простор изнад коловоза у висини од
најмање седам метара;
3. путне објекте;
4. путно земљиште;
5. функционалне садржаје пута;
6. опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине
(заштита од осулина и наноса, стубићи и сл.);
7. саобраћајну сигнализацију и опрему.
8.тротоаре,пешачке стазе и бициклистичке стазе
у путном земљишту;
9.саобраћајне прикључке.
Под некатегорисаним путем,у смислу ове Одлуке,
сматрају се сеоски путеви,шумски и пољопривредни
путеви,путеви на насипима за одбрану од поплава,
атарски и други путеви који нису категоризовани као
други јавни путеви.
Пут сачињавају: коловоз, банкине, путни објекти
(мостови, пропусти, потпорни зидови и сл.), канали
са обе стране пута,усеци, засеци,насипи и путно земљиште. Коловоз ових путева може бити од земље,
шљунка, туцаника и другог матњеријала.
Општински путеви се категоришу у складу са
критеријумима за категоризацију јавнихпутева.
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Општинским путевима проглашавају се следећи
путни правци:
О-1, ДП IIБ-323 Матијевац-Белотић-Каона-Мровска
(школа)
О-2, ДП IIA-141- Власаница, Крнић-ГомилицаЈазовник (мајдан)
О-3, ДПIБ-26 Барака-Јаловик-Бобовик-Владимирци
ДП IIБ-326
О-4, ДПIБ-26 Бељин-Суво Село ДП IIА-141
О-5, ДП IБ-21 Риђаке-Вучевица-Кујавица –Скупљен
ДП IБ-26
О-6, ДПIIБ-326 Крнуле-(Дом)-Шевића кафана ДП
IБ-21
О-7, ДПIIА-140 Скупљен-Меховине ДП IIА-140
О-8, Пут О-23 Драгојевац-Миокус
О-9, ДПIБ-21 Лојанице-Вукошић(Дом)-Заблаће
О-10, ДПIIА-141-Месарци(Дом)-школа
О-11, ДПIБ-21 Лојанице-Заблаће
О-12, ДПIIБ-323 Матијевац-Пејиновић-Мровска ДП
IIБ-324
О-13, ДПIIБ-235Прово-(центар)-Дубоко-Ново Село
ДП IБ-26
О-14, Пут О-30 Столице-Козарица
О-15, ДПIБ-26Власаница-Петковац-Крнић-Пут О-2
О-16, ДПIБ-26Дебрц (центар)-Дућевац
О-17, Пут О-3 Јаловик (црква)-Велика бара-Крнић
О-18, Пут О-3Малетинац-Велика Бара- Банића
раскршће
О-19, Пут О-6 Крнуле (луке)-Драгиње
О-20, Пут О-1 Каона- Долови-Козарица
О-21, ДП IБ-21Kамена ћуприја-Вукошић ДП IIБ-324
О-22, ДПIБ-26 Месарци-Пут О-10
О-23,ДПIIБ-235 Звезд-Драгојевац-Пут О-8
О-24, ДПIIБ-326 Владимирци(школа)-Лојанице ДП
IБ-21
О-25, Пут О-2 Владимирци(Миљковци)-Крнуле
(школа)-Пут О-6
О-26, Пут О-1 Каона-Мровска(пресека)-Пут О-12
О-27, Пут О-2 Крнић(црква)-Дубрава-Суво Село
ДП IIА-148
О-28,Пут О-30 Белотић(гробље)-Ћифтића пут-ДП
IБ-21
О-29, Пут О-1Белотић-Зарића пут ДП IБ- 21
О-30, Пут О-1 Белотић-Митровићи-Столице –
Козарица-Пут О-14
О-31, Пут О-32 Белотић-Школа-Пејиновић-Пут О-12
О-32, Пут О-1Белотић-Школа-Матијевац-Пут О-12
О-33, ДП IIБ-323 Матијевац-Лојанице-Пут О-11
О-34, Пут О-5 Вучевица-Церовац
О-35, Пут О-5Риђаке-Скупљен-Пут О-7
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О-36, Пут О-8Драгојевац-Трбушац ДПIБ-26
О-37, Пут О-43 Гомилица-Свилеува
О-38, ПутО-7 Меховине(школа)-Лојанице ДП IБ-21

Број 6

Месна заједница учествује у заштити некатегорисаних путева на својој територији у складу са овом
Одлуком.

О-39, ПутО-13 Прово(Пут око Орлаче)-Пут О-46

Члан 7.

О-40, ДП IIБ-326Крнуле-Степановићи-Брдарица

Управљач пута ЈКП “Извор“ Владимирци, дужан је
да означава и води евиденцију о јавним-општинским
и некатегорисаним путевима. Евиденције о јавним
путевима садрже:

О-41, ДП IIБ-235 Звезд-Прово (Суваја-РашковијаМостиња-Камичак)-Пут О-46
О-42,
ДПIIБ-235
Звезд-(Недељковићи-ПортаТопола-Петровићи)-ДПIБ-26
О-43, Пут О-3Јаловик-Гомилица-Пут О-2
О-44, ДП IБ-26Трбушац-Михаиловићи-Чолићи-Пут
О-5
О-45, Пут О-1 Каона-Прњавор-Манастир
О-46, ДП II Б-235 Прово(центар) – Камичак-Пут О-39
О-47, Пут О-1 Мровска-Ћуковине
УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
Члан 5.
Управљање јавним путевима је делатност од
општег интереса.
Управљање општинским и некатегорисаним путевима обухвата:
1) планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту пута;
2) вршење инвеститорске функције на пројектовању,изградњи,одржавању и реконструкцији пута;
3) организовање и обављање стручних послова
на пројектовању,изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута;
4) уступање радова на пројектовању, изградњи,
одржавању, реконструкцији и стручном надзору пута;
5) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом одржавањем и заштитом
јавних путева;
6) праћење стања путне мреже;
7) означавање пута и вођење евиденције о путевима и саобраћајно техничким подацима за те путеве
8) заштиту јавних путева
9) управљање саобраћајем и организовање и
обављање бројања возила на јавном путу.
Члан 6.
Озаштити општинских и некатегорисаних путева у
смислу ове Одлуке стара се

- податкео путним правцима, улицама, саобраћајним чворовима и саобраћајним деоницама и
саобраћајно-техничке податке.
Члан 8.
Део јавног или некатегорисаног пута који по
изградњи или реконструкцији не припада изграђеном
или реконструисаном јавном или некатегорисаном
путу, не сматра се делом тог пута.
Ако се део пута из става 1.овог члана и даље
користи за саобраћај, извршиће се његова прекатегоризација, у поступку и на начин прописан за категоризацију општинских и некатегорисаних путева.
Ако се део пута из става 1. овог члана не користи
за саобраћај,управљач јавног пута ЈКП,,Извор”дужан
је да у року од тридесет дана од промене обаве-сти
орган за вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини,који ће у року од тридесет
дана од дана пријема обавештења одлучити о
начину и условима коришћења земљишта на коме се
налази тај пут.
Члан 9.
Управљач пута ЈКП “Извор“ Владимирци, дужан је
да у року од 15 дана од дана достављања употребне
дозволе, поднесе захтев за упис права коришћења
на јавном и некатегорисаном путу, као и права службености и других права одређених законом која се
установљавају на јавном и некатегорисаном путу у
корист других лица у јавне књиге и званичне евиденције у које се уписују права на непокретности.
Управљач пута, односно лице у чију корист је
установљено неко од права из става 1. овог члана,
дужно је да у року од 15 дана од дана настанка
промене на установљеним правима, заснованих на
законом прописаном правном основу, поднесе захтев
за упис промене, односно брисања података, у јавне
књиге и званичне евиденције у које се уписују права
на непокретности.
Члан 10.

Управљач пута,који доноси годишњи програм радова на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији путева уз претходно прибављено мишљење
органа јединице локалне самоуправе надлежне за
послове саобраћаја.

1) услове за израду техничке документације за
изградњу, односно реконструкцију прикључка на
јавни и некатегорисани пут;

Управљач општинских и некатегорисаних путева
на територији општине Владимирци је Јавно комунално предузеће ,,Извор” Владимирци.

2) услове за израду техничке документације за
грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних

Управљач пута ЈКП“Извор“Владимирци, издаје:
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објеката, као и телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. на јавни и некатегорисани пут;
3) сагласност на грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, железничке пруге и
других сличних објеката, као и телекомуникационих и
електро водова, инсталација, постројења и сл. у
заштитном појасу јавног и некатегорисаног пута.
4) сагласност на измену саобраћајних површина
пратећих садржаја јавног и некатегорисаног пута
5) сагласност на одржавање спортске или друге
манифестације на јавном и некатегорисаном путу
6) посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном и некатегорисаном путу
7) одобрења за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на општинском и
некатегорисаном путу, односно поред општинског и
некатегорисаног пута.
8) сагласности за преусмеравање саобраћаја на
јавни пут у случају обављања радова на изградњи,
реконструкцији,одржавању и заштити јавног пута.
Акти из става 1.овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове.
Управљач пута ЈКП ,,Извор“ Владимирци, дужан
је да одлучи по захтеву за издавање сагласности, из
става 1.овог члана у року од осам радних дана
односно за дозволе и одобрења у року од 30 дана од
дана подношења захтева.
Против акта из става 1.овог члана може се изјавити жалба Општинском већу општине Владимирци у
року од петнаест дана од дана достављања тог акта.
Управљач пута ЈКП “Извор“ Владимирци, дужан је
да о актима из става 1.овог члана води евиденцију.
Члан 11.
Управљач пута ЈКП,,Извор“Владимирци, дужан је
да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту јавног и некатегорисаног пута и да
обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њима.
Управљач пута одговара за штету која настане
корисницима јавног и некатегорисаног пута због пропуштања благовременог обављања појединих радова
на редовном одржавању јавног и некатегорисаног
пута прописаних законом и овом одлуком, односно
због извођења тих радова супротно прописаним
техничким условима и начину њиховог извођења.
ЗАШТИТА ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Члан 12.
Ради спречавања угрожавања стабилности пута и
обезбеђивања услова за несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја на путевима, забрањено
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је да носилац права службености и других права на
путу изводи радове на путу (грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, гасовода,
телекомуникационих и електро водова, инсталација,
постројења и других сличних објеката) без сагласности Управљача пута.
Управљач пута је дужан да обезбеди контролу
извођења радова из става 1.овог члана.
Члан 13.
У заштитном појасу поред јавног и некатегорисаног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање
постројења, уређаја и инсталација, осим изградње
саобраћајних површина пратећих садржаја пута, као
и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама пута и саобраћаја на путу.
У заштитном појасу из става 1. овог члана може
да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан
објекат, као и телекомуникационих и електро водова,
инсталације, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача пута ЈКП “Извор“
Владимирци, који садржи саобраћајно-техничке услове.
Управљач пута ЈКП“Извор“Владимирци, дужан је
да обезбеди контролу извођења радова из става
2.овог члана.
Забрањено је из било ког нерешеног имовинско
правног разлога извршити редукцију или обустављање саобраћаја, запречавање, оштећење или
рушење коловоза и елемената попречног профила
или објеката пута.
Отклањање узрока имовинско правног проблема
одвија се у поступку пред надлежним судом.
Члан 14.
Заштитни појас јеконтинуална површина мерена
од границе путног земљишта на спољну страну, а
чија ширина износина:
општинским путевима ........................................ 5 м
некатегорисаним путевима ................................. 3 м
Одредбе из става 1.овог члана се примењују ако
није другачије одређено просторним, односно урбанистичким планом.
Члан 15.
У појасу контролисане изградње поред јавног и
некатегорисаног пута дозвољена је изградња објеката на основу донетих просторних и урбанистичких
планова који обухватају тај појас.
У појасу контролисане изградње забрањено је
отварање рудника, каменолома и депонија отпада и
смећа.
Члан 16.
Ограде, дрвећа и засади поред јавних и некатегорисаних путева подижу се тако да не ометају прегле-
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дност пута, не угрожавају безбедност саобраћаја, не
ометају или спречавајуизвођење радова на одржавању путева.

се спроводити у поступку извршења преко предузећа
које овласти Општинска управа општине Владимирци
на терет извршеника.

Ограде, дрвећа и засади могу се подизати ван
путног земљишта јавног и некатегорисаног пута, и то
у зони заштитног појаса, али тако да не ометају прегледност на путу и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Члан 19.

Засади који служе као жива ограда могу бити
висине до 1 метар.
Члан 17.
Постојеће засаде поред Општинског и некатегорисаног пута поткресиваће власници, односно непосредни држаоци земљишта које се граничи са
наведеним путевима на висину до једног метра, ако
засади служе као жива ограда и налазе се непосредно уз путно земљиште.
Власници, односно непосредни држаоци земљишта које се граничи са путевима дужни су да одржавају и уређују канале поред тих путева за одвод
површинских вода и изграђују пропусте на улазима у
своја дворишта и парцеле.
Када месна заједницаутврди кршење одредаба
ове Одлуке,које се односена обавезе поступања
суседа пута у циљу заштите некатегорисаних путева
на територији своје катастарске општине из члана 16.
овог члана обавестиће управљача пута ЈКП ,,Извор”
Владимирцио истом уз претходно упозорење власника, односно непосредног држаоца земљишта које
се граничи са путем.
Члан 18.
Власник, односно држалац земљишта које се
налази у заштитном појасу и у зони потребне прегледности, дужан је да на захтев Управљача пута уклони
засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале,
постројења, уређаје и објекте у циљу обезбеђења
прегледности пута, као и да површину заштитног
појаса одржава на начин да се не омета прегледност
пута и угрожава безбедност саобраћаја.
Дрвеће и засади поред јавног и некатегорисаног
пута својом крошњом и гранама не смеју прелазити
на путно земљиште.
Власник високог дрвећа поред јавног и некатегорисаног пута дужан је исто поткресивати до најмање
висине од 7метара изнад пута и одржавати тако да
се не угрожава безбедност саобраћаја.
Ако сусед пута не поступи по захтеву управљача
пута,управљач пута подноси захтев надлежној инспекцији за предузимање мера прописаних законом и
овом одлуком.
Ако власник односно непосредни држалац земљишта које се граничи са јавним или некатегорисаним путем не уклони ограде,дрвеће и засаде и не
поступи у складу са прописаним обавезама исте ће

Сусед пута дужан је:
- да уклони дрвеће,шибље и друго растиње које
прелази на путно земљиште,као и да исто уклони из
заштитног појаса пута у зони прегледности пута;
- уредно одржава путне канале за одвод површинских вода;
- изгради и уредно одржава пропусте на улазима
у своје двориште и парцеле у складу са прописаним
обавезама из члана 16. и 17.ове Одлуке.
Члан 20.
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима, уграђеним у јавни и
некатегорисани пут, дужно је да одржава тај објекат,
постројење, уређај, инсталацију и вод, на начин
којим се не оштећује пут, односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање пута.
У случају оштећења, односно квара, објеката, постројења, уређаја, инсталација или водова из става
1.овог члана којима се оштећује пут или угрожава
безбедност саобраћаја лице које управља тим објектима дужно је да без одлагања приступи отклањању
оштећења, односно квара и истовремено о предузетим радовима без одлагања обавести управљача
пута.
Лице из става 1.овог члана, отклањању оштећења,
односно квара, којим се не оштећује пут или не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно
прибављеној сагласности управљача пута.
Трошкове извођења радова из ст. 2. и 3. овог
члана, као и трошкове извођења радова на враћању
пута у првобитно стање сноси лице из става 1. овог
члана.
Члан 21.
Забрањено је остављање грађевинског и другог
материјала поред јавног и некатегорисаног пута, ако
се тиме умањује прегледност и омета одвијање
саобраћаја на истом.
Члан 22.
Прикључак прилазног пута на јавни и некатегорисани пут може се градити уз сагласност управљача
пута.
Сагласност из става 1.овог члана садржи нарочито: посебне услове изградње, потребну саобраћајну
сигнализацију и опрему.
Управљач пута издаће сагласност из става 1.овог
члана ако утврди да су кумулативно испуњени следећи услови, и то ако:
1) није могуће извршити повезивање прилазног
пута на већ изведену раскрсницу, укрштај или прикључак на јавни, односно некатегорисани пута;
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2) прикључак из става 1. овог члана не смањују
капацитет и проточност саобраћаја на јавном или
некатегорисаном путу и
3) прикључак из става 1. овог члана нема штетне
последице за несметано и безбедно одвијање
саобраћаја на јавном или некатегорисаном путу.
Инвеститор изградње прикључка из става 1.овог
члана сноси трошкове изградње и трошкове прикључка.
Техничком прегледу изграђеног прикључка на
јавни или некатегорисани пут, присуствује овлашћени представник управљача пута.
Члан 23.
Власник, односно непосредни држалац земљишта и
објеката, односно уређаја на земљишту, које има
најмање једну заједничку границу са јавним или
некатегорисаним путем (у даљем тексту: сусед јавног
или некатегорисаног пута) дужан је да омогући
слободно отицање воде и одлагање снега са пута на
његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете.
Сусед јавног или некатегорисаног пута дужан је
да омогући прилаз путу или путном објекту ради
извођења радова на одржавању пута или путног
објекта, уз накнаду проузроковане штете.
Управљач пута ЈКП “Извор“ Владимирци, дужан је
да закључи уговор са суседом јавног и некатегорисаног пута да на суседовом земљишту изгради
одводне канале и друге уређаје за одвођење воде од
трупа пута као и да постави привремене или сталне
уређаје и регулације, односно подигне засаде, за
заштиту пута и саобраћаја на њему од снежних
лавина, сметова, буке, заслепљујућих ефеката и других
штетних утицаја, ако се исти не могу изградити,
поставити, односно подићи на јавном и некатегорисаном путу.
Одредбе става 1.до 3.овог члана сходно се
примењују и на власнике, односно непосредне држаоце земљишта, у случају када се њихово земљиште
користи у исте сврхе.
Члан 24.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање,
могу се постављати на начин предвиђен законом и и
под условом да не ометају безбедно одвијање саобраћаја и прегледност на путу:
1. општинском путу,односно поред тог пута на
удаљености од 5метара,мерено од спољне стране
од ивице коловоза.
2. некатегорисаном путу,односно поред тог пута
на удаљености од 3метра, мерено са спољне стране
од ивице коловоза.
Постављање натписа врши сена основу одобрења
које издаје управљач пута.
Натписе је дужно да одржава лице које је захтевало њихово постављање.
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Члан 25.
На општинском и некатегорисаном путу забрањено је нарочито:
1) трајно заузимање пута, а привременозаузеће jе
могуће уз претходну прибављену сагласност управљача пута;
2) извођење радова на путу који нису у вези са
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом пута,без сагласности оснивача пута;
3) извођење радова носилаца права службености
и других права установљених на путу, којима се
оштећује пут или угрожава несметано и безбедно
одвијање саобраћаја;
4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут;
5) спречавање отицања вода са пута, а посебно
из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и
спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципиентима;
6) просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут;
7) замашћивање пута са савременим коловозом
мазивима или другим сличним материјама;
8) постављање и коришћење светла или других
уређаја,односно предмета на путу и поред пута
којима се омета безбедно одвијање саобраћаја на
путу;
9) извођење пољопривредних радова на банкинама, косинама и путном земљишту,орање,окретање
трактора са или без оруђа и других прикључних
машина;
10) вучење предмета, материјала, оруђа и других
врста терета по путу (греде балвани, гране, камени
блокови, плугови, дрљаче и сл.);
11) спуштање низ косине засека, усека и насипа
пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог
материјала;
12) паљење траве и другог растиња на путу, као и
отпадних предмета и материјала;
13) паљење траве и другог растиња на земљишту
суседа пута, уколико се тиме угрожава безбедност
одвијања саобраћаја и умањује захтевана прегледност на путу;
14) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова;
15) укључивање возила на пут и искључивање са
пута ван прикључка или укрштаја;
16) заустављање или остављање возила којим се
омета коришћење пута;
17) нерегулисано вођење бујичних водотокова
који могу да оштете пут;
18) наношење блата на пут са савременим
коловозним застором;
19) пуштање стоке на пут без надзора, напасање,
напајање и држањење стоке на путу;
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20) коришћење и употреба возила са гусеницама
на путу са асфалтним коловозним застором, која
нисуснабдевена облогом са равним површинама или
другим одговарајућим облогама,осим возила Војске
Србије;
21) свакодруго чињење којим се оштећује или би
се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу.
Члан 26.
Управљач пута ЈКП “Извор“ Владимирци, покреће
поступак за ограничавање коришћења јавног и некатегорисаног пута, ако је пут у таквом стању да:
1) саобраћај није могућ или је могућ саобраћај
појединих врста возила;
2) саобраћај појединих врста возила може бити
штетан за пут и
3) то захтевају основани разлози који се односе
на заштиту пута и безбедност саобраћаја.
Истовремено са покретањем поступка из става 1.
овог члана, управљач пута предузима мере обезбеђења јавног и некатегорисаног пута постављањем
припадајуће саобраћајне сигнализације и о предузетим мерама обавештава Mинистарство надлежно
за унутрашње послове и јавност путем средстава
јавног информисања.
Члан 27.
Превоз возилом које само или са теретом премашује дозвољено осовинско оптерећење, укупну
масу, ширину, дужину или висину, сматра се ванредним превозом у смислу ове одлуке.
Дозвољено осовинско оптерећење на јавним
путевима је 6 тона, а на некатегорисаним путевима 4
тоне.
Ванредни превоз може се обављати на јавним и
некатегорисаним путевима на основу посебне дозволе
коју издаје управљач пута ЈКП “Извор“ Владимирци,
за сваки појединачни превоз којом се одређују начин
и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни
превоз.
О издатим дозволама из става 3.овог члана
управљач пута ЈКП “Извор“ Владимирци, писмено
обавештава Mинистарство надлежно за унутрашње
послове и управу надлежну за инспекцијске послове
као и лице које врши послове на одржавању путева
на којима ће се обавити ванредни превоз.
Ванредни превоз може да се обавља на јавном и
некатегорисаном путу без издате дозволе из става
3.овог члана, ако се тај превоз обавља ради интервенције приликом елементарних и других непогода,
као и за потребе одбране земље.
Лице које обавља ванредни превоз из става
5.овог члана дужно је да пре почетка обављања
ванредног превоза, обављање тог превоза усклади
са управљачем пута.
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Лице из става 6.овог члана које обавља ванредни
превоз из става 3.овог члана дужно је да о обављању
тог превоза обавести Министарство надлежно за
унутрашње послове.
Члан 28.
Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених осовинских оптерећења, укупне
масе и димензија возила, која саобраћају на јавном и
некатегорисаном путу, вршиОдсек за инспекцијске
послове и овлашћено службено лице Министарства
унутрашњих послова.
Возило којим се обавља ванредни превоз без
посебне дозволе из члана 27.ове одлуке, искључује
из саобраћаја на јавном и некатегорисаном путу
овлашћено лице из става 1.овог члана и одређује
место паркирања возила до прибављања посебне
дозволе.
За време трајања искључења из саобраћаја,
забрањено је коришћење возила које је у вршењу
контроле искључено из саобраћаја.
Члан 29.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да
тај превоз обавља у складу дозволом из члана
27.ове одлуке.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да
надокнади штету управљачу пута причињену обављањем ванредног превоза на јавном и некатегорисаном путу.
Члан 30.
Привремено или трајно учешће теретних возила
са више од 50% у свим извршеним превозима терета
на одређеном јавном и некатегорисаном путу или
његовом делу за потребе лица које изводи радове на
изградњи или реконструкцији или обавља привредну
делатност чија природа захтева тако извршене превозе (експлоатација камена, минерала, дрвета и сл.),
сматра се прекомерним коришћењем тог пута,
односно његовог дела у смислу ове одлуке.
Под тешким теретним возилима из става 1. овог
члана,сматрају се возила укупне масе веће од 7,5
тона.
За прекомерно коришћење јавног и некатегорисаног пута, његовог дела или путног објекта лице из
става 1.овог члана плаћа накнаду у складу са актом
управљача пута.
Лице из става 1.овог члана дужно је да надокнади
штету управљачу пута, причињену грубом непажњом.
Члан 31.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и
терет који је пао са возила, ималац возила, односно
терета дужан је да уклони са трупа јавног и некатегорисаног пута одмах, а најкасније у року од два
часа од тренутка онеспособљавања возила, односно
падања терета.
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Ако ималац возила или терета не изврши уклањање у року из става 1. овог члана, уклањање ће
извршити управљач пута ЈКП “Извор“ Владимирци,
најкасније у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета о трошку имаоца возила, односно терета.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и
терет који је пао са возила ималац возила, односно
терета дужан је да уклон јавног и некатегорисаног
пута одмах, а најкасније у року од 12 часова од
тренутка онеспособљавања возила, односно падања
терета о трошку имаоца возила, односно терета.
Ако ималац возила или терета уклањање не
изврши у року из става 3. овог члана, уклањање ће
извршити управљач пута ЈКП “Извор“ Владимирци,
најкасније у року од 24 часа од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета о трошку
имаоца возила, односно терета.
Уклањање возила, односно терета, са трупа
јавног и некатегорисаног пута из става 1.до 4. овог
члана мора се извршити тако да се не нанесе штета
путу.
Уклањање заустављеног или остављеног возила
којим се омета коришћење јавног и некатегорисаног
пута, извршиће се на начин прописан одредбама ст.
1. до 5. овог члана.
Члан 32.
Управљач пута ЈКП “Извор“ Владимирци, дужан је
да благовремено и на погодан начин обавештава
јавност и кориснике јавних и некатегорисаних путева
о стању и проходности тих путева, а у случају
ограничења, обуставе и забране саобраћаја на тим
путевима, у року од 48 часова пре почетка примене
наведених мера.
Члан 33.
Надлежан орган за послове саобраћаја забраниће саобраћај или саобраћај одређене врстевозила,
на јавном и некатегорисаном путу, његовом делу или
путном објекту, на предлогуправљача пута, у следећим случајевима:
1) ако се пут налази у таквом стању да се на њему
не може одвијати саобраћај или се не може одвијати
саобраћај одређене врсте возила;
2) ако би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету путу, његовом делу или путном
објекту;
3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању пута и
4) ако то захтевају други разлози заштите пута и
безбедности саобраћаја на путу.
Обустава саобраћаја на јавном и некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту, може
бити привремена, а обустава саобраћаја за одређене врсте возила на јавном и некатегорисаном путу,
његовом делу или путном објекту, може бити привремена или стална.
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ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Члан 34.
Одржавањем јавног и некатегорисаног пута у
смислу ове одлуке сматрају се радови којима се
обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува
употребна вредност пута.
Управљач пута ЈКП “Извор“ Владимирци,дужан је
да при извођењу радова из става 1. овог члана
обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува
употребну вредност пута.
Одржавање јавног и некатегорисаног пута обухвата
редовно одржавање,рехабилитацију и ургентно одржавање у складу са одредбама Закона о путевима.
Члан 35.
Радови на редовном одржавању јавног и некатегорисаног пута су нарочито:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и
путног објекта;
2) местимично поправљање оштећења коловозне
конструкције и осталих елемената трупа пута;
3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у
границама путног земљишта;
4) уређење банкина;
5) одржавањеи очување косина насипа, усека и
засека;
6) чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута;
7) поправка путних објеката;
8) постављање,замењивање,допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације;
9) чишћење саобраћајне сигнализације;
10) постављање, замењивање, допуњавање и
обнављање опреме пута и објеката и опреме за
заштиту пута, саобраћаја и околине;
11) чишћење опреме пута и објеката и опреме за
заштиту пута, саобраћаја и околине;
12) кошење траве и уређивање зелених површина на путу и путном земљишту;
13) чишћење снега и леда са коловоза пута и саобраћајних површина аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.
Члан 36.
Радови на рехабилитацији јавног пута обухватају:
1) постављање шљунчаног, односно туцаничког
застора на неасфалтираним путевима;
2) обрада површине коловозног застора или
заптивање;
3) наношење новог асфалтног слоја по целој
ширини коловоза одређене носивости;
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5) селективно обнављање, замена и појачање
дотрајалих коловозних застора и промена попречних
нагиба коловоза на путу, односно његовом делу;
6) замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених
секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза
на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;
7) обнављање антикорозивне заштите челичних
конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и
вијадуката;
8) замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
9) заменаили поправка постојећих дренажних
система и хидроизолације у тунелима и поправка
тунелске облоге;
10) поправка оштећених потпорних, обложних и
порталних зидова;
11) замена дренажних система и система за одводњавање јавног пута и путног објекта;
12) постављање нове опреме пута и нових објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине
на путу, односно његовом делу.
Радови из става 1.овог члана изводе се на основу
техничког описа уз предмет радова.
Управљач јавног пута 15 дана пре почетка радова
обавештава надлежни орган јединице локалне самоуправе о намери извођења радова на рехабилитацији уз достављање техничког описа, премера и
предрачуна радова,као и захтева за доношење
решења о техничком регилисању саобраћаја чији је
саставни део саобраћајни пројекат.
Управљач јавног пута дужан је да, образује
комисију за технички преглед изведених радова на
рехабилитацији.
Управљач јавног пута дужан је да надлежном
органу јединице локалне самоуправе достави извештај о изведеним радовима на рехабилитацији јавног
пута оверен од стране стручног надзора са записником о извршеном техничком прегледу изведених
радова у року од 30дана од дана завршетка радова.
Члан 37.
Радови на ургентном одржавању јавних и некатегорисаних путева обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у
циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног
одвијања саобраћаја.
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ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Члан 39
За употребу јавних и некатегорисаних путева на
територији општине Владимирци плаћају се накнаде
и то:
1) накнада за ванредни превоз;
2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на општинском и
некатегорисаном путу, односно на другом земљишту
које користи управљач пута, у складу са прописима;
3) накнада за прекомерно коришћење пута, његовог дела или путног објекта;
4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута;
5) накнада за закуп другог земљишта које користи
управљач пута;
6) накнада за прикључење прилазног пута на
јавни и некатегорисани пут;
7) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова
и сл. на путу;
8) накнада за изградњу комерцијалних објеката
којима је омогућен приступ са пута;
9) годишња накнада за коришћење комерцијалних
објеката којима је омогућен приступ са пута.
Висину накнаде из става 1.овог члана утврђује
управљач пута својим актом.
На акт из става 2.овог члана сагласност даје
Општинско веће општине Владимирци.
Члан 40.
Средства од наплаћене накнаде из члана 39.ове
одлуке приход су управљача пута и користе се за
изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту
јавних и некатегорисаних путева, као и за трошкове
коришћења и отплату кредита за наведене намене.
Члан 41.
У погледу наплате накнада утврђених овом одлуком,
контроле, камате, повраћаја, застарелости, казне и
осталог што није уређено овом одлуком, примењиваће се одредбе закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 38.

Члан 42.

Орган надлежан за послове саобраћаја, доноси
акт о редовном одржавању,рехабилитацији и ургентном одржавању јавних и некатегорисаних путева
којим се ближе уређују врсте радова, технички
услови и начин извођења радова.

Изградња и реконструкција јавног и некатегорисаног пута врши се у складу са законом којим се
уређује планирање и изградња, законом којим се
уређују посебни услови за изградњу јавних путева и
овом одлуком.
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Општински пут мора да се изгради тако да има
најмање две саобраћајне и две ивичне траке или
ивичњаке у равни коловоза, а улица тротоар и
уместо ивичних трака - ивичњаке.
Некатегорисани пут мора да се изгради тако да
има најмање једну саобраћајну траку и проширења
за мимоилажење.
Јавни и некатегорисани пут пут мора да се изгради
тако да буде оспособљен да поднесе осовинско
оптерећење од најмање шест тона.
Путни објекти,мостови и пропусти јавног и некатегорисаног пута морају се изградити тако да ширина
коловоза на путном објекту не сме да буде мања од
ширине коловоза пута.
Саобраћајна површина аутобуског стајалишта на
општинском путу мора се изградити ван коловоза тог
пута у складу са потребама јединице локалне
самоуправе уз сагласност управљача пута и неопходном техничком документацијом.
Трошкове на изградњи додатних елемената пута
сноси јединица локалне самоуправе.
Члан 43.
Инвеститор је дужан да, најмање 8 дана пре
почетка радова на изградњи, односно, реконструкцији јавног и некатегорисаног пута или путног
објекта о томе обавести јавност путем средстава
јавног информисања или на други уобичајени начин.
Лица, која су имаоци и која су дужна да се старају
о објектима, постројењима, уређајима, инсталацијама и водовима уграђеним у труп јавног пута,
односно у путном објекту (канализација, водовод,
електричне, телекомуникационе инсталације и сл.),
усклађују радове на истим са радовима на реконструкцији јавног пута.
Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана пре
почетка радова из става 1.овог члана, писмено
обавести лица из става 2.овог члана о почетку
радова.
Лица из става 2. овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу других радова на јавном
путу и некатегорисаном путу о свом трошку, а при
изградњи јавног и некатегорисаног пута о трошку
инвеститора тог пута, изместе објекте, постројења,
уређаје, инсталације и водове, или их прилагоде
насталим променама.
У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, односно не прилагоде објекте, постројења,
уређаје, инсталације и водове до почетка извођења
радова на изградњи, односно реконструкцији јавног и
некатегорисаног пута или извођењу других радова на
том путу,инвеститор радова има право да измести
или прилагоди објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове о трошку лица које управља наведеним
објектима.
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Члан 44.
Ако постојећи јавни и некатегорисани пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог
објекта,пут, односно његов део који се измешта,
мора бити изграђен са елементима који одговарају
категорији тог пута.
Трошкове измештања јавног пута и некатегорисаног пута, односно његовог дела, из става 1.овог
члана, сноси инвеститор објекта због чије изградње
се врши измештање јавног пута, односно његовог
дела, ако се другачије не споразумеју инвеститор и
управљач пута.
Члан 45.
Одредбе ове Одлуке којима се уређује изградња
јавних и некатегорисаних путева примењују се и на
реконструкцију ових путева.
Реконструкцијом јавног и некатегорисаног пута у
смислу ове Одлуке сматрају се радови на постојећем
путу, његовом делу и путном објекту, којима се мењају положај трасе пута у појасу његовог основног
правца, конструктивни елементи, носивост, стабилност или проширује коловоз новим саобраћајним и
зауставним тракама.
Употребну дозволу за јавни и некатегорисани пут
из става 2.овог члана издаје Одељење за урбанизам,грађевинарство и инспекцијске послове.
ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА
Члан 46.
Под техничким регулисањем саобраћаја подразумева се: усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког, запрежног и пешачког саобраћаја, одређивање
једносмерних путева и улица, утврђивање путева и
улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај
одређене врсте возила, ограничење брзине кретања
за све или поједине категорије возила, одређивање
простора за заустављање и паркирање, утврђивање
најбезбеднијег начина регулисање саобраћаја на
појединим раскрсницама, утврђивање начина и времена када се може вршити снабдевање трговинских,
занатских и других објеката у зонама у којима је
забрањен саобраћај.
Члан 47.
Саобраћајно-техничку документацију о постављању саобраћајних знакова израђује Општинска
управа- Оделење за урбанизам,грађевинарство и
инспекцијске послове, у складу са урбанистичким
плановима.
Решење о усвајању саобраћајно-техничке документације о постављању саобраћајних знакова доноси
Општинско веће Општине Владимирци, на основу
претходно прибављеног мишљења Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине
Владимирци (у даљем тексту: Савет).
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Члан 48.
Савет из претходног става образује Општинско
веће Општине Владимирци.
Савет се образује на период од четири године.
Члан 49.
Задатак Савета је да прегледа урађену саобраћајно
техничку документацију о постављању саобраћајних
знакова, сачини записник са стручним мишљењем и
исти достави Општинској управи, Оделење за урбанизам,грађевинарство и инспекцијске послове.
Уколико Савет има примедби на урађену саобраћајно-техничку документацију, пре достављања записника са стручним мишљењем Општинском већу,
примедбе доставља Општинској управи која је дужна
да поступи по истим.
Члан 50.
Постављање саобраћајних знакова врши Општина
у складу са усвојеном саобраћајно-техничком документацијом поверавањем послова овлашћеном
предузећу.
Усвојену саобраћајно-техничку документацију о
постављању саобраћајних знакова чува Оделење за
урбанизам,грађевинарство и инспекцијске послове.
НАДЗОР
Члан 51.
Инспекцијски надзор врши Општинска управа
општине Владимирци-Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове, преко инспектора
за саобраћаја и путеве.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши инспекција надлежна за путеве.
Члан 52.
Инспектор за собраћај ипутеве(у даљем тексту
инспектор),не може да израђује или учествује у
изради техничке документације и техничкој контроли
техничке документације за објекте који су предмет
инспекцијског надзора и да врши стручни надзор над
изградњом, односно извођењем радова на објектима
који су предмет инспекцијског надзора.
Члан 53.
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1) радове на изградњи, реконструкцији и одржавању јавног или некатегорисаног пута, његовог дела
и путног објекта;
2) техничку и другу документацију за изградњу,
реконструкцију и одржавање јавног или некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта;
3) испуњеност услова прописаних за лица која
врше послове пројектовања, техничке контроле техничке документације, руковођења извођењем радова
и вршења стручног надзора;
4) стање јавног или некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта;
5) правилно одржавање јавног или некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта у складу са
техничким и другим прописима и условима којима се
осигурава способност јавног или некатегорисаног,
његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
6) услове одвијања саобраћаја на јавном или
некатегорисаном путу;
7) да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите јавног и некатегорисаног пута;
8) примену техничких прописа, стандарда и норми
квалитета приликом извођења радова и употребе
материјала при изградњи, реконструкцији и одржавању јавног или некатегорисаног пута;
9) да ли је за изградњу и реконструкцију јавног
или некатегорисаног пута, његовог дела и путног
објекта издато одобрење за изградњу, односно да ли
је одобрење издато на прописан начин;
10) да ли се јавни или некатегорисани пут, његов
део и путни објекат гради према техничкој документацији на основу које је издато одобрење за изградњу и да ли је та документација израђена у складу са
прописима;
11) да ли извођач радова на изградњи и реконструкцији јавног или некатегорисаног пута, његовог
дела и путног објекта води књигу инспекције и грађевински дневник на прописан начин;
12) да ли се јавни или некатегорисани пут, његов
део и путни објекат користи на основу издате употребне дозволе, односно да ли је дозвола издата на
прописан начин;

У вршењу надзора инспектор налажеизвршење
утврђенихобавеза,предузимање мера и радњи у
одређеном року,подноси пријаву надлежном органу
за учињено кривично дело,пријаву за привредни
преступ,подносизахтев за покретање прекршајног
поступка, издаје прекршајни налог сходно одредбама
ове Одлуке,обавештава други надлежан орган да
предузме мере из своје надлежности и обавља друге
послове прописане законом.

13) да ли је почетак изградње јавног или некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта, односно извођења радова пријављен на прописан начин;

Члан 54.

Члан 55.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор за
собраћај ипутеве(у даљем тексту инспектор), има
право и дужност да проверава:

У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор за путеве је овлашћен да у складу са законом и
овом Одлуком:

14) да ли се ванредни превоз врши са посебном
дозволом.
Поред послова из става 1.овог члана инспектор
за собраћај и путеве(у даљем тексту инспектор),
обавља и друге послове утврђене овом одлуком.

Број 6
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1) забрани извршење радова који се изводе противно прописима, техничким прописима и стандардима
и нормама квалитета приликом извођења радова и
употребе материјала при изградњи, реконструкцији и
одржавању јавног и некатегорисаног пута, његовог
дела и путног објекта, противно условима одвијања
саобраћаја на јавном и некатегорисаном путу,
његовом делу и путном објекту или противно прописаним мерама заштите јавног и некатегорисаног
пута, његовог дела и путног објекта;
2) предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану саобраћаја или саобраћаја
одређене врсте возила, на јавном и некатегорисаном
путу, његовом делу или путном објекту;
3) наложи отклањање недостатака на јавном и
некатегорисаном путу, његовом делу или путном
објекту којима се угрожава или може бити угрожена
безбедност саобраћаја;
4) наложи рушење и уклањање објеката изграђених, односно постављених у заштитном појасу
јавног и некатегорисаног пута и уклањање депонија
отпада и смећа, супротно одредбама ове одлуке;
5) наложи рушење или уклањање ограда, дрвећа,
засада, грађевинског и другог материјала и натписа
подигнутих, остављених или постављених супротно
одредбама ове одлуке;
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11) наложи отклањање неправилности, односно
забрани даље извођење радова приликом изградње
и реконструкције јавног и некатегорисаног пута,
његовог дела и путног објекта, ако утврди да извођач
радова не испуњава прописане услове;
12) покрене поступак за укидање одобрења за
изградњу, по праву надзора, ако утврди да је издато
супротно закону;
13) наложи рушење јавног и некатегорисаног
пута, његовог дела или путног објекта, за које није
издато одобрење за изградњу, односно реконструкцију;
14) наложи отклањање недостатака у утврђеном
року, ако утврди да се приликом извођења радова и
употребе материјала при изградњи, реконструкцији и
одржавању јавног и некатегорисаног пута, његовог
дела и путног објекта, не примењују технички прописи и стандарди и норме квалитета, а ако се у
утврђеном року недостаци не отклоне, забрани,
односно обустави даље извођење радова и нареди
рушење и уклањање изграђених, реконструисаних и
одржаваних делова јавног и некатегорисаног пута
или путног објекта на којима нису отклоњени
наређени недостаци;
15) наложи уклањање заустављеног или остављеног возила којим се омета коришћење јавног и
некатегорисаног пута.

6) наложи рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа,
засада, грађевинског и другог материјала са јавног и
некатегорисаног пута, његовог дела, путног објекта и
земљишног појаса, осим објеката, цевовода, водова
и инсталација за које је установљено право службености или друго право одређено законом;

16) наложи уклањањесаобраћајне сигнализације
и опреме на јавном и некатегорисаном путу,која није
постављена на основу решења надлежног органа
Општинске управе,односно којаје постављена у
супротности са одговарајућим пројектом.

7) забрани радове који се изводе у непосредној
близини јавног и некатегорисаног пута, његовог дела
и путног објекта, а који могу угрозити њихову стабилност и безбедност саобраћаја;

Ако је јавни и некатегорисани пут, његов део или
путни објекат у таквом стању да се на њему не може
одвијати безбедан саобраћај, инспектор за собраћај
и путеве(у даљем тексту инспектор), ће наредити да
се без одлагања предузму мере обезбеђења, а по
потреби може привремено забранити саобраћај на
јавном и некатегорисаном путу, његовом делу или
путном објекту.

8) искључи из саобраћаја на јавном и некатегорисаном путу возило којим се обавља ванредни
превоз без посебне дозволе;
9) наложи инвеститору прибављање употребне
дозволе, у року који не може бити краћи од 30 дана,
ако утврди да се јавни и некатегорисани пут, његов
део или путни објекат, за који је издато одобрење за
изградњу, користи без употребне дозволе, а ако
инвеститор не прибави употребну дозволу у утврђеном року, привремено забрани саобраћај на јавном и
некатегорисаном путу, његовом делу или путном
објекту;
10) наложи управљачу пута постављање физичких препрека којима се онемогућава прикључење на
јавни и некатегорисани пут, прикључком или укрштањем путева, односно прикључком прилазног пута на
јавном и некатегорисаном путу, без претходно прибављене сагласности управљача пута, односно
одобрења за изградњу;

Члан 56.

Члан 57.
Против решења надлежног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу Општине Владимирци у
року од петнаест дана од дана достављања истог.
Жалба изјављена против решења из става 1.овог
члана не одлаже извршење решења којим се:
1) забрањују, односно обустављају радови;
2) привремено обуставља саобраћај на општинском и некатегорисаном путу,његовом делу или
путном објекту;
3) налаже отклањање недостатака на општинском
и некатегорисаном путу, његовом делу или путном
објекту којима се угрожава или може бити угрожена
безбедност саобраћаја;
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4) налаже рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа,ограда, дрвећа,
засада, грађевинског и другог материјала са општинског и некатегорисаног пута, његовог дела, путног
објекта и земљишног ојаса, осим објеката, цевовода,
водова и инсталација за које је установљено право
службености или друго право одређено законом;

Број 6

12. поставља на јавном или некатегорисаном путу
натписе без одобрења управљача пута (члан 24.
став 2);
13. не одржава натписе који су постављени на
јавни или некатегорисани пут, односно поред тих
путева (члан 24. став 3.);
14. поступа супротно одредбама члана 25;

5) искључује из саобраћаја на општинском и некатегирисаном путу возило којим се обавља ванредни
превоз без посебне дозволе.

15. обавља ванредни превоз без посебне дозволе
управљача пута (члан 27. став 3.);

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

16. о издатим посебним дозволама за ванредни
превоз не обавести органе и лице из чл. 27. став 4.;

Члан 58.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара, казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не означава и не води евиденције о јавним и
некатегорисаним путевима и о саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве (члан 7.);
2. не одлучи о начину и условима коришћења
земљишта на коме се налази део јавног или некатегорисаног пута који се не користи за саобраћај у року
од тридесет дана од дана пријема обавештења (члан
8. став 3);
3. у року од 15 дана од дана достављања употребне дозволе, не поднесе захтев за упис права на
јавном и некатегорисаном путу у јавне књиге и званичне евиденције у које се уписују права на непокретности (члан 9. став 1.);
4. у року од 15 дана од дана настанка промена на
установљеним правима на јавном путу, не поднесе
захтев за упис промене, односно брисање података у
јавне књиге и званичне евиденције у које се уписуј у
права на непокретности (члан 9. став 2);
5. гради објекте и поставља постројења, уређаје и
инсталације супротно члану 13. став 1.;
6. гради, односно поставља водовод, канализацију, топловод, железничку пругу и други сличан
објекат, као и телекомуникационе и електро водове,
инсталације, постројења и сл., без сагласности, односно супротно начину и условима утврђеним у издатој
сагласности управљача пута (члан 13. став 2);
7. не обезбеди контролу извођења радова на
изградњи објеката и постављању постројења, уређаја и инсталација (члан 13. став 3.);
8. у појасу контролисане изградње отвара рудник,
каменолом и депонију отпада и смећа (члан 15. став 2);
9. гради прикључак прилазног пута на јавни или
некатегорисани пут без сагласности управљача
(члан 22. став 1.);
10. не омогући прилаз јавном или некатегорисаном путу или путном објекту ради извођења
радова на одржавању пута или путног објекта (члан
23. став 2.);
11. поставља на јавном или некатегорисаном путу
натписе, супротно члану 24. став 1;

17. не усклади обављање ванредног превоза, са
управљачем пута (члан 27. став 6);
18. не обавести министарство надлежно за унутрашње послове о обављању ванредног превоза, који
се обавља без издате дозволе, ради интервенције
приликом елементарних и других непогода, као и за
потребе одбране земље, које је усклађено са
управљачем пута (члан 27. став 7);
19. не уклони са трупа јавног или некатегорисаног
пута возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и
терет који је пао са возила, у року из члана 31. став 1.;
20. не уклони са јавног пута возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са
возила, у року из члана 31. став 3.;
21. нанесе штету јавном или некатегорисаном
путу уклањањем возила, односно терета са трупа
пута (члан 31. став 5.);
22. не обавештава јавност и кориснике путева на
начин прописан у члану 32;
23. при извођењу радова на одржавању јавног и
некатегорисаног пута не обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очување употребне вредности
пута (члан 34. став 2.);
24. ако не обавести надлежни органа јединице
локалне самоуправе о намери извођења радова на
рехабилитацији и не достави премер и предрачун
радова (члан 36. став 3);
25. ако не достави надлежном органу јединице
локалне самоуправе оверен извештај о изведеним
радовима на рехабилитацијијавног пута у року од 30
дана од дана завршетка радова (члан 36. став 6);
26. пре почетка радова на изградњи, односно
реконструкцији јавног или некатегорисаног пута или
путног објекта не поступи на начин прописан у члану
43. став 1.;
27. не усклади радове на објектима, постројењима,
уређајима, инсталацијама и водовима уграђеним у
труп пута и у земљишном појасу, односно у путном
објекту са радовима на реконструкцији пута (члан 43.
став 2.);
28. пре почетка радова на изградњи или реконструкцији јавног или некатегорисаног пута не поступи на
начин прописан у члану 43. став 3.;
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29. при реконструкцији или извођењу других радова на јавном или некатегорисаном путу не изместе
објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове
уграђене у труп јавног или некатегорисаног пута,
односно у путном објекту или их не прилагоде насталим променама (члан 43. став 4.);

Члан 60.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у,,Службеном листуградаШапца и
општина Богатић,Владимирци и Коцељева".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 344-27/19-I од 26.03.2019. год.

30. измештени јавни или некатегорисани пут,
односно његов део није изграђен са елементима који
одговарају категорији тог пута (члан 44. став 1.).

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

За прекршај из става 1.овог члана казниће се
одговорно лице новчаном казном у фиксном износу
од 15.000,00 динара.

005

За прекршај из става 1.овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у фиксном износу од
20.000 динара.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000
динара казниће се за прекршај правно лице и предузетник, ако:
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07,83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 51. Закона о
јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 47. став 1,тачка 21) Статута општине
Владимирци („Службени лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.4/14-пречишће текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној дана 26.03.2019. године, доноси

1. подиже ограде, дрвеће и засаде поред јавних и
некатегорисаних путева супротно члану 16, 17. и 18;

ОДЛУКУ

2. оставља грађевински и други материјал поред
јавног или некатегорисаног пута тако да тиме умањује прегледност на том путу (члан 21.);

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПУТНИЧКОГ
ВОЗИЛА, ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА И МАШИНА
ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ,,ИЗВОР“
ВЛАДИМИРЦИ

3. за време трајања искључења користи возило
које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја
(члан 28. став 3.);
4. обавља ванредни превоз супротно члану 29.
став 1.
За прекршај из претходног става овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном у фиксном износу
од 10.000 динара.
Казнене одредбе из ове Одлуке усклађиваће се
за казненим одредбама предвиђеним Законом о
путевима.
Приходи од казни за прекршај на путевима на
територији Општине Владимирци су приходи буџета
Општине а преносе се Општинској управи за намене
одржавања путева.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Ступањем на снагу ове Одлуке пресатаје да важи
Одлука о општинским и некатегорисаним путевима
на територији општине Владимирци („Сл. лист општина
Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац“, бр. 36/06
и 27/07,
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр.10/09, 23/09, 8/10 и 4/11).
На питања која нису регулисана овом Одлуком
непосредно се примењују одредбе Закона о путевима и
других прописа којима се уређује област саобраћаја.

Члан 1.
Даје се на коришћење Јавном комуналном предузећу ,,Извор” Владимирци путничко возило,теретно
возило,машине -грејдер и скип, који су у јавној
својини општине Владимирци, без накнаде и то:
- Путничко возило марке: “VAZ “, модел: LADA NIVA
1.7 4x4,, број шасије: XTA21214081872217, укупна
маса:1610, маса: 1100, запремина мотора: 1690, снага
мотора у kw: 59, погонско гориво: безоловни бензин,
број места за седење: 4, број мотора: 212148657996,
број осовина: 2, боја возила: 5D PLAVA TAMNA, година производње: 2007.
- Камион-теретно возило, марке: FAP, модел:
3035RBK/32/6x4, број шасије:SLP4CXFS6E0967104,
- Грејдер –радна машина, марке: О&К, модел:
106А, боја: 2М NARANDZASTA, број шасије: 3910405,
број мотора: BF4l91321001444, снага мотора: 84,
категорија: радна машина, погонско гориво: дизел,
број места за седење: 1, број осовина: 3, запремина
мотора: 8640, маса: 11200, носивост: 0, највећа дозвољена маса:0, година производње: 1990.
- Скип –комбинована грађевинска машина, марке:
JCB TIP:4CX, број шасије: SLP4CXFS6E0967104.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће,,Извор”, је дужнo да
возила и машине из члана 1. ове Одлуке користи за
обављање делатности и унапређење рада на територији општине Владимирци.
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Ако Јавно комунално предузеће ,,Извор” Владимирци
не буде користило путничко возило,теретно возило и
машине за унапређење и обављање делатности на
територији Општине Владимирци ову Одлуку ће
Скупштина општине Владимирци ставити ван снаге,
а ЈКП ,,Извор” ће бити дужнo да предметнa возилa и
машине врати у јавну својину општине Владимирци
без накнаде.
Контролу начина коришћења возила и радних
машина из става 1. овог члана у име Општине вршиће
Општинскa управa општине Владимирци.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Владимирци
да закључи Уговор о преносу права коришћења
возила и машина из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
Јавно комунално предузеће ,,Извор” Владимирци
као носилац права коришћења има право да
предметна возила и машине из члана 1. ове Одлуке
држи и користи у складу са њиховом наменом.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић,Владимирци и Коцељева “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 404-36/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса, као и
висина такса утврђују се Таксеном тарифом, која је
саставни део ове одлуке (у даљем тексту: Tарифа).
II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ
Члан 3.
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте
подносилац захтева, односно поднеска којим се
поступак покреће, односно врши радња прописана
Тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више обвезника,
њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно поднесак
из става 1.овог члана, за који се плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записник.
III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена
обавеза настаје:
1) за поднеске - у тренутку када се предају, а за
захтеве дате на записник - када се записник састави;
2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово издавање;
3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.
Члан 5.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом одлуком није друкчије прописано.
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IV НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА

На основу члана 6.тачка 2) члана 7. члана 9. и
члана 10. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.гласник“ РС бр.62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.
изн., 95/2015-усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016усклађени дин.изн., 1014/2016-др.закон, 96/2017-усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин.изн. и 95/2018др.закон) и на основу члана 32.Закона о локалној
самоупорави (“Сл.гласник“ РС бр. 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016, 47/2018) Скупштина општине
Владимирци на седници одржаној дана 26.03.2019.
године доноси

Ако вредност предмета није назначена у захтеву,
односно поднеску или је назначена мања вредност
од стварне, вредност предмета из става 1.овог члана
утврдиће решењем орган општине, односно организациона јединица Општинске Управе, који води
поступак.

ОДЛУКУ

Члан 7.

Члан 6.
Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа према
вредности предмета, основица за обрачун таксе је
вредност назначена у предмету, односно захтеву или
поднеску којим се покреће поступак.

Члан 1.

Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву,
односно у поступку издаје решење, исправа, документ или писмено у више примерака, за други и сваки
следећи примерак плаћа се такса као за препис, која
не може бити већа од таксе за први примерак.

Овом одлуком уводе се локалне административне таксе (у даљем тексту: таксе) за списе и радње
у изворним пословима које обавља општина
Владимирци.

За примерке исправа који се поводом захтева или
поднесака обвезника састављају, односно издају за
потребе органа односно организационе јединице
Општинске Управе, такса се не плаћа.

О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 8.
Ако у поступку један или више обвезника поднесу
више захтева који имају исти правни основ, а доноси
се једно решење, такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако Тарифом није друкчије одређено.
V НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 9.
Такса се плаћа у прописаном новчаном износу.
Ако се такса плаћа у новцу, обвезник је дужан да
приложи одговарајући доказ да је таксу платио.
Члан 10.
У решењу или другој исправи за коју је такса
плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе
који је плаћен и тарифни број по којем је такса
плаћена.
Члан 11.
Ако обвезник непосредно поднесе нетаксиран или
недовољно таксиран захтев или поднесак, одговорно
лице органа надлежног за пријем захтева или поднеска затражиће од обвезника да плати прописану
таксу у року од десет дана од дана подношења
захтева или поднеска и упозорити га на последице
неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву,
односно поднеску сачињава забелешка.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев
или поднесак, односно други спис стигне поштом,
одговорно лице органа односно организационе јединице Општинске Управе,, надлежног за одлучивање
о захтеву, односно поднеску позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана
пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за
опомену и упозорити га на последице неплаћања
таксе.
Ако обвезник уплати таксу у року из ст. 1. и 2.
овог члана, сматра се да је захтев, односно поднесак
од почетка уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу у року из ст. 1. и 2.
овог члана наплата таксе и опомене из става 2. овог
члана врши се пре уручења затраженог решења или
друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да
је радња извршена.
Ако обвезник из става 1.и 2. овог члана не
поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за
опомену, уплаћена, надлежна организациона јединица у чијој надлежности је наплата таксе, ће
обавестити обвезника када спис буде донет, односно
радња извршена и, ако таксе не буду уплаћене и
доказ о томе достављен надлежном органу, покренути
поступак принудне наплате у складу са одредбама
Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 12.
Наплата таксе за захтеве, поднеске или друге
списе који нетаксирани или недовољно таксирани
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стигну поштом из иностранства, врши се пре уручења
затраженог решења или друге исправе, односно пре
саопштења обвезнику да је радња извршена.
Члан 13.
Таксе из тарифних бројева 1, 2, и 3 који се односе
на послове општине, уплаћују се на прописани
уплатни рачун Општинске административне таксе:
број 840-742251843-73, у позиву на број одобрења:
модел 97, контролни број и шифра општине на којој
се врши наплата таксе.53 112.
Члан 14.
У погледу начина плаћања таксе преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије,
сходно се примењују одредбе закона којим се уређује плаћање републичких административних такси.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате,
застарелости и осталог што није посебно прописано
овом одлуком, сходно се примењују прописи којима
се уређује порески поступак и пореска администрација.
VI ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 15.
Ослобађају се плаћања таксе:
1) органи, организације и институције Републике
Србије;
2) органи и организације аутономне покрајине и
локалне самоуправе;
3) организације обавезног социјалног осигурања;
4) установе основане од стране Републике Србије,
аутономне покрајине и локалне самоуправе;
5) Црвени крст Србије;
6) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу
са Законом о црквама и верским заједницама;
7) дипломатско-конзуларна представништва стране
државе, под условом узајамности.
Члан 16.
Не плаћа се такса за:
1) списе и радње у поступцима који се воде по
службеној дужности;
2) списе и радње у поступку за повраћај више или
погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;
3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним
евиденцијама;
4) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних
прихода, списе и радње у поступку за утврђивање
смањења катастарског прихода због елементарних
непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање
законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;
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Члан 22.

5) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, друштвене бриге о
деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите
и заштите цивилних инвалида рата, односно права у
складу са прописима којима се уређује финансијска
подршка породици са децом;

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном лист града Шапца,
општина Богатић, Владимирци и Коцељева"

6) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем
студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;

ТАКСЕНА ТАРИФА

7) списе и радње, као и прилоге који се морају
поднети уз захтев, у вези са регулисањем војне
обавезе;
8) списе и радње у поступку за сахрањивање;
9) поднеске упућене органима за представке и
притужбе;
10) списе и радње у поступку за заснивање радног
односа и остваривање права по том основу;
11) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;
12) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;
13) за потврду о пријему захтева;
14) за потврду о правоснажности или извршности
која се ставља на управни акт.
Члан 17.
Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе,
таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе.
Члан 18.
Страни држављани, под условом узајамности,
имају иста права у погледу плаћања таксе као и
држављани Републике Србије.
Члан 19.
У решењу, исправи, документу или писменом,
који се издаје без плаћања таксе, мора се означити
сврха издавања и основ ослобођења од плаћања
таксе.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
За списе и радње у управним стварима и за друге
списе и радње органа општине, за таксене обавезе
које су настале, а нису плаћене до ступања на снагу
ове одлуке, такса се плаћа у складу са прописима
који су били на снази у време настанка таксене
обавезе, ако је то повољније за обвезника.
Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о локалним административним таксама
("Службени лист града Шапца, општина Богатић,
Владимирци и Коцељева бр. 21/18).

Износ у динарима
Тарифни број 1.
1. Услуге управног поступка и сличне услуге:
Накнадни уписи у матичне књиге
рођених венчаних и умрлих, ван
територије Републике .......................................... 700,00
венчање ван пословних просторија ......... 12.000,00
Тарифни број 2.
2. Услуге рада комисија и запослених на терену
по једном захтеву:
- Еколошки инспекцијски преглед
пословних просторија о утврђивању
услова за вршење занатских и привредних делатности.......................................... 5.000,00
- Саобраћајно инспекцијски преглед
путничких возила о утврђивању услова
за обављање ауто такси превоза .................... 2.000,00
Тарифни број 3.
3. Услуге из области урбанизма и грађевинарства
по једном захтеву:
- Издавање обавештења (потврде)
о потребној (поднетој) документацији ................ 500,00
- Израда локацијских услова
а) Стамбени објекти ............................ 20,00 дин/m

2

б) Стамбено-пословни објекти
2

- стамбени део .......................................... 20 дин/m

2

- пословни део .......................................... 60 дин/m

2

в) Пословни објекти ................................. 60 дин/m
г) Инфраструктурна мрежа и објекти:

- електро мрежа и објекти (далководи,мрежа ниског напона до 1км) ................ 16.200,00
- електро мрежа и објекти (далеководи, мрежа ниског напона) преко 1км.......... 24.000,00
- трафо станице (као посебни
објекти) ............................................................ 19.500,00
- мрежа ПТТ и објекти (и сви други
видови телекомуникација) до 1км ................. 16.200,00
- мрежа ПТТ и објекти (и сви други
видови телекомуникација) преко 1 км. .......... 24.000,00
- антенски стубови мобилне телефоније(радио-базне станице) ........................ 32.400,00
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2

д) Помоћни и економски објекти ............ 10 дин/m

2

ђ) Остали објекти ..................................... 10 дин/m

- Пријава припремних радова ....................... 890,00
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Странке су физичка и правна лица без обзира на
држављанство и седиште, као и органи, организације
и групе лица која се обраћају јединици локалне
самоуправе.

- Решење за изградњу објеката и
извођење радова за објекте за које се
не издаје одобрење за изградњу ........................ 660,00

Област примене

- Одобрење за монтажне објекте
на јавним површинама (по чл. 146. ЗПИ) ........... 3.600,00

Правила овог Кодекса дужни су да примењују
службеници и намештеници у Општинској управи
општине Владимирци (у даљем тексту: службеници)
када обављају послове из своје надлежности.

- Потврда пројеката парцелације,
препарцелације и исправке граница ............... 1.200,00
- Обавештења о изради пројеката
парцелације, препарцелације и исправке граница ........................................................... 200,00
- Потврда урбан. пројеката (урбанистичко-архитектонска разрада локације) ........... 8.280,00
- Администартивна такса за регистрацију стамбених заједница ............................ 200,00
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 434-7/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

Члан 2.

Сврха Кодекса
Члан 3.
Сврха овог Кодекса је:
• да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало да
се придржавају службеници,
• да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда,
• да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника,
• да допринесе изградњи поверења грађана у
локалну власт,
• да допринесе успостављању ефикаснијег и
одговорнијег поступања службеника.

007
На основу члана 196. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18), члана 32. став 1.
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана
47. став 1. тачка 7) Статута општине Владимирци
(„Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број 4/14 - пречишћен
текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на
седници одржаној 26.03.2019.године, донела је
КОДЕК С
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Кодекс
Члан 1.
Кодекс понашања службеника и намештеника (у
даљем тексту:Кодекс) је скуп правила понашања
службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке стандарде за обављање службених
пословаи остваривање комуникације са странкама, у
циљу обезбеђивања квалитета и доступности услуга,
као и подстицању поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност Општинске управе општине
Владимирци.

Члан 4.
Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени
у мушком граматичком роду обухватају мушки и
женски род лица на која се односе.
II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА
Законитост и непристрасност
Члан 5.
Службеник је дужан да се у обављању својих
послова понаша законито и да своја дискрециона
овлашћења примењује непристрасно.
Службеници посебно воде рачуна да одлуке које
се тичу права, обавеза или на закону заснованих
интереса странака имају основ у закону и да њихов
садржај буде усклађен са законом.
Службеници су дужни да се уздржавају од било
које самовољне или друге радње која ће неоправдано утицати на странке или им се неосновано даје
повлашћени третман.
Службеници се у свом раду никада не руководе
личним, породичним, нити политичким притисцима и
мотивима.
Објективност
Члан 6.
У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир
све релевантне чињенице и да сваку од њих правилно
оцени у односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од значаја за предметни случај.
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Забрана дискриминације
Члан 7.
Службеници су обавезни да у свакој прилици
поштују принцип једнакости странака пред законом, а
посебно када решавају о захтевима странака и доносе одлуке.
Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.
Уколико дође до другачијег поступања службеника према одређеној странци него што је то уобичајено, службеник је дужан да образложи такво поступање релевантним разлозима конкретног случаја.
Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права, поштовање
интегритета и достојанства странака и других службеника без дискриминације или повлашћивања по
било ком основу, а нарочитопо основу пола, расе,
боје коже, друштвеног порекла, рођења, генетских
својстава, културе, језика, вероисповести или веровања, политичког или другог уверења, држављанства,
припадности народу или националној мањини, имовног
стања, психичког ифизичкогинвалидитета, старосне
доби, родног идентитета и сексуалне оријентације,
здравственог стања, брачног и породичног статуса,
осуђиваности, физичког изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим
стварним и претпостављенимличним својствима.
Забрана злоупотребе и прекорачења службених
овлашћења
Члан 8.
Службеници су дужни да овлашћења у свом раду
користе искључиво у сврхе које су утврђене законом
и другим одговарајућим прописима.
При обављању приватних послова, службеник не
сме користити службене ознаке, службена овлашћења
или ауторитет радног места у локалној самоуправи.
Службеник је дужан да у свом раду искључиво врши
увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, односно поступање.
Заштита података о личности
Члан 9.
Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и важеће стандарде у
погледу њихове заштите.
Службеник посебно не користи личне податке у
сврхе које нису законите, не доставља их неовлашћеним особама и не омогућава им увид у њих.
Приступ информацијама од јавног значаја
Члан 10.
Службеник се стара о поштовању права на приступ информацијама од јавног значаја на начин који

Број 6

обезбеђује најпотпуније и најефикасније остваривање тог права, у складу са законом који регулише
приступ информацијама од јавног значаја и правилима
која важе у органу, служби или организацији.
Пружање информација о поступку
Члан 11.
Службеници су дужни да странкама, на њихов
захтев, дају информације о поступку који се код њих
води. Службеник ће упутити странку на који начин
може да изврши увид у стање поступка.
Службеници су дужни да странкама пруже и
информације о правним радњама које странке треба
да предузму у циљу остваривања својих права и
обавеза. Службеник води рачуна да информације
које пружа буду јасне и разумљиве странци.
Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе, дужан је да
наведе датој заинтересованој странци разлоге због
којих није у могућности да јој повери наведену
информацију.
Ако је усмени захтев странке превише сложен,
службеник је дужан да посаветује странку о томе
како да формулише свој захтев писаним путем.
Уколико се захтев у вези поступка односи на
питања за које одређени службеник није надлежан,
упутиће странку на надлежног службеника и назначити његово име и по могућству контакт податке.
Исправљање пропуста
Члан 12.
У случају грешке у раду службеника која има
непожељан утицај на права или интересе странака,
службеник је дужан да упути писмено извињење
странци и настоји да отклони негативне последице
проузроковане његовом грешком што је пре могуће,
као и да обавести странку о праву на одговарајуће
правно средство и приговор због пропуста.
Разумни рок за доношење одлука
Члан 13.
Службеници се старају да се одлука по сваком
захтеву или приговору донесе у разумном року, без
одлагања, а у сваком случају најкасније у законом
предвиђеном року.
Исто правило примењује се за одговоре на дописе странака или одговоре на службене дописе
којима службеници од претпостављених траже
упутства у погледу поступка који се води.
Ако због сложености поступка, односно питања
која су покренута, одлуку није могуће донети у законском року, службеник ће о томе обавестити
странку и свог претпостављеног, и предузети све
што је потребно да се одлука донесе што пре.
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Понашање службеника у јавним наступима
Члан 14.
У свим облицима јавних наступа и деловања у
којима представља јединицу локалне самоуправе,
службеник је дужан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењима, стручним знањем и Кодексом.
Приликом изношења стручних и личних ставова,
службеник пази на углед јединице локалне самуправе и лични углед и сме износити само истините
податке, садржином и тоном којим се не вређа углед
органа, установа, предузећа, као ни њихових представника, а на исти начин има поступати и када је
реч о личном и пословном угледу других физичких и
правних лица.
Поштовање других и учтивост службеника
Члан 15.
Службеници су дужни да семеђусобно и према
странкама опходе са поштовањем.
Приликом комуникације са странкама службеници
треба да буду учтиви, приступачни, тачни и кооперативни.
Приликом одговарања на дописе, у телефонским
разговорима и у преписци путем електронске поште,
службеник је дужан да буде што више од помоћи и
да пружи што исцрпније и прецизније одговоре.
У присуству странака службеницима нису дозвољени приватни телефонски разговори.
Стандард пословне комуникације
Члан 16.
Стандард пословне комуникације подразумева да
се у најкраћем могућем року (најкасније у року од 24
сата) одговори на поруку примљену радним данима
путем електронске поште.
Уколико је прималац електронске поште одсутан,
мора бити постављено обавештење на електронској
пошти о одсуству са радног места са информацијама
коме се могу обратити странке или службеници у
хитним случајевима, а током одсуства примаоца поруке.
Слање поднеска/дописа или електронске поште
Члан 17.
Службеник је дужан да приликом слања поднеска
или дописа увек користи меморандум.
Поднесак, допис или електронску пошту потребно
је насловити на особу (физичко лице) или функцију,
односно пословно име привредног друштва.
Поднесак, допис и електронску пошту неопходно
је уредно потписати својим именом, звањем и
осталим подацима за контакт.
Поднесак, допис или електронска пошта треба да
буде јасне садржине и концизан, а стил писања треба
да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу
са темом.
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Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште проверити правопис и тачност информација које се наводе.
Поштовање радног времена
Члан 18.
Запослени су дужни да поштују прописано радно
време, као и да се приликом доласка или одласка са
радног места евидентирају на прописан начин.
Пауза у току радног времена је дозвољена у договореном временском интервалу у трајању од 30
минута.
Пауза не може бити на почетку или на крају
радног времена.
Није дозвољено напуштање радног места у оквиру
радног времена без одобрењаруководиоца или запосленог којег руководилац овласти.
Службеницима без претходне најаве и одобрења
претпостављеног, није допуштен улазак у радне
просторије органа, службе или организације ван радног времена.
Стандарди одевања на радном месту
Члан 19.
Службеник је дужан да буде прикладно и уредно
одевен, примерено пословима службеника, и да на
тај начин не нарушава углед јединице локалне
самоуправе, нити изражава своју политичку, верску
или другу личну припадност која би могла да доведе
у сумњу његову непристрасност и неутралност.
Запослени треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних активности, а основни
стандард свакодневног одевања јесте уредна и чиста
одећа.
Службеника који је неприкладно одевен, непосредни руководилац ће упозорити на обавезу поштовања
овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и
на могућност покретања дисциплинског поступка у
случају поновљене повреде Кодекса.
Уреднострадних просторија
Члан 20.
Радне просторије службеника морају бити чисте и
уредне о чему службеници воде рачуна све време
током трајања радног времена, као и приликом напуштања истих.
III. ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Право притужбе због кршења Кодекса
Члан 21.
Странка се због повреде правила овог Кодекса
може притужбом обратити начелнику Општинске
управе (у даљем тексту: надлежни руководилац).
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Надлежни руководилац дужан је да обавести
подносиоце притужбе о предузетим радњама.
Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и другим актима
стварају праксу од значаја за примену овог Кодекса.
Праћење примене Кодекса
Члан 22.

Број 6

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 119-3/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

Надлежни руководилац прати и разматра примену
Кодекса.
За спровођење овог Кодекса одговорни су руководиоци организационих јединица.
Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је
то потребно, надлежни руководилац може за примену Кодекса издати посебна упутства.
Извештај о примени Кодекса чини саставни део
годишњег извештаја о раду органа, службе или
организације.
Извештај садржи статистичке податке о укупном
броју примљених приговорастранака на кршење Кодекса, структури приговора по правилима утврђеним
Кодексом, покренутим и окончаним дисциплинским
поступцима, изреченим мерама за кршење Кодекса и
друге чињенице и околности за које руководиоци
органа, служби или организација сматрају да су од
значаја за праћење примене Кодекса.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
83/2014 – др. Закон и 101/2016 и 47/2018),члана 9.
Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011,104/2016 и 95/2018), члана 2.,
4. и 12. Закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама ("Службени гласник РС", бр. 88/2011,
15/2016 и 104/2016) и члана 47. став 1. тачка 7
Статута општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
4/14-пречишћен текст и 15/15), Скупштине општине
Владимирци, на седници одржаној дана 26.03.2019.
године донела је
ОДЛУКУ

Дисциплинска одговорност
Члан 23.
Повреде обавеза из овог Кодекса представљају
лакшу повреду дужности из радног односа, уколико
није обухваћена неком од тежих повреда радних
дужности предвиђених Законом или другим прописом.
Обавештавање странакаи службеника о примени
Кодекса
Члан 24.
Текст Кодекса Општинскауправа поставља на
интернет страници општине Владимирци, а у штампаном облику истиче на огласној табли и у довољном
броју примерака чини доступним странкама на другим одговарајућим местима (писарница Општинске
управе, месне канцеларије и др.).

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА И УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, начин, израда и
предлагање јавно-приватног партнерства у поступку
јавно-приватног партнерств са елементима концесије
за обављање делатности од општег интереса –
обављање превоза путника и ученика на територији
општине Владимирци.
Члан 2.

Ступање на снагу

Поступак реализације пројекта спроводиће се у
складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама ("Службени гласник РС", бр.
88/2011, 15/2016 и 104/2016 - у даљем тексту: Закон).

Члан 25.

Члан 3.

Ступањем на снагу овог Кодекса, престаје да важи
Кодекс понашања запослених у органима општине,
Општинске управе и јавним службама („Службени
листопштина Богатић, Владимирци, Коцељева и
Шабац“, бр. 17/05).

Општина Владимирци и заинтересована страна у
поступку јавно-приватног партнерства су дужни да
израде Предлог пројекта јавно-приватног партнерства и исти доставе на сагласност Комисији за
јавно-приватно партнерство и надлежним органима.

Надлежни руководилац упознаје све службенике
са садржином Кодекса.
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Члан 4.
Надлежни орган за одобравање и давање сагласности на Предлог пројеката јавно-приватног
партнерства донеће одлуку у законом предвиђеном
року.
Члан 5.
Надлежно тело у смислу ове Одлуке, донеће
одлуку о покретању поступка јавне набавке за избор
најповољнијег партнера, а у складу са поступком
дефинисаним Законом.
Члан 6.
Потписивање уговора о јавно-приватном партнерству може се извршити и на основу ове Одлуке, а
попретходно спроведеном поступку у смислу Закона
и евидентирања у надлежном регистру.
Члан 7.
Ова Одлука биће основ општини Владимирци да
може са надлежним институцијама и органима
спроводити поступак прописан Законом, као и да у
својим актима код надлежних институција може
ускладити оснивачки акт у правцу реализације поступка јавно-приватног партнерства.
Члан 8.
На све што овом Одлуком није дефинисано примењиваће се одредбе Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама, Закона о локалној самоуправи, Закона о јавној својини, као и подзаконска
акта донета на основу наведених закона.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења, а објавиће се у "Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 344-24/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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Владимирци, на седници одржаној дана 26.03.2019.
године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА И УЧЕНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
I У Стручни тим за реализацију пројекта јавно
приватног партнерства са елементима концесије за
обављање превоза путника и ученика на територији
општине Владимирци (у даљем тексту: Стручни тим)
именују се:
Председник:
Милорад
Владимирци

Милинковић,

председник

општине

Чланови:
Милан Павловић, помоћник председника општине
Владимирци
Небојша Радовић, технички директор ЈКП „Извор“
Владан Милошевић, помоћник председника општине
Владимирци
Душан Илић, шеф одсека за трезор и буџетско
рачуноводство
II Задаци Стручног тима су:
1. пружање стручне помоћи јавном телу при
припреми Предлога јавног приватног парнерства за
обављање превоза путника и ученика на територији
општине Владимирци, који се упућује Комисији за
јавно приватно партнерство
2. пружање стручне помоћи јавном телу при припреми потребних анализа, односно студија оправданости, приприпреми и изради услова и конкурсне
документације, правила и услова за оцену понуђача
и примљених понуда, као и критеријума за избор
понуде и прегледавање и оцена приспелих понуда
3. утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за јавно приватно партнерство, или
предлога одлуке о поништају јавног приватног партнерства и образложење тих предлога;
4. обављање осталих послова потребних за реализацију.
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На основучлaна 29. и 30. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС " бр.
88/2011), члана 9. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011,15/2016
и 104/2016) и члана 47. став 1. тачка 7 Статута
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14пречишћен текст и 15/15), Скупштине општине

III Стручни тим о свом раду води записник и сачињава друга документа која потписују сви чланови
стручног тима.
IV Овo Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 344-26/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана
20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 –
др. закон и 47/18), члана 47. став 1. тачка 7. Статута
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
4/14-пречишћен текст и 15/15), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
броj 320-00-1145/2019-09 од 19.02.2019. године, Скупштина општине Владимирци на седници одржаној
26.03.2019. године, донела је
ЗАК ЉУЧ АК
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ
ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2019.ГОДИНУ
I Усваја се Програм подршке за спровођење пољопривредне политике иполитике руралног развоја
за општину Владимирци за 2019. годину, који је
саставни део овог Закључка.
II Овај Закључак објавити у „Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 320-15/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
Образац 1
На основу члана 20. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр: 129/07,
83/14, 101/16 и 47/18), члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 10/13, 142/14, 103/15, 101/16),
члана 47. тачка 7. Статута општине Владимирци
(“Службени лист општина Богатић, Владимирци,
Коцељева и Шабац”, број 4/14), по прибављеној претходној сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде бр. 320-001145/2019-09
од 19.02.2019. године, Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 26.03.2019. године, донела је
ПРОГР АМ

ПОДР ШКЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ
ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2019.ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике:
Владимирци су једна од осам општина Мачванског

Број 6

округа, која се налази у плодном и питомом делу
северозападне Србије, уз десну обалу реке Саве,
удаљена од града Шапца 18 км, Ваљева 43км,
Обреновца 45 км и Београда 74км. Територија општине
Владимирци која обухвата површину од 338км,
омеђена је са североистока реком Савом у дужини
од 28 км, са истока општином Обреновац, јужно се
граничи са територијом општина Коцељева и Уб, а
на западу са подручјем општине Шабац. Јужни део
општине додирује огранке Влашића. Административно седиште општине је варошица Владимирци са
1 683 становника, према попису становништва из
2011.године. У општини постоји укупно 29 насељених
места која су организована у 31 месној заједници.
Указом његовог величанства краља Александра
Карађорђевића 11.12.1924. године, средиште општине
Владимирци су проглашени варошицом.
Природни услови и животна средина: Географски положај подручја општине Владимирци условљава умерено континтално подручје, са извесним
специфичностима, које се манифестују као елементи
субхумидне и микротермалне климе. Лета су умерено
топла, а зиме умерено хладне, најтоплији је јули месец,
а најхладнији јануар месец. Касни пролећни мразеви
(мајски) и рани јесењи мразеви (октобар), наносе
велику штету пољопривредној производњи, нарочито
повртарској. У Владимирцима постоје одлични потенцијали за развој ловног и рекреативног туризма.
Богата ловишта ситне и крупне дивљачи и традиција
доласка ловаца из иностранства, даје основу за развој
овог вида туризма. Окосницу развоја Владимирачке
привреде у будућности представљаће најзначајнији
привредни ресурси и то пољопривредно земљиште
погодно за производњу органске хране и рудна
богатства. Не подручју општине откривена је и
геотермална вода и до сада је активирана једна
бушотина 40л/сек.чија је температура 53˚С која се
користи за пластеничку производњу раног поврћа.
Минерална вода-изграђен и зацевљен бунар минералне воде у селу Прову са бањеолошким својствима. Значајан ресур представља Вукошићка бара
у долини реке Добраве површине 60 хектара и
површине воденог огледала 34 хектара, идеално је
за изградњу рибњака и рекреативног центра. Највећи
потенцијал свакако представља корито Реке Саве,
која се дужином од 28 километара протеже рубним
подручјем општине..
Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: Према
попису становништва у 2002.години, на подручју
општине живи 20 373 становника у 29 насељених
места, док према попису становништва у 2011.години
живи 18 785 становника. Из наведених података
јасно се види да се број смањио за 1 588 становника.
Разлози смањења броја становника су миграције ка
урбаним срединама и негативна стопа природног
.
прираштајa.
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Табела бр.1 Број становника по попису из 2002.године и 2011.године у општини Владимирци .
Насељено место

Број становника
у 2002

Број становника
у 2011

Насељено
место

Број становника
у 2002

Број становника
у 2011

Белотић

552

495

Крнуле

1084

950

Бељин

657

601

Кујавица

244

198

Бобовик

307

276

Лојанице

641

566

Владимирци

1879

1693

Матијевац

750

688

Власаница

482

425

Месарци

592

552

Вукошић

748

713

Меховине

615

556

Вучевица

108

106

Мровска

508

416

Дебрц

875

858

Ново село

106

132

Драгојевац

862

684

Пејиновић

235

213

Звезд

813

838

Прово

2355

2179

Јазовник

599

580

Риђаке

427

357

Јаловик

1950

1831

Скупљен

1030

863

Каона

341

285

Суво село

404

450

Козарица

213

212

Трбушац

396

344

Крнић

600

724

Укупно

20373

18785

Извор:
Републички завод
за статистику
Републике Србије

Диверзификација руралне економије: Општине
Владимирци у последње три године бележи стални
тренд опадања привредних субјеката.Захваљујући
рудном потенцијалу највећи промет у привреди општине остварује експлоатација кречњака док је највише
заступљена прерађивачка индустрија у области прераде коже, затим прерада дрвета и млинска индустрија. Нешто мање су заступљена предузећа из
области услуга, занатство и прерада меса.Трговина
бележи константан број трговачких радњи и то
углавном са робом широке потрошње док су од специјализованих трговина највише заступљене пољопривредне апотеке. У протеклих двадесетак година
привредани субјекти који су били носиоци развоја су
девастирани и по извршеној приватизацији нису били
у стању да наставе развојни тренд општинске
привреде. То је довело до велике незапослености
становништва што производи миграциона кретања
која одводе и младу образованију популацију у
правцу развијенијих средина и урбаних центара.

Рурална инфраструктура: Општина Владимирци
има изузетно разуђену инфраструктурну мрежу као
што је путна мрежа дужине 898 километара, водоводну мрежу дужине око 400 километара, телекомуникацијску мрежу фиксне телефоније са више од
6000 прикључака, добру покривеност сигналом мобилне телефоније, и добру покривеност електромрежом
целог подручја општине. Овако изграђена инфраструктура због своје застарелости ипак не задовољава
потребе грађана и привреде.Путна мрежа је у врло
лошем стању, са много ударних рупа, без асфалтне
подлоге, углавном грађена у периоду осамдесетих,
без одржавања, тако да садашње стањазбестно
бетонским цевима, такође захтева хитну реконструкцију. Без обзира на добру покривеност подручја
електромрежом, напонске прилике, трафо станице,
далеководи и нисконапонска мрежа због своје старости и недовољне снаге, такодђе захтевају хитну
реконструкцију јер не задовољавају ни основне потребе становништва општине. Општина Владимирци
има изузетно разуђену путну мрежу и са ширим
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просторима повезана је једино друмским саобраћајницама. Укупна дужина
путне мреже на подручју општине Владимирци износи 898 километара.
Територијом општине Владимирци пролазе два магистрална путна правца и
то магистрални пут М-19 и М-21 у дужини од 31 километара. Регионални
путни правци Р-206 и Р-210 пролазе општином у дужини од 45 километара.
Дужина локалних путева је 187 километара, а некатегорисаних путних
праваца 657 километара. Од укупне дужине категорисаних путева, око 175
километара је под савременим коловозом, а остатак путне мреже је под
туцаником. Магистрални и регионални путеви су сви асфалтирани али на
њима постоје значајне деформације и оштећења тако да не задовољавају
саобраћајне потребе.
Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Расположиво земљиште је укупно земљиште
у власништву свих чланова газдинства.Чине коришћено и некоришћено
пољоприврено земљиште, површине под шумом и остало земљиште. Коришћено пољопривредно земљиште су површине које је газдинство обрађивало

Број 6

у години када је вршен попис пољопривреде, односно 2011/2012. године. У
структури сетве доминирају житарице (кукуруз и пшеница), затим крмно
биље и поврће. У последње време повећавају се површине под индустријским биљем, посебно површине под сојом, мање под сунцокретом и дуваном. Површина која се наводњава 459 хектара, ту су оранице и баште 382 ха,
воћнаци 76 хектара, ливада и пашњака 1 хектар. Начин на који пољопривредници наводњавају су површински, орошавањем и кап по кап. Највећи број
домаћинстава као главни извор воде за наво-дњавање користе подземне и
површинске воде на газдинству. Повртарска производња у општини
Владимирци је развијена због примене интензивних мера агротехнике и
наводњавања.Значајни тржишни вишкови се пласирају углавном преко
кванташких и зелених пијаца у околним градовима. Даљи развој ове гране
пољопривреде се пројектује на производњу у затвореним просторима (пластеници и стакленици). Последњих неколико година значајно се повећала
производња крмног биља што се објашњава унапређењем технологије исхране
стоке посебно преживара

ПГ укупно

ПГ

Ха

Пољопривредно
земљиште
коришћено -ПГ

пољопривредно
земљиште
коришћено - ха

Пољопривредно
земљиште
некоришћено -ПГ

Пољопривредно
земљиште
некоришћено - ха

Друго земљиште
-Шумско -ПГ

Друго земљиште
шумско -ха

Остало
земљиште ПГ

Остало
земљиште Ха

Земљиште под
рибњацима ПГ

Земљиште под
рибњацима Ха

Табела бр.2 Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава општине Владимирци .

4477

4473

27032

4434

21399

644

1064

3242

2766

4362

1802

3

0,7

Табела бр.2
Расположиво
земљиште
пољопривредних
газдинстава
општине
Владимирци
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ПГ

КЗП

Окућница

4
434

21
399

ПГ
2598
0

Табела бр.3
Коришћено
пољопривредно
земљиште
газдинства по
категоријама
Воћњаци
ПГ
2054

ха
268
0

Виногради

Оранице и
баште
ПГ
4
28

ха
18
361

Расадници

Ливаде и
пашњаци
ПГ
1
720
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ха
1861
0

Остало

Ха
897

ПГ
99

Ха
7

ПГ
1

Ха
0

ПГ
14

ПГ

Укупно

Пшеница

Раж

Јечам

Овас

Кукуруз

3859

14856

5100

10

868

430

8301

Табела бр.5
Оранице и баште

ПГ

Укупно

Жита

Махунарке

Кромпир

Шећерна
репа

Ха
5

Табела бр.4
Површине под
житима и
махунарама

Вишегодишњи засади: На простору општине Владимирци утврђено је
шест типова земљишта .Преко 75% обрадивог земљишта је псеудоглеј.
Највећим делом земљиште је сврстано у IV и V бонитетну класу . Оваква
структура земљишта даје могућност за развој воћарства. Воћарском призводњом бави се 2054 ПГ ,укупне површине 897 ха воћних врста . Јабуке -

Жита за
зрно
148

ПГ Махунарке Укупно Грашак Пасуљ Остале
18

8

2

1

6

Цвеће и
Индустриско Поврће,бостан
Крмно Остали
украсно
Угари
биље
и јагоде
биље усеви
биље

54ха , крушке - 35ха, брескве-8 ха,кајсије-37ха, вишње - 55ха, ,шљиве 635ха, ораси - 19 ха, лешници - 21, малине 7 ха ,купине- 4ха, остало -24 ха.
Виногради укупне површине 7 ха, винских сорти 2 ха и сорте за јело
5ха.Сорте за вино са географским пореклом нема.
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Сточни фонд: Сточарска производња је последњих петнаест година имала велике осцилације у
обиму производње, нарочито у тову свиња и јунади.
Нестабилни услови на тржишту (цене, немогућност
пласмана, нередовна плаћања и др.) су у великој
мери уназадили ову производњу. Оживљавањем капацитета за клање и прераду меса очекује се стабилизација ове производње и стварање услова за даљи
развој.Оно што ће бити актуелно у овој производњи
је изградња и модернизација фарми, унапређење
расног састава и исхране стоке. На подручју Општине
Владимирци према попису пољопривреде из 2012.

Број 6

године сточни фонд износи: говеда 9 304, свиње
39400, овце 11 515 што укупно износи 60219.
Механизација, опрема и објекти: Један од озбиљних проблема пољопривреде је застарела и амортизована механизација, недовољан број прикључних
машина, нарочито важан са становишта економичности производње а тиме и конкурентности производа.
Нема интензивне пољопривреде без савремене механизације и опреме. Тако да механизација на газдинству, тракторе старије од 10 година поседује 3458
пољопривредника, укупан број трактора 3608. Комбајни,
укупно 270, од тога 267 су старији од 10 година.

Берачи
кукуруза

Плугови

Тањираче

Дрљаче

Сетвоспре
мачи

Ротофрезе

Растурачи
минералног
ђубрива

Растурачи
стајњака

Сејалице

Прскалице

Приколице

Косилице

Табела бр.6 Прикључне машине .

342

2602

2211

1918

278

58

799

95

641

957

2163

881

Радна снага: У селима општине Владимирци
живи око 4 500 пољопривредника са тенденцијом
сталног смањивања, посебно младих људи који траже
боље услове за живот у градовима.Смањење активног становништва на селу има за последицу ''старење
села'' што директно утиче на ефикасност пољопривреде и константно заостајање у развоју. Чланови
газдинства, подразумевају се: носилац газдинства

који обавља неку пољопривредну активност на газдинству, чланови породице и рођаци носиоца газдинства. Стално запослени на газдинству су сва лица
која редовно обављају на газдинству и за такав рад
добијају накнаду (у виду новца и натури) од стране
газдинства, а нису чланови породице носиоца газдинства нити рођаци, без обзира на то да ли за њихово
ангажовање газдинство уплаћује доприносе.

Табела бр.7 Газдинства према броју чланова и стално запослених на газдинству .
Укупно

1-2 лица

3-4

5-6

7 и више лица

4477

2864

1363

240

10

укупно

жене

мушкарци

4432

660

3772

Табела бр. 8 Чланови
газдинства и стално
запослени на
породичном газдинству
према полу
Носилац газдинства
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Чланови породице и
рођаци који обављају
пољопривредну
активност на газдинству
укупно

жене

мушкарци

6206

3996

2210

укупно

жене

мушкарци

2

0

2

Остало запослени на
газдинству

Структура пољопривредних газдинстава: Број
пољопривредних газдинстава на територији Општине
Владимирци према попису из 2012. године је 6026,
који имају оранице и баште 18 361 хектар, воћњаке
879 хектара, винограде 7 хектара и ливаде и пашњаке 1.861 хектара.
Производња пољопривредних производа: Пољопривреда учествује у стварању народног дохотка
са 67,2% друштвеног производа. Годишње се у
општини произведе преко 25000 тона пшенице и
50000 тона кукуруза. Учешће активног пољопривредног становништва у укупном становништву изразито
је високо што значи да пољопривреда има огроман
активан људски потенцијал што представља један од
основних покретача привредног развоја.
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника: Регистрованих земљорадничких задруга
на територији општине Владимирци има више, али
само две послују успешно. Земљорадничке задруге

З.З.”Еко сточар'' М.Б. – Риђаке. Претежна делатност
је узгој свиња. Друга је З.З. ''Вукошић'' делатност
посредовање у продаји пољоприведних сировина и
живих животиња.Ова задруга је 2011. године добила
признање од Регионалне привредне коморе Ваљево
за најбољу Земљорадничку задругу. Удружења дају
велики значај унапређењу пољопривредне производње на територији општине Владимирци кроз едукације
и скупове које организује.
Трансфер знања и информација: Као што смо
већ напомињали Општина Владимирци је пољопривредно подручје па самим тим и број едукација који
наши пољопривредни произвођачи имају прилике да
посећују је велики. За то је заслужна у великој мери и
Одељење за пољопривреду, туризам и друштвене
делатности Општинске управе општине Владимирци
која омогућује посете бројним изложбама и сајмовима где наши произвођачи имају прилике да се
упознају са новинама у пољопривредној производњи.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
Износ
Максимални
Износ
буџет за
постицаја по
износ подршке
подстицаја по
текућу годину
јединици
по кориснику
кориснику (%)
без пренетих
мере
(ако је
(нпр. 30%,
обавеза (у
(апсолутни
дефинисан)
50%, 80%)
РСД)
износ у РСД)
(РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО
Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив мере

УКУПНО

Шифра
мере

Планирани
Износ
Максимални
Износ
буџет за
постицаја по
износ подршке
подстицаја по
текућу годину
јединици
по кориснику
кориснику (%)
без пренетих
мере
(ако је
(нпр. 30%,
обавеза (у
(апсолутни
дефинисан)
50%, 80%)
РСД)
износ у РСД)
(РСД)

Пренете
обавезе
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Табела 3. Мере руралног развоја
Редни број

Назив мере

Шифра мере

1

Инвестиције за
унапређење и
развој руралне
инфраструктуре и
услуга

301

УКУПНО

Планирани
Износ
буџет за текућу подстицаја по
годину без
кориснику (%)
пренетих
(нпр. 30%,
обавеза (у РСД)
50%, 80%)

19.901.648,00

100

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

0,00

0,00

19.901.648,00

Табела 4. Посебни подстицаји
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
Износ
Износ
Максимални
буџет за
постицаја по подстицаја по износ подршке
текућу годину
јединици
кориснику (%) по кориснику
без пренетих
мере
(нпр. 30%,
(ако је
обавеза (у
(апсолутни
50%, 80%)
дефинисан)
РСД)
износ у РСД)
(РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО
Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера
руралног развоја и посебних подстицаја
Редни
број

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
Износ
Износ
Максимални
буџет за
постицаја по подстицаја по износ подршке
текућу годину
јединици
кориснику (%) по кориснику
без пренетих
мере
(нпр. 30%,
(ако је
обавеза (у
(апсолутни
50%, 80%)
дефинисан)
РСД)
износ у РСД)
(РСД)

Пренете
обавезе

УКУПНО
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у
РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

19.901.648,00

Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

19.901.648,00

Планирана средства за посебне подстицаје

0,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе

0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за
кориснике: Циљна група овог програма су регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица, њихови
носиоци као и чланови пољопривредног газдинства,
чланови регистрованих удружења, незапослени са
евиденције Национална службе за запошљавање,
предузетници и правна лица регистрована у Наци-

оналном регистру пољопривредних газдинстава.
Општина Владимирци овим програмом настоји да
буде креатор и промотер развоја пољопривреде и
руралног развоја стварањем повољних услова у
складу са природним потенцијалом и потребама самих произвођача, кадровским и пословним решењима
и финансијском подршком расположивим буџетским
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средствима за ову намену. Локална самоуправа
општине Владимирци преко Одељења за пољопривреду, туризам и друштвене делатности средствима
из Буџета општине настоји да подстакне пољопривредне произвођаче на удруживање као и на добру
организованост, информисаност и квалитетан рад уз
подршку пољопривредних служби, сервиса и организација, а даље и у правцу формирања задруга које
ће објединити удружења са територије општине
Владимирци и омогућити повољније услове који се
обезбеђују удруживањем, пре свега почетне инпуте
за пољопривредну производњу и лакши и сигурнији
приступ тржишту. Мере наведене у овом Програму
довешће до подизања квалитета живота корисницима
мера као и до модернизације, подизања продуктивности и ефикасности пољопривредне производње.
Информисање корисника о могућностима које
пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја:
Информисање потенцијалних корисника о мерама
које су дефинисане Програмом локалне самоуправе
вршиће се: - путем штампаних обавештења које ће
бити назначена на огласним таблама месних заједница
и општинске управе, - посредством председника
месних заједница, - путем трибина које ће Одељење
за пољопривреду, туризам и друштвене делатности
општинске управе општине Владимирци одржавати у
месним заједницама где ће се корисници ближе
упознати са условима и могућностима које програм
нуди, - путем регионалних телевизија, штампаних
медија и радија, - давањем информација у самој пољопривредној служби општинске управе општине
Владимирци, усменим и телефонским путем, - путем
сајта општине Владимирци на чијој ће се насловној
страни налазити вест са информацијама у вези
Програма и свом неопходном документацијом за
конкурисање.
Мониторинг и евалуација: Општинско веће општине Владимирци доносиће Одлуке, Конкурсе и друга
документа везана за услове неопходне за добијање
подстицаја, а само праћење реализације мера вршиће
Одељење за пољопривреду,туризам и друштвене
делатности општинске управе општине Владимирци,
свако у свом домену деловања, тако што ће статистички обрадити (пописати) податке који су очигледни
показатељи ефикасности програма и извршити контролу на пољопривредном газдинству и том приликом анкетирати кориснике мера. Након анкетирања
ћемо видети колико су спроведене мере допринеле
побољшању квалитета пољопривредне производње
и уопште колико су утицале на мотивацију становништва за бављење пољопривредом.
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: 301 Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга
2.1.1. Образложење: - Територија општине
Владимирци која обухвата површину од 338км, омеђена је са североистока реком Савом у дужини од 28 км,
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али друга села која се налазе са источне,западне и
јужне стране општине су сиромашна водом, што
директно утиче на структуру пољопривредне производње и приносе култура које се гаје на том подручју. Општина Владимирци годинама у назад се
труди да из свог Буџета издваја средства за бушење
водозахвата у сврху наводњавања пољопривредних
површина које се налазе у делу територије општине
где су подземне воде на великим дубинама. Сунвенционисање бушења дубинских водозахвата, првенствено у Посавотамнавском делу општине, дало је
изузетне резултате у унапређењу пољопривредне
производње, првенствено воћарства и повртарства а
и остале гране су битно осетиле утицај ове мере. Рурална подручја у општини Владимирци карактерише
недовољно изграђена и одржавана инфраструктура
(путна мрежа, електромрежа, комунална инфраструктура). Поменути услови резултирају у отежаном
пословању пољопривредних произвођача, лошијем
квалитету живота и рада на селу, мањим количинама
произведених пољопривредних производа и производима лошијег квалитета. Постојећа рурална инфраструктура негативно утиче на безбедност самих
пољопривредника али и на транспорт производа.
Инфраструктурни услови, који смањују конкурентност
пољопривреде у општини Владимирци су следећи: Економска и социјална инфраструктура руралних
подручја је неразвијена и негативно утиче на конкурентност и друштвено уређење руралних области, Саобраћајна инфраструктура, као основни елемент
руралне инфраструктуре и транспортног система
треба да допринесе задовољењу потреба људи,
развоју услуга и размени производа и робе, - Технички
ниво опремељености путне мреже је низак услед
недостатака финансијских средстава за одржавање,
што доводи до деградације постојеће путне мреже и
њеној неприступачности руралном становништву.
Општина Владимирци нема урађену Стратегију
руралног развоја, али у Локалној стратегији одрживог
развоја поменута је инфраструктура у руралним
подручјима кроз приоритет: Јачање економског развоја кроз подршку руралном развоју, привреди и
туризму, Програм: Унапређење локалне инфраструктуре, сектор: изградња и поправка пољских (њивских)
путева, санација клизишта и ерозија, уређење речних корита на територији општине Владимири.
Инфраструктурни услови, који смањују конкурентност
пољопривреде у општини Владимирци су следећи: Економска и социјална инфраструктура руралних
подручја је неразвијена и негативно утиче на конкурентност и друштвено уређење руралних области, Саобраћајна инфраструктура, као основни елемент
руралне инфраструктуре и транспортног система
треба да допринесе задовољењу потреба људи,
развоју услуга и размени производа и робе, - Технички
ниво опремељености путне мреже је низак услед
недостатака финансијских средстава за одржавање,
што доводи до деградације постојеће путне мреже и
њеној неприступачности руралном становништву.
Општина Владимирци нема урађену Стратегију рура-
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лног развоја, али у Локалној стратегији одрживог
развоја поменута је инфраструктура у руралним подручјима кроз приоритет: Јачање економског развоја
кроз подршку руралном развоју, привреди и туризму,
Програм: Унапређење локалне инфраструктуре, сектор:
изградња и поправка пољских (њивских) путева,
санација клизишта и ерозија, уређење речних корита
на територији општине Владимирци.
2.1.2. Циљеви мере: За водозахвате: - подизање
нових и ширење постојећих воћних засада, - ширење
повртарске производње, - повећање приноса гајених
пољопривредних култура, - повећање профита пољопривредних произвођача. За уређење атарских путева:
• Побољшање услова живота и рада у руралним
подручјима,
• Мање изражена миграција становништва из
руралних области,
• Већа стопа запослености руралног становништа,
• Израженија диверсификација и конкурентност,
• Унапређење руралног развоја слабије развијених (брдско-планинских) подручја,
• Одрживи рурални развој,
• Смањење површине напуштеног земљишта
Специфични циљеви за уређење атарске путеве:
• Уређење атарских путева,
• Санација клизишта и ерозија,
• Уређење речних корита.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за
рурални развој и пољопривреду: Постоји комплеменарност мера са мерама дефинисаним Националним програмом за рурални развој Србије.Али
2.1.7. Специфични критеријуми: Нема
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мере нису истоветне са мером у НПРР и није могуће
финансирање истих захтева корисника.
.2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници за
водозахвате су активна: - регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица са територије
општине Владимирци. За уређење атарских путева
крајњи корисник ове мере је општинска управа
општине Владимирци у складу са Законом.
2.1.5. Економска одрживост: Подносилац захтева
није у обавези да достави Бизнис план.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник средстава право на средства може да оствари
ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (
у даљем тексту: Регистар ), у активном статусу и ако
је уписао у Регистар парцелу на којој ће се налазити
водозахват у функцији наводњавања и да је власник
те парцеле. Корисник средстава право на средства
може да оствари ако за предметно инвестиционо
улагање не користи и неће користити подстицаје ,
субвенције и донације по другом основу и код других
органа и институција. Корисник средстава може да
поднесе највише једну пријаву у току календарске
године, која се односи на један водозахват. Регистрована пољоривредна газдинства која су искористила
постицај у предходном периоду, немогу поново подносити захтев за овај вид постицаја. Корисник средстава
мора бити са територије општине Владимирци. Инвестиција се мора изводити на територији општине
Владимирци. Право на подстицај има корисник који
избуши водозахтват минималне дубине 30 метара.
Подстицај корисницима се исплаћује највише до 120
метара дубине водозахвата.Прихватљива цена коштања радова по јединици дубине ( метар ) не може
бити већа од 6.000,00 динара.

.2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра инвестиције
301.2

Назив инвестиције
Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре
мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије

2.1.9. Критеријуми селекције:
Редни Тип критеријума за избор
број

Да/Не

1

не

2

не

3

не

4

не

5

не

2.1.10. Интензитет помоћи: ВОДОЗАХВАТИ :
Планирани буџет за текућу годину без пренетих
обавеза ( У РСД ) је 10.800.000,00 Износ постицаја
по кориснику (%) је 50% Минимална дубина 30 м ,
максимална дубина 120 м водозахвата Максимални

Бодови

износ подршке по кориснику 360.000,00 динара
АТАРСКИ ПУТЕВИ: Планирани буџет за текућу
годину без пренетих обавеза (У РСД) је 9.101.648,00
Износ постицаја по кориснику (%) је 100 %
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2.1.11. Индикатори/показатељи:
Редни број

Назив показатеља

1

Број ПГ која ће остварити подстицај за бушење водозахвата за наводњавање

2

Новозасноване производње које се наводњавају

3

Укупно повећане површине под системом за наводњавање

4

Број ПГ који ће имати већу проходност кроз рурална подручја

5

Одређен број ПГ који су прибавили велике прикључне машине

2.1.12. Административна процедура: Мера ће
бити спроведена у смислу доношења Одлуке и објављивања Конкурса од стране Општинске управе
општине Владимирци, административно техничке послове спроводиће Одељење за пољопривреду,
туризам и друштвене делатности Општинске управе
општине Владимирци ул. Светог Саве бр.34, а пренос
средстава крајним корисницима вршиће Одељење за
финансије. Инвестиције које се финансирају у оквиру
ове мере спроводиће се кроз Конкурс за подношење
захтева са прецизираним условима и неопходном
документацијом, уз потпуну информисаност потенцијалних корисника. Надлежни орган ће спровести широку
кампању информисања потенцијалних корисника
путем локалних средстава информисања као и оглашавањем на местима за то предвиђеним. Достављени
захтеви ће бити административно проверени од стране
одељења за пољопривреду, туризам и друштвене
делатности Општинске управе у смислу комплетности,
административне усаглашености и прихватљивости.
Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су,
биће финансирани до висине средстава према позиву за подношење захтева и до утрошка средстава
предвиђених за ову намену. Захтеви се подносе од
стране корисника на обрасцима у складу са условима који су раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања
захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на
време и да ли су услови за одобравање захтева
испуњени. Водиће се уредна евиденција о броју
пристиглих и броју одобрених захтева за подстицај.
Подносиоци захтева за подстицаје односно меру у
оквиру Програма су у обавези да доставе своје захтеве заједно са другим траженим документима

Одељењу за пољопривреду, туризам и друштвене
делатности преко писарнице Општинске управе
општине Владимирци, ул. Светог Саве бр. 34, 15225
Владимирции. Административна процедура за уређење атарских путева: Ова мера планирана је у
буџету општине Владимирци на позицији Општинске
управе, пољопривреда и рурални развој, мере подршке руралном развоју-текуће поправке и одржавање
и односи се на изградњу и поправку пољских (њивских) путева, санацију клизишта и ерозија, уређење
речних корита. Мера ће бити спроведена на основу
захтева месних заједница у којима ће бити исказане
потребе за санацију и одржавање њивских путева.
Захтеви се подносе Одељењу за пољопривреду,
туризам и друштвене делатности Општинске управе
општине Владимирци ул. Светог Саве бр.34. Достављени захтеви ће бити административно проверени
од стране одељења за пољопривреду, туризам и
друштвене делатности Општинске управе општине
Владимирци у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости. Захтеви који
испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до утрошка средстава предвиђених за ову
намену.Захтеви се подносе у периоду од 01.01.2019.
године до истека финансиских средстава. Водиће се
уредна евиденција о броју пристиглих и броју одобрених захтева за подстицај. Подносиоци захтева за
подстицаје односно меру у оквиру Програма су у
обавези да доставе своје захтеве заједно са другим
траженим документима Одељењу за пољопривреду,
туризам и друштвене делатности преко писарнице
Општинске управе општине Владимирци, ул. Светог
Саве бр. 34, 15225 Владимирци.

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA
Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор податка и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

рзс*

Регион

Западна Србија

рзс*

Област

Мачвански округ

рзс*

Град или општина

Општина Владимирци

рзс*

Површина

338км2

рзс*

Број насеља

29

рзс*
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Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП)
Демографски показатељи

29

Број 6

рзс*

/

Број становника

18785

рзс**

Број домаћинстава

5723

рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km²)

55,57 ст/км2

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) 7,7

рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

-

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

16%

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

23%

рзс**

Просечна старост

45 година

рзс*

Индекс старења

177

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%)

12%

рзс*

Основно образовање (%)

25%

рзс*

Средње образовање (%)

43%

рзс*

Више и високо образовање (%)

5%

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју становника
75%
(%)

Процена

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

равничарски,
брежуљкасти,брдски

Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа

75% псеудоглеј , IV и V класа

Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

умерено - континентална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

662мм

Интерни

Средња годишња температура (оС)

10,9

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

-

Интерни

Површина под шумом (hа)

2766

рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

40%

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)

0

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

-

рзс*

Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

4477

рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

3762

Управа за
трезор

- породична пољопривредна газдинства (%)

3207

- правна лица и предузетници (%)

9

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

21399

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

80%

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало(18) (ha, %)

22463

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19)
20694
(ha, %)

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

рзс***

4.77 ха

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) 0

Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

Интерни

0

Број 6
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Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ

311

Одводњавана површина КПЗ (ha)

0

Наводњавана површина КПЗ (ha)

459 ха
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рзс***
Интерни
рзс***

Површина пољопривредног земљишта у државној својини
703.1676
на територији АП(20) (ha)

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини
699.1500
која се даје у закуп (ha):

Интерни

- физичка лица (%)

физичка и правна лица

Интерни

- правна лица (%)

говеда 9304,свиња 39400,овце
11515 укупно 60219

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

3608 трактори , 270 комбајна
,2602 прикљ.машина

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

3005 објеката за јунад,2992 за
свиње, 2968 за кокошке и 751
остали објекти

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

4 хладњаче,51 сушаре и 160
објеката за силажу.

рзс***

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)

Употреба стајњака, минералног
ђубрива и средства за заштиту
биља је различита код сваког
домаћинства и зависи од разних
фактора а највише финансиског
фактора.

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ)

4762

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на
газдинству:

2642 на породичном

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног
лица/предузетника) (ha)

5138

рзс***

Годишње радне јединице (број)

5138

рзс***

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(број)
Производња пољопривредних производа(количина):

2

- биљна производња (t)

Биљна производња поврћапарадајз,паприка,купус,салата и
краставац. Воћарска
производња шљива,јабука,крушка

- сточарска производња (t, lit, ком.)

Сточарска производња најзаступљенији тов свиња,
јунади

Интерни

рзс***

Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура

рзс*

Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(26) (km)

898 км

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

15225 Владимирци (6000
преплатника)

рзс*

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

5000

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

400

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

Отпадне воде сакупљају се
једино у варошици Владимирци

рзс*

Водопривредна инфраструктура
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Број 6

где постоји канализациони
систем од 2,5 км .У осталим
насељеним местима отп.воде
сакупљају се у септичке јаме.
Урађен је колетор али није у
функцији.

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

рзс*

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број)

Немамо таквих објеката на
територији општине

Интерни

Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре (број)

Предшколска установа

рзс*

Број становника на једног лекара

1000 становника на 1 лекара

рзс*

Број корисника социјалне заштите

1000 становника на 1 лекара

рзс*

Диверзификација руралне економије

1000 становника на 1 лекара

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број)

2325

рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне
активности(30) (број)

4477

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (број)

50

Трансфер знања и информација

Домаћи туристи 500 и страних
туриста 100.

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

Шабац

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
систем (број)

600

26.03.2019. Владимирци

М.П.

Датум и место

011

рзс*

Интерни
ПССС

____________________________________
Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС

012

На основу 47. став 1. тачка 36) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 26.03.2019. године, донела је

На основу 47. став 1. тачка 36) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 26.03.2019. године, донела је

ЗАК ЉУЧ АК

ЗАК ЉУЧ АК

I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду ЈКП „ИЗВОР“
Владимирци за 2018. годину.
II Закључак доставити: ЈКП „ИЗВОР“ Владимирци,
у скупштински материјал и архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 023-1/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Дома здравља
„Владимирци“ Владимирци за 2018. годину.
II Закључак доставити: Дому здравља „Владимирци“ Владимирци, у скупштински материјал и
архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 022-5/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.
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013
На основу 47. став 1. тачка 36) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 26.03.2019. године, донела је
ЗАК ЉУЧ АК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Центра за
социјални рад Владимирци за 2018. годину.
II Закључак доставити: Центру за социјални рад
Владимирци, у скупштински материјал и архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 022-2/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

014
На основу 47. став 1. тачка 36) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 26.03.2019. године, донела је
ЗАК ЉУЧ АК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Библиотеке
„Диша Атић“ Владимирци за 2018. годину.
II Закључак доставити: Библиотеци „Диша Атић“
Владимирци, у скупштински материјал и архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 022-3/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

015
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II Закључак доставити: Туристичкој организацији
општине Владимирци, у скупштински материјал и
архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 022-1/19-I од 26.03.2019. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

016
Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-13/19-I
26.03.2019. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 135. став 1. а у вези са чланом
134. став 1. Закона о здравственој заштити („Сл.
гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15, 106/15,
113/17 – др. закон и 105/17 – др. закон), члана 32.
став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана
18. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник
РС“, број 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) и
члана 47. став 1. тачка 10) Статута општине Владимирци
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева“, бр. 4/14-пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној
26.03.2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦA ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРA ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ У
ВЛАДИМИРЦИМА
I Др Милени Максимовић, престаје мандат в.д.
директорa Дома здравља „Владимирци“ у Владимирцима, због истека периода на који је именована.
II Решење ступа на снагу даном доношење и има
се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“.
Образложење

На основу 47. став 1. тачка 36) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 26.03.2019. године, донела је
ЗАК ЉУЧ АК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Туристичке
организације општине Владимирци за 2018. годину.

Одредбама члана 134. став 1. наведеног Закона
прописано је да ако Управни одбор здравствене
установе не изврши избор кандидата за директора
здравствене установе, односно ако оснивач здравствене установе не именује директора здравствене
установе, у складу са одредбама овог закона, оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на
период од шест месеци.
Решењем Скупштине општине Владимирци бр.
02-42/18-I од 13.09.2018. године, др Милена Максимовић
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именована је за в.д. директора Дома здравља
„Владимирци“ Владимирци на период од шест месеци, почев од 17.09.2018.године.
Како је одредбама члана 135. став 1. Закона о
здравственој заштити прописано да дужност директора здравствене установе престаје истеком мандата
и разрешењем, одлучено је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се поднети тужба Вишем суду у Шапцу
у року од 60 дана од дана пријема овог решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Др Милени Максимовић
2. Дому здравља „Владимирци“
3. Архиви
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

017
Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-14/19-I
26.03.2019. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 130 став 3. члана 132. и члана
133. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник
РС“, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17
– др. закон и 105/17 – др. закон), члана 32. став 1.
тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 18. став
1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр.
42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) и члана 47.
став 1. тачка 10) Статута општине Владимирци („Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, бр. 4/14 - пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној
26.03.2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРA ДОМА ЗДРАВЉА
„ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА
I ИМЕНУЈЕ СЕ др Милена Максимовић из Шапца,
за директорa Дома здравља „Владимирци“ у
Владимирцима, на мандатни период од 4 (четири)
године, почев од 26.03.2019.године.
II Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању директора Дома здравља „Владимирци“ у
Владимирцима, садржан је у одредбама члана 130

Број 6

став 3. члана 132. и члана 133. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09
– др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др.
закон, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17 – др. закон и 105/17 –
др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14,
101/16 и 47/18) и члана 47. став 1. тачка 10) Статута
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14
- пречишћен текст и 15/15), којима је утврђено да
оснивач именује и разрешава директора установе
чији је оснивач.
Управни одбор Дома здравља „Владимирци“ у
Владимирцима обавестио је Скупштину општине
Владимирци, да је након спроведеног јавног конкурса, објављеног у Публикацији „Послови“ бр. 817. на
страни 17, од 20.02.2019. године за избор директора
Дома здравља „Владимирци“ у Владимирцима, извршио избор кандидата и упутио предлог Скупштини
општине Владимирци за именовање др Милене
Максимовић, из Шапца за директора Дома здравља
„Владимирци“ у Владимирцима. Др Милена Максимовић
из Шапца, на основу достављене документације
испуњава услове за именовање директора, предвиђене чланом 132. Закона о здравственој заштити и
чланом 19. Статута Дома здравља „Владимирци“ у
Владимирцима.
На основу изложеног, сходно законским прописима из уводног дела овог решења, одлучено је као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Шапцу у
року од 60 дана од дана пријема овог решења.
Решење доставити:
-

Именованој,
Дому здравља „Владимирци“,
Архиви

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

018
Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број:02-17/19-I
Датум: 26.03.2019. године
Владимирци
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3.
тачка 4) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закони), члана 32. став1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14
– др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 47.
став 1. тачка 10) Статута општине Владимирци („Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
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Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15),
Скупштина општине Владимирци на седници одржаној дана 26.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУНЦОКРЕТИ“
ВЛАДИМИРЦИ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА
I
Разрешава се Александра Крстић из Владимираца,
представник на предлог јединице локалне самоуправе, дужности члана Управног одбора Предшколске
установе „Сунцокрети“ Владимирци.
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На основу свега напред наведеног, а сходно законским прописима из уводног дела овог решења,
одлучено је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству:Ово решењеје
коначно ипротив њега није допуштена жалба, већ се
може тужбом покренути управни спор код надлежног
Управног суда у року од 30 дана од дана достављања решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1.
2.
3.
4.

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

II
Именује се Ивана Ранковић из Матијевца, за члана
Управног одбора Предшколске установе „Сунцокрети“
Владимирци, на мандатни период до истека мандата
Управног одбора.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и има
се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева.“
Образложење
Чланом 116. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закони), прописано је да
чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од
укупног броја чланова органа управљања.
Одредбама члана 117. став 3. тачка 4) Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони),
прописано је да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган
управљања установе, на лични захтев члана, као и у
случају да се покрене иницијатива за разрешење
члана органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа по којем
је именован у орган управљања.
Комисија за кадровска, административна питања,
радне односе, признања и награде на седници одржаној дана 22.03.2019. године утврдила је предлог
решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Сунцокрети“ Владимирци и
именовању новог члана.
Одлучујући о предлогу, Скупштина општине
Владимирци је на својој седници одржаној дана
26.03.2019. године, већином гласова присутних одборника разрешила Александру Крстић из Владимираца, а
за новог члана Управног одбора именовала Ивану
Ранковић из Матијевца.

019
Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-18/19-I
26.03.2019. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 15. и члана 28. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Владимирци
(„Сл. гласник РС“, бр. 5/18), члана 32. став 1. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 47. став 1. тачка 10) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци,
на седници одржаној 26.03.2019.г одине, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
I
У састав Управног одбора Туристичке организације општине Владимирци, именују се:
- Ивана Гагић из Крнула, представник оснивача,
за председника
- Филип Ковачевић из Владимираца, представник запослених, за члана
док се из реда научних и стручних лица из
области туризма, као и из привредних субјеката и
других организација које обављају делатност из
области туризма именују:
-

Сретен Бранковић из Владимираца,

-

Марина Врбић из Бобовика,

-

Жељка Бракус из Белотића.
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II
Мандат именованих чланова Управног одбора
Туристичке организације општине Владимирци траје
4 (четири) године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и има
се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“.
Образложење
Чланом 15. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Владимирци („Сл. гласник РС“, бр.
5/18), прописано је да Управни одбор Туристичке
организације има пет чланова, од којих је један председник, да се у Управни одбор именују се по један
представник Оснивача и представник запослених, а
да се остали чланови Управног одбора именују из
реда научних и стручних лица из области туризма,
као и из привредних субјеката и других организација
које обављају делатност из области туризма, те да
председника и чланове Управног одбора, именује и
разрешава Оснивач, на период од четири године.
Чланом 28. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Владимирци („Сл. гласник РС“, бр.
5/18), прописано је да ће Скупштина општине
Владимирци именовати Управни одбор и Надзорни
одбор у року од годину дана од дана почетка рада
установе, док је чланом 26. исте Одлуке било предвиђено да ће до именовања чланова Управног одбора
Установе, његове послове и овлашћења вршити
Управни одбор установе у оснивању и то: Дарко
Влајковић из Меховина, председник, Миленко
Милинковић из Вучевице, члан и Jeлица Обрадовић
из Бобовика, члан.
Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) прописано је да
Скупштина општине у складу са законом именује и
разрешава управни и надзорни одбор, именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 47. став 1. тачка 10) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен
текст и 15/15) прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, оргнизација и служби, чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Комисија за кадровска, административна питања,
радне односе, признања и награде, као овлашћени
предлагач, на седници одржаној 22.03.2019. године,
утврдила је предлог за именовање чланова Управног
одбора Туристичке организације општине Владимирци.
Одлучујући о предлогу овлашћеног предлагача,
Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној
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26.03.2019. године, већином гласова присутних
одборника, именовала је чланове Управног одбора
Туристичке организације општине Владимирци.
На основу изложеног, сходно законским прописима из уводног дела овог решења, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Ово Решење је
коначно и против њега није допуштена жалба већ се
може тужбом покренути управни спор код надлежног
Управног суда у року од 30 дана од дана достављања решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим
2. Туристичкој организацији општине Владимирци
3. У списе предмета.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

020
Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-19/19-I
26.03.2019. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 18. и члана 28. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Владимирци
(„Сл. гласник РС“, бр.5/18), члана 32. став 1. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)
и члана 47. став 1. тачка 10) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен
текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на
седници одржаној 26.03.2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
I
У састав Надзорног одбора Туристичке организације општине Владимирци, именују се:
- Иван Вуковић из Риђака, представник оснивача,
за председника
- Дејан Јевтић из Матијевца, представник запослених, за члана
док се из реда научних и стручних лица из области туризма, као и из привредних субјеката и других
организација које обављају делатност из области
туризма именује:
-

Слободан Божић из Лојаница.
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II
Мандат именованих чланова Надзорног одбора
Туристичке организације општине Владимирци траје
4 (четири) године.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и има
се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“.
Образложење
Чланом 18. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Владимирци („Сл. гласник РС“, бр.
5/18), прописано је да Надзорни одбор Туристичке
организације има три члана, од којих је један председник, да се у Надзорни одбор именује по један
представник Оснивача, представник запослених и
представник из реда научних и стручних лица из
области туризма, као и из привредних субјеката и
других организација које обављају делатност из
области туризма, те да председника и чланове
Надзорног одбора, именује и разрешава Оснивач, на
период од четири године.
Чланом 28. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Владимирци („Сл. гласник РС“, бр.
5/18), прописано је да ће Скупштина општине
Владимирци именовати Управни одбор и Надзорни
одбор у року од годину дана од дана почетка рада
установе, док је чланом 27. исте Одлуке било предвиђено да ће до именовања чланова Надзорног одбора
Установе, његове послове и овлашћења вршити
Надзорни одбор установе у оснивању и то: Иван Вуковић
из Риђака, председник, Иван Јовић из Владимираца,
члан и Сретен Бранковић из Владимираца, члан
Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) прописано је да
Скупштина општине у складу са законом именује и
разрешава управни и надзорни одбор, именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 47. став 1. тачка 10) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст и 15/15) прописано је да Скупштина
општине именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, оргнизација и служби, чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.
Комисија за кадровска, административна питања,
радне односе, признања и награде, као овлашћени
предлагач, на седници одржаној 22.03.2019. године,
утврдила је предлог за именовање чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине
Владимирци.
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Одлучујући о предлогу овлашћеног предлагача,
Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној
26.03.2019. године, већином гласова присутних одборника, именовала је чланове Надзорног одбора
Туристичке организације општине Владимирци.
На основу изложеног, сходно законским прописима из уводног дела овог решења, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Упутство о правном средству: Ово Решење је
коначно и против њега није допуштена жалба већ се
може тужбом покренути управни спор код надлежног
Управног суда у року од 30 дана од дана достављања решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим
2. Туристичкој организацији општине Владимирци
3. У списе предмета.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

021
Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-20/19-I
Датум: 26.03..2019. године
Владимирци
На основу члана 117. став 3.Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), а у вези са чланом
116. став 5. ичлана 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18)и члана
47. став 1. тачка 10) Статута општине Владимирци
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14 – пречишћен текст
и 15/15), Скупштина општине Владимирци на
седници одржаној дана 26.03.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“
ВЛАДИМИРЦИИ ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА
I
Дужности члана Школског одбора Основне школе
„Жика Поповић“ Владимирци разрешава се представник локалне самоуправе и то:
Младен Јовичић из Владимираца.
II
У састав Школског одбора Основне школе „Жика
Поповић“ Владимирци именује се представник локалне
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самоуправе, на мандатни период до истека мандата
Школског одбора Основне школе „Жика Поповић“
Владимирци:
Душан Илић из села Владимираца.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и има
се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева.“
Образложење
Младен Јовичић је дана 21.03.2019. године,
Скупштини општине Владимирци - Комисији за
кадровска, административна питања, радне односе,
признања и наградеупутио захтев за разрешење у
Школском одбору Основне школе „Жика Поповић“
Владимирци.
Чланом 116. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017
и 27/2018 - др. закон), прописано је да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина
јединице локалне самоуправе, а председника бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова
органа управљања.
Чланом 117. став 3. тачка 2) Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), прописано је да ће
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити,
пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и
председника или орган управљања установе, на
лични захтев члана. Комисија за кадровска, административна питања, радне односе, признања и награде на седници одржаној дана 22.03.2019. године
утврдила је предлог решења о разрешењу члана
Школског одбора Основне школе „Жика Поповић“
Владимирци и именовању новог члана.
Одлучујући о предлогу овлашћеног предлагача,
Скупштина општине Владимирци је на својој седници
одржаној дана 26.03.2019. године, већином гласова
присутних одборника разрешилаМладена Јовичића
из Владимираца, а зановог члана Школског одбора
именовала Душана Илића из села Владимираца из
реда локалне самоуправе.
На основу свега напред наведеног, а сходно законским прописима из уводног дела овог решења,
одлучено је као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству:Ово решењеје
коначно ипротив њега није допуштена жалба већ се
може тужбом покренути управни спор код надлежног
Управног суда у року од 30 дана од дана достављања решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1.
2.
3.
4.

Основној школи „Жика Поповић“, Владимирци
Разрешеном,
Именованом,
У списе предмета.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Симеуновић, с.р.

Број 6

022
Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:400 -6/2019- II
Датум: 27.03.2019. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12,
62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон,
103/15 и 99/16), члана 67. ст. 1.тач.2. Статута Општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр.4/14- пречишћен текст
и 15/15) и чл. 2. ст. 1. тач. 2. Одлука о Општинском
већу („Сл. лист града Шапца и општине Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр.36/08), Општине веће
општине Владимирци, на својој VI седници одржаној
дана 22.03.2019. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Владимирци за 2019 годину („Сл. лист града
Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева",
бр. 29/17), у оквиру Раздела 3- Општинска Управа,
Програм 0602 - Програм 15: Локална самоуправа,
Програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва,
функција 160, економска класификација 499 -резерве,
позиција 54 одобравају се Општинској управи општине
Владимирци средстава у укупном износу 1.328.545,00
динара ради обезбеђивања недостајућих средстава
за измирење остатка дуга и плаћање ПДВ-а по испостављеној првој и другој привременој ситуацији предузећа "Градња коп" Лајковац а односи се на завршетак
радова прве фазе реконструкције полицијске станице-мале школе у Владимирцима.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1.
овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3Општинска управа, Програм 1: становање урбанизам
и просторно планирање, Програмска активност 11010005-остваривање јавног интереса у одржавању
зграда, Функционална класификација 133, Економска
класификација 511000- зграде и грађевински објекти,
Позиција 57.
3. О реализацији овог решења стараће се рачуноводство Општинске управе општине Владимирци.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић,Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р.
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023
Република Србија
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:400 -7/2019- II
Датум: 27.03.2019. године
ВЛАДИМИРЦИ
На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12,
62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон,
103/15 и 99/16), члана 67. ст. 1. тач.2. Статута Општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр.4/14- пречишћен текст
и 15/15) и чл. 2. ст. 1. тач. 2. Одлука о Општинском
већу („Сл. лист града Шапца и општине Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр.36/08), Општине веће
општине Владимирци, на својој VI седници одржаној
дана 22.03.2019. године, донела је:

024
На основу члана 54. и 99. Статута града Шапца
("Службени лист града Шапца" број 32/08, 33/16) и
члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени
Гласник РС" бр.15/16) Градско веће града Шапца, на
седници одржаној дана 17.01.2019. године, донело је
следеће:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку Надзорног
одбора ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац бр.6584/4 од
28.12.2018. године.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
Број: 110-32/2019-15
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Небојша Зеленовић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Владимирци за 2019 годину („Сл. лист града
Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева",
бр. 29/17), у оквиру Раздела 3- Општинска Управа,
Програм 0602 - Програм 15: Локална самоуправа,
Програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва,
функција 160, економска класификација 499 -резерве,
позиција 54 одобравају се Општинској управи општине
Владимирци средстава у укупном износу 3.840.000,00
динара ради обезбеђивања недостајућих средстава
за израду пројектне документације која се односи на
изградњу цевовода Риђаке-Лојанице, и реконструкцију водоводне мреже у варошици Владимирци.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1.
овог решења распоређују се у оквиру Раздела 3Општинска управа, Програм 1102, програм 2: комунална делатност, функционална класификација 630,
економска класификација 511000- зграде и грађевински објекти, Позиција 26/1 пројекат 1102-П1 изградње
цевовода Риђаке-Лојанице, и реконструкцију водоводне мреже у варошици Владимирци..
3. О реализацији овог решења стараће се рачуноводство Општинске управе општине Владимирци.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић,Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р.

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ"
Шабац
Број: 6584/4
Датум: 28.12.2018.
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС" бр. 15/2016.) и члана 53.
Статута ЈКП "Водовод-Шабац", Шабац, број 3915 од
02.10.2017. године, Надзорни одбор ЈКП "ВодоводШабац", на седници одржаној 28.12.2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
о начину финансирања и реализацији изградње
канализационе мреже у приградским насељима
града Шапца, акцијом ЈКП "Водовод-Шабац" грађани, без учешћа града Шапца у обезбеђењу
недостајућих средстава
Одређује се висина учешћа грађана у изградњи
канализационе мреже и трошковима прикључења на
износ од 90.000,00 динара.
Недостајућа средства обезбеђује ЈКП "ВодоводШабац".
Цена накнадног прикључења на, на овај начин
финансирану изграђену мрежу, не може бити мања
од 90.000,00 динара.
Висина трошкова за прикључење стамбено-пословних и пословних објеката у предметним улицама
остаје на нивоу дефинисаном претходним одлукама.
Образложење
Надзорни одбор ЈКП „Водовод - Шабац" је на
седници одржаној 23.06.2017. године донео "Одлуку

Страна 70

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

о начину финансирања изградње водоводне и канализационе мреже на подручју града Шапца, акцијом
ЈКП „Водовод - Шабац" Шабац - грађани, без учешћа
града Шапца у обезбеђељу недостајућих средстава".
У условима немогућности града да суфинансира
изградњу канализационе мреже на приградском подручју града Шапца, а у циљу стварања финансијских
могућности, ЈКП "Водовод-Шабац" сопственим средствима и средствима грађана финансира изградњу
исте.
Анализа трошкова и вредности до сада изграђених објеката канализационе мреже на приградском
подручју показује да је, у циљу стварања финансијске конструкције изградње истих, неопходно учешће
грађана у износу од 90.000,00 динара, односно више
од 600,- ЕВРА колико је било дефинисано ранијим
одлукама.
Сви остали финансијски услови изградње канализационе мреже дефинисани ранијим одлукама
остају на снази.
Председник Надзорног одбора
Ненад Васиљевић, с.р.
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