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На основу члана 13. и члана 29, Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник 

РС" бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 39. и 

члана 131. Статута града Шапца ("Сл. лист града 

Шапца", број 5/19), уз прибављено Мишљење Коми-

сије за јавно-приватно партнерство Владе Републике 

Србије (број 12/2019 од 03.04.2019. године) Скупштина 

града Шапца, на седници одржаној дана 10.04.2019. 

године, донела је 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ АКТА 

ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ГРАДСКО - ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА 

1. УСВАЈА СЕ Предлог коцесионог акта за пове-

равање обављања делатности градско приградског 

превоза путника на територији града Шапца и постаје 

Коицесиони акт за поверавање обављања делатно-

сти градско - приградског превоза путника на терито-

рији града Шапца 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града 

Шаица"'. 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 

Број: 020-99/2019-14 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 97.а Уредбе о правилима за 

доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС“, број 

13/10, 1.00/31, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), и члана 

39. и 131. Статута града Шапца („Сл, лист града 

Шапца", број 5/19) Скупштина града Шапца, на 

седници од 10.04.2019. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ НАКНАДЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У 

ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 

1. Превозницима којима је град Шабац поверио 

да обављају јавни линијски превоз путника у гра-

дском и приградском саобраћају на територији града 

Шапца додељује се накнада за пружање услуга од 

општег економског интереса у износу од 20,00 

динара, са ПДВ-ом. по пређеном километру, и то; 

- Друштву за трговину саобраћај и услуге "МИС-

МИКИ ТУРС" ДОО Мајур које обавља поверени пре-

воз из Пакета линија број 2, 

- Друштву за производњу промет и услуге 

"МАЧВА EKCПPEC" ДОО, Бадовиници, које обавља 

поверени превоз из Пакета линија број 1 и број 4 и 

- Друштву за превоз, промет и туризам "ДУГА" 

ДОО Петловача. које обавља поверени превоз из 

Пакета линија број 3. 

2. Накнада се додељује превозницима из тачке 1. 

ове Одлуке почев од 1. марта 2019. године, због 

оправданих трошкова у обављању повереног превоза, 

и исплаћиваће се до утрошка износа средстава 

обезбеђених у Буџету града Шапца а најкасније до 

избора превозника у складу са Законом о јавно-

приватном партнерству и концесијама ("Сл. Гласник 

РС" број 88/11, 15/16 и 104/16). 

3. Накнада ће се исплаћивати месечио, на основу 

пређених километара по регистрованим и овереним 

редовима вожње, најкасније до петог у месецу за 

претходни месец. 

4. О спровођењу ове одлуке стараће се Градска 

управа града Шалца - Одељење за инспекцијске и 

комуналио-стамбене послове и Одељење за фина-

нсије. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

има се објавити у "'Сл. листу града Шаица", 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА 

Број: 020-100/2019-14 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Немања Пајић, с.р. 
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На основу члана 61. и 131. Статута града Шапца 

("Службени лист града Шапца" број 5/19) и члана 22 

Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник 

РС" бр.15/16) Градко веће града Шапца, на седници 

одржаној дана 04.04.2019. године, донело је следеће; 

Р Е Ш Е Њ Е  

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку Надзорног 

одбора ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац бр.1991 од 

18.03.2019.године. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА 

Број: 110-38/2019-15 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Небојша Зеленовић, с.р. 

 

 

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ 

Број: 1991 

Дана: 18.03.2019. 

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС" бр. 15/2016.), на телефонској 

седници, Надзорни одбор ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, 

дана 18.03.2019. год. донео је следећу: 

ОДЛУКУ 

Усваја се Ценовник ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, 

број 1987. од 18.03.2019.год. 

О б р а з л о ж е њ е 

У складу са пословном политиком ЈКП "Водовод- 

Шабац" Шабац, а на основу Закона о јавним преду-

зећима, извршена је допуна Ценовника број 1924/1. 

од 15.06.2012. године, и доноси се одлука као у 

диспозитиву. 
 

Председник Надзорног одбора  

Васиљевић Ненад, с.р. 
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Република Србија  

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 9-24/19-IV 

03.04.2019.године 

В Л А Д И М И Р Ц И  

На основу члана 196. став 2. Закона о запосле-

нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 52. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 

101/16 и 47/18), в.д. начелника Општинске управе 

општине Владимирци доноси 

О Д Л У К У  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ КОДЕКСА 

ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Члан 1. 

Ставља се ван снагеКодекс понашања службе-

ника и намештеника Општинске управе општине 

Владимирци,бр. 9-38/17-IV од 21.11.2017.године 

(„Службени лист града Шапца и општина Богатић, 

Владимирци и Коцељева“, бр. 25/17), даном ступања 

на снагу ове Одлуке. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Шапца и општина Богатић, 

Владимирци и Коцељева“. 
 

В.Д. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

Славица Мирковић, маст.прав., с.р. 
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На основу члана 96. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и локалним самоуправама 

(„Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 

22. Уредбе о спровођењу интреног и јавног конкурс 

радних места у аутономним покрајинама и једини-

цама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

број 95/16), Конкурсна комисија за споровођење 

јавног конкурса за попуњавање положаја начелника 

Општинске управе општине Владимирци, доноси 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР 

ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником прописују се мерила према 

којима се у изборном поступку, оцењивањем стручне 

оспособљености, знања и вештина, утврђује резултат 

кандидата за избор за попуњавање положаја наче-

лника Општинске управе општине Владимирци, по 

објављеном јавном конкурсу. 

Члан 2. 

На јавни конкурс могу да се пријаве кандидати 

који имају стечено високо образовање из научне области 
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правне науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-

демским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјали-

стичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци. 

II КОНКУРСНА КОМИСИЈА 

Члан 3. 

Изборни поступак по јавном конкурсу спроводи 

Конкурсна комисија.  

Комисија се именује пре оглашавања јавног 

конкурса. 

Комисија се именује за попуњавање положаја на-

челника. Комисија има председника и два члана. 

Конкурсну комисију за спровођење јавног конкурса (у 

даљем тексту: комисија) именује Општинско веће 

општине Владимирци. Најмање један члан комисије 

мора имати стечено високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер стру-

ковним студијама, специјалистичким академским сту-

дијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно, на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, један члан који је стручан у области за 

коју се попуњава положај и службеник који обавља 

послове из области управљања људским ресурсима. 

Члан 4. 

Комисија одлуке доноси већином гласова. 

Комисија води записник о свом раду.  

Чланови комисије дужни су да чувају податке до 

којих су дошли током спровођења јавног конкурса. 

Члан 5. 

Председник и чланови комисије ће, након увида у 

поднете пријаве учесника конкурса, дати писмену 

изјаву о томе да ли они или са њима повезана лица, 

имају интерес везан за спровођење конкурса, односно 

да код њих не постоји сукоб интереса. 

Кругом повезаних лица са члановима комисије 

сматрају се: сродници по крви у правој линији без 

обзира на степен, у побочној линији до четвртог сте-

пена закључно, брачни или ванбрачни друг, тазбински 

сродник закључно са другим степеном сродства, чак 

и онда кад је брак престао, ако су у односу стараоца, 

усвојиоца, усвојеника или хранитеља, као и лица чија 

делатност може имати утицаја на непристрасно и 

одговорно спровођење изборног поступка и на имо-

вно стање чланова комисије. 

Председник или други члан комисије код кога 

постоји сукоб интереса, изузима се из комисије и 

уместо њега се именује нови. 

Члан 6. 

Стручне и административне послове за комисију 

обавља Одељење за послове органа општине, општу 

управу и заједничке послове. 

III ИЗБОРНИ ПОСТУПАК И МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 

КАНДИДАТА 

Члан 7. 

По истеку рока за подношење пријава на јавни 

конкурс,Комисија прегледа све приспеле пријаве и 

поднете доказе и саставља списак кандидата међу 

којима се спроводи изборни поступак. 

Изборни поступак спроводи се само међу оним 

кандидатима који испуњавају оглашене услове за 

рад на радном месту које се попуњава. 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни 

поступак потписују сви чланови комисије. 

Члан 8. 

Кандидатима међу којима се спроводи изборни 

поступак доставља се писмено обавештење о томе 

кад отпочиње изборни поступак, најмање пет дана 

пре дана отпочињања изборног поступка. Ако се изборни 

поступак спроводи у више делова, кандидати се на 

почетку сваког дела обавештавају о томе кад почиње 

наредни део изборног поступка. 

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у 

једном делу изборног поступка, не позива се да 

учествује у наредном делу изборног поступка. 

Члан 9. 

У изборном поступку Комисија може да оцењује 

само оне стручне оспособљености, знања и вештине 

кандидата које су наведене у објављеном јавном 

конкурсу и на начин који је наведен у конкурсу. 

Члан 10. 

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се 

увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз 

пријаву и усменом провером. 

Члан 11. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена укупним 

радним искуством, оцењује се оценом од један до 

три, на следећи начин:  

- за стечено радно искуство до пет година – оцена 

један 

- за стечено радно искуство од пет до десет го-

дина - оцена два 

- за стечено радно искуство преко десет година - 

оцена три 

Члан 12. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним 

искуством на пословима који су повезани са радним 

местом које се попуњава (исти или слични послови), 

оцењује се оценом од један до три, на следећи начин:  
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- за стечено радно искуство до три године – оцена 

један 

- за стечено радно искуство од три до пет година - 

оцена два 

- за стечено радно искуство преко пет година – 

оцена три.  

Члан 13. 

Конкурсна комисија обавља усмени разговор са 

свим кандидатима међу којима се спроводи изборни 

поступак, а резултат остварен приликом разговора 

биће критеријум за бодовање приликом утврђивања 

листе кандидата. 

Члан 14. 

Кандидатима за положај начелника Општинске 

управе проверава се познавање прописа из делокруга 

локалне самоуправе и општинске управе, поставља-

њем три питања. 

Додатнa питање су питања ради утврђивања ве-

штине руковођења и организационих способности. 

Вештина комуникације, логичког закључивања и ана-

литичког резоновања прати се током целог разговора, 

односно усмене провере. 

Комисија може у току разговора да постави и 

додатна питања ако су неопходна додатна објашњења. 

Члан 15. 

За усмену проверу Комисија унапред најраније 24 

сата пре почетка провере припрема најмање три 

питања која ће бити постављенакандидатима. 

Свим кандидатима се постављају иста питања и 

по истом редоследу. 

Приликом усмене провере, сваки члан комисије, 

бодовима оцењује сваки одговор кандидата на по-

стављено питање оценом од један до три. 

Резултат кандидата вреднује се тако што се одре-

ђује проценат тачних одговора на питања ради 

провере знања и стручне оспособљености и оцењује 

се оценом од један до три, и то:  

- од 50-60% тачних одговора оценом један,  

- од 61-80% са оценом два и  

- од 81-100% тачних одговора оценом три. 

Члан 16. 

Сваки члан конкурсне комисије вреднује оценама 

од 1 до 3 одговоре кандидата на питања за проверу 

вештине комуникације које ће се оцењивати према 

следећим критеријумима: 

Критеријум за оцену 3: 

- изражено добра вештина комуникације (канди-

дат у комуникацији отворен, непосредан, прецизан, 

има изузетно изражену позитивну мотивацију за рад 

на положају,поседује способност формулисања идеја 

и њиховог саопштавања саговорницима), 

Критеријум за оцену 2: 

- задовољавајућа вештина комуникације (канди-

дат у комуникацији делимично отворен, делимично 

непосредан,не баш потпуно прецизан, има изражену 

позитивну мотивацију за рад на конкретном радном 

месту, делимично поседује способност формули-

сања идеја и њиховог саопштавања саговорницима), 

Критеријум за оцену 1: 

- неизражена вештина комуникације (кандидат у 

комуникацији затворен, непрецизан, нема изражену 

позитивну мотивацију за рад на положају, не поседује 

способност формулисања идеја и њиховог саопшта-

вања саговорницима,) 

Сваки члан Комисијеће, за сваког кандидата, на 

основу просечне оцене стручне оспособљености, 

знања и оцене вештине комуникације, извести своју 

просечну оцену. 

Из просечних оцена свих чланова Комисије за 

сваког кандидата изводи се укупна просечна оцена. 

Просечна вредност оцена рачуна се само оном 

кандидату којег је сваки члан Комисије вредновао 

оценом од 2 или 3. 

Члан 17. 

Након завршене провере, утврђује се укупан број 

бодова који је добио сваки кандидат понаособ, тако 

што се прво саберу сви бодови чланова комисије, које 

је освојио један кандидат, а затим се утврди просечна 

оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова 

комисије. 

Члан 18. 

Ако два или више кандидата имају једнак резу-

лтат, предност има кандидат који има укупно дуже 

радно искуство према мерилима из члана 11. овог 

Правилника. 

У случају да два или више кандидата након при-

мене мерила из става 1. овог члана имају једнак 

резултат комисија ће одредити додатну усмену про-

веру кандидата. 

За додатну усмену проверу комисија унапред 

припрема додатна три питања која ће бити поста-

вљена кандидатима. 

Свим кандидатима се постављају иста питања и 

по истом редоследу. 

У погледу начина бодовања и утврђивања укупног 

резултата сваког кандидата у додатној усменој про-

вери примењују се одредбе члана 15, 16 и 17. овог 

Правилника. 

Ако ни после тога не могу да се одреде сва три 

кандидата с најбољим резултатом, Комисија поново 

разговара с кандидатима који су после примене прве 

или друге додатне провере задржали изгледе да 

буду увршћени међу прва три кандидата, све док не 

одреди оне међу њима чији резултати највише одго-

варају захтевима положаја начелника. 
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Члан 19. 

Након спроведеног изборног поступка комисија 

сачињава листу за избор. 

На листу за избор увршћују се кандидати који су 

испунили прописана мерила за избор. Листа за избор 

се саставља на основу укупног броја бодова које је 

освојио сваки кандидат. 

Листа за избор мора да садржи све податке о ре-

зултатима које су кандидати постигли у изборном 

поступку. 

Члан 20. 

Листу за избор, Конкурсна комисија доставља 

Општинском већу, које може да обави додатни усме-

ни разговор са кандидатима са листе пре него што 

изврши избор једног од њих. 

Уз листу за избор, Конкурсна комисија доставља 

и записник о свом раду на утврђивању резултата. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

На све оно што није регулисано овим Правилником 

примењиваће се одредбе Уредбе о спровођењу 

интреног и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у аутономним покрајинама и јединицама лока-

лне самоуправе(„Службени гласник РС“, број 95/16). 

Члан 22. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли органа општине 

Владимирци, а објавиће се у „Сл. листу града Шапца 

и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА 

Број: 110-10/2019-II од 03.04.2019. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ  

Биљана Стефановић, с.р. 
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006 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОГАТИЋ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-R.191/2019-09 

Датум: 12.04.2019.године 

Бo г а т и ћ  

На основу члана 60. Закона о пољопривредном 

земљишту ("Сл. гласник РС", број 62/06, 65//08, 41/09 

и 112/15) и члана 46. Статута општине Богатић ("Сл. 

лист Општине", бр.37/16-пречишћен текст и 27/17) а 

уз сагласност Министарства пољопривреде, шума-

рства и водопривреде број 320-11-2842/2019-14 од 

27.03.2019.године, Скупштина општине Богатић на 

седници одржаној 12.04.2019.године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ  

ЗА 2019. ГОДИНУ 

I. ДОНОСИ СЕ годишњи Програм заштите, уре-

ђења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Богатић за 2019.годину. 

II. Одлуку доставити:Одељењу за привреду, фина-

нсије и локално економски развој, у досије седничког 

материјала и архиви. 

III. Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења. 

IV. Одлуку објавити у "Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Дабић, с.р. 

 

 

007 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОГАТИЋ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-R.192/2019-09  

Датум: 12.04.2019. године 

Б o г а т и ћ  

На основу чланова 18. 27. и 28. Закона о јавној 

својини („Службени гласник Републике Србије„ бр. 

72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 

95/18) члана 65. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 

81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - 

одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 

132/14, 145/14 и 83/18) члана 85. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената про-

сторног и урбанистичког планирања („Службени гла-

сник Републике Србије“ бр. 64/15) Просторног плана 

општине Богатић („Службени лист града Шапца и 

општина: Богатић, Владимирци и Коцељева „ бр: 

12/11) члана 20. става 1. тачке 13) Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14 

–други закон, 101/16-други закон и 47/18) члана 46. 

Статута општине Богатић („Службени лист града 

Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“ 

број: 37/16-пречишћен текст и 27/17) Скупштина 
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општине Богатић на седници одржаној дана 

12.04.2019. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ КАТ. ПАРЦ. 

БР. 4081 УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 БР. 3549 ЗА К.О. БОГАТИЋ 

Члан. 1. 

Покреће се поступак израде пројекта парцелације 

кат.парц.бр.4081 уписане у Лист непокретности бр. 

3549 за К.О. Богатић. 

Члан. 2. 

Циљ израде пројекта парцелације је да се од 

кат.парц.бр.4081 уписане у Лист непокретности 

бр.3549 за К.О. Богатић површине 11.91,92 ха створи 

више кат.парцела, ради лакшег располагања истим. 

Члан. 3. 

У поступку израде предметног пројекта, а у складу 

са законским прописима, изабраће се лице које је 

овлашћено за израду наведеног пројекта. 

Члан. 4. 

Уговор о изради пројекта парцелације, са 

изабраним лицем, закључиће председник општине 

Богатић. 

Члан. 5. 

Након израде пројекта, исти ће бити достављен 

Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове, 

грађевинско земљиште и инфраструктуру Општинске 

управе општине Богатић на даљу надлежност. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службенoм листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Дабић, с.р. 

 

 

008 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОГАТИЋ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-R.193/2019-09 

Датум: 12.04.2019.године 

Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-

прави ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 

47/18) члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. 

гласник РС". бр.15/16) и члана 46. Статута Општине 

Богатић (Сл. лист Општине бр. 37/16-пречишћен 

текст и 27/17), Скупштина општине Богатић, на 

седници одржаној дана 12.04.2019. године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа "Богатић" Богатић 

бр. 579 од 19.03.2019. године, о продаји основних 

средстава. Одлука је саставни део овог Закључка. 

II Закључак ступа на снагу даном доношења. 

III Закључак доставити: Јавном комуналном преду-

зећу „Богатић“ Богатић, у досије седничког матери-

јала и архиви. 

IV Закључак објавити у „Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Дабић, с.р. 

 

 

009 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОГАТИЋ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I.R. 194/2019-09  

Датум: 12.04.2019.године 

Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-

прави ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 

47/18), члана 44. став 1. тачка 1. Закона о култури 

("Сл. гласник РС",бр. 72/09,13/16 и 30/16) и члана 46. 

Статута Општине Богатић (Сл. лист града Шапца и 

Општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 

37/16 - пречишћен текст и 27/17), Скупштина општине 

Богатић, на седници одржаној дана 12.04.2019. године, 

донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о другој измени 

и допуни Статута Народне библиотеке "Јанко 

Веселиновић" Богатић број 47/19 од 12.03.2019. 

године. 

II Закључак доставити: Народној библиотеци „Јанко 

Веселиновић“ Богатић, у досије седничког материјала и 

архиви. 

III Закључак објавити у „Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Дабић, с.р. 
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010 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОГАТИЋ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I.R. 195/2019-09  

Датум: 12.04.2019.године 

Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-

прави ("Сл. гласник РС" бр. 129/07. 83/14, 101/16 и 

47/18), члана 44. став 1. тачка 8. Закона о култури 

("Сл.гласник РС",бр. 72/09, 13/16 и 30/16) члана 46. 

Статута Општине Богатић ("Сл. лист града Шапца и 

Општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 

37/16-пречишћен текст и 27/17), Скупштина општине 

Богатић, на седници одржаној дана 12.04.2019. 

године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду 

Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ Богатић за 

2018. годину број 43/19 од 04.03.2019.године. 

II Закључак доставити: Народној библиотеци „Јанко 

Веселиновић“ Богатић, у досије седничког материјала и 

архиви. 

III Закључак објавити у „Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Мирослав Дабић, с.р. 
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011 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 

83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 

члана 36. став 1. тачка 10. Статута општине Коцељева 

број 06-11 од 18.03.2019. године, Скупштина општине 

Коцељева, на седници одржаној дана 12.04.2019. 

године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Одлука о другој измени Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа ''Прогрес'' 

Коцељева за 2019. годину коју је донео Надзорни 

одбор предузећа под бројем 206/2019 од 02.04.2019. 

године. 

II Одлука из тачке I саставни је део овог 

Закључка. 

III Закључак доставити: Јавном комуналном пре-

дузећу ''Прогрес'' Коцељева, Одељењу за урбанизам, 

комуналне, стамбене и имовинско-правне послове 

Општинске управе Коцељева, Одсеку за финансије, 

у досије седничког материјала и архиви. 

IV Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-16 од 12.04.2019. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

012 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 

83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 

члана 36. став 1. тачка 10. Статута општине Коцељева 

број 06-11 од 18.03.2019. године, Скупштина општине 

Коцељева, на седници одржаној дана 12.04.2019. 

године, донела је 

З А К Љ У Ч А К  

I УСВАЈА СЕ Одлука о другој измени Финанси-

јског плана Јавног комуналног предузећа ''Прогрес'' 

Коцељева за 2019. годину коју је донео Надзорни 

одбор предузећа под бројем 206/2019 од 02.04.2019. 

године. 

II Одлука из тачке I саставни је део овог 

Закључка. 

III Закључак доставити: ЈКП ''Прогрес'', Одељењу 

за урбанизам, комуналне, стамбене и имовинско-

правне послове и Одсеку за финансије Општинске 

управе Коцељева, у досије седничког материјала и 

архиви. 

IV Закључак објавити у ''Службеном листу града 

Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-16 од 12.04.2019. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

013 

На основу члана 115, 116. и 117. Закона о осно-

вама система и образовања (''Сл. гласник РС'', бр. 

88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019)72/09, 52/11 и 

55/13), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 83/2014 -

др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. 

став 1. тачка 13. Статута општине Коцељева број 06-

11 од 18.03.2019. године а на предлог Комисије за 

избор и именовања број 06-15 од 10.04.2019. године, 
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Скупштина општине Коцељева је на седници одржа-

ној дана 12.04.2019. године донела  

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ''МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ'' У КОЦЕЉЕВИ 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Основне школе ''Мића Станојловић'' Коцељева, 

због истека мандатног периода на који су изабрани и то: 

- Милка Матић из Коцељеве, из реда запослених, 

- Мирослав Пајић из Доњег Црниљева, из реда 

запослених, 

- Слободанка Илић из Драгиња, из реда запо-

слених, 

- Никола Вејин из Каменице, из реда родитеља, 

- Зоран Нешовановић из Свилеуве, из реда роди-

теља, 

- Зорица Јагодић из Каменице, из реда родитеља, 

- Весна М. Илић из Коцељеве, из реда локалне 

самоуправе, 

- Радиша Глигорић из Брдарице, из реда локалне 

самоуправе и  

- Јанко Вучинић из Доњег Црниљева, из реда 

локалне самоуправе. 

II Решење доставити: разрешеним, Основној школи 

''Мића Станојловић'' Коцељева, Одељењу за општу 

управу и јавне службе Општинске управе Коцељева, 

у досије седничког материјала и архиви. 

III Поништава се и ставља ван правне снаге Ре-

шење Скупштине општине Коцељева о разрешењу 

Школског одбора Основне школе ''Мића Станојловић'' у 

Коцељеви, број 06-11 од 18.03.2019. године.  

IV Решење ступа на снагу даном доношења и има 

се објавити у ''Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-16 од 12.04.2019. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

014 

На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама 

система и образовања (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закони и 10/2019)72/09, 52/11 и 55/13), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоу-

прави (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007, 83/2014 -др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 

1. тачка 13. Статута општине Коцељева број 06-11 од 

18.03.2019. године а на предлог Комисије за избор и 

именовања број 06-15 од 10.04.2019. године, Ску-

пштина општине Коцељева је на седници одржаној 

дана 12.04.2019. године донела  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ''МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ'' У КОЦЕЉЕВИ 

I За чланове Школског одбора Основне школе 

''Мића Станојловић'' из Коцељеве ИМЕНУЈУ СЕ: 

- Милка Матић из Коцељеве, из реда запослених, 

- Томислав Живановић из Свилеуве, из реда запо-

слених, 

- Душица Ђорђић из Коцељеве, из реда запослених, 

- Никола Вејин из Каменице, из реда родитеља, 

- Бранка Радојчић из Брдарице, из реда родитеља, 

- Зорица Илић из Доњег Црниљева, из реда 

родитеља, 

- Владимир Пауновић из Коцељеве, из реда ло-

калне самоуправе, 

- Радиша Глигорић из Брдарице, из реда локалне 

самоуправе и  

- Јанко Вучинић из Доњег Црниљева, из реда ло-

калне самоуправе. 

II Решење доставити: именованим, Основној 

школи ''Мића Станојловић'' Коцељева, Одељењу за 

општу управу и јавне службе Општинске управе 

Коцељева, у досије седничког материјала и архиви. 

III Поништава се и ставља ван правне снаге 

Решење Скупштине општине Коцељева о именовању 

Школског одбора Основне школе ''Мића Станојловић'' у 

Коцељеви, број 06-11 од 18.03.2019. године.  

IV Решење ступа на снагу даном доношења и има 

се објавити у ''Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-16 од 12.04.2019. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

015 

На основу члана 130. став 3. и 134. Закона о 

здравственој заштити (''Сл. гласник РС'', бр. 107/05, 

72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13. 93/14, 96/15, 

106/15, 113/17 и 105/17), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 

129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018) и члана 36. став 1. тачка 13. Статута општи-

не Коцељева број 06-11 од 18.03.2019. године а на 

предлог Комисије за избор и именовања број 06-15 
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од 10.04.2019. године, Скупштина општине Коцељева 

на седници одржаној дана 12.04.2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР ДАРИНКА 

ЛУКИЋ'' КОЦЕЉЕВА 

I ИМЕНУЈЕ СЕ ДР ВЕРИЦА СОФРАНИЋ доктор 

стоматологије из Коцељеве, за вршиоца дужности 

директора Дома здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева, 

на период од 6 (шест) месеци, почев од 12.04.2019. 

године. 

II Решење доставити: Др Верици Софранић, Дому 

здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева, Одељењу 

за општу управу и јавне службе Општинске управе 

Коцељева, у досије седничког материјала и архиви. 

III Решење ступа на снагу даном доношења и има 

се објавити у ''Службеном листу града Шапца и 

општина Богатић, Владимирци и Коцељева''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-16 од 12.04.2019. год. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ  

Владан Јанковић, с.р. 

 

 

016 

На основу члана 4., члана 49. и члана 97. Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама и једини-

цама локалне самоуправе („Службени гласник РС" 

бр, 21/2016,113/17 и 95/18), члана 56. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС" број 129/2007, 

83/2014, -други закон и 101/2016-други закон и 47/18), 

члана 62. став 1.тачка 7. Статута Општине Коцељева 

број 06-11 од 18.03.2019. године и члана 7.став 1. 

тачка 8. Пословника о раду Општинског већа Коцељева 

(„Службени лист Општине", број 15/16), Општинско 

веће Коцељева на седници одржаној дана 10.04.2019. 

године донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

I 

Слободан Васић, дипломирани правник, из 

Каменице бира се за начелника Општинске управе 

Коцељева, на основу спроведеног Јавног конкурса за 

попуњавање положаја начелника Општинске управе 

Коцељева, број 06-2, објављеног дана 28.01.2019 

године на интернет страници општине Коцељева и у 

дневном листу „Данас". 

II 

Слободан Васић, дипломирани правник, из 

Каменице поставља се за начелника Општинске управе 

Коцељева, на пет година. 

III 

Начелник Општинске управе Коцељева ступа на 

положај даном доношења решења о постављењу на 

положај. 

IV 

Ово решење са образложењем објавити на зва-

ничном сајту општине Коцељева wvvw.koceljеva. gov. 

rs и у „Службеном листу Општине" 

Образложење 

Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе про-

писано је да за службенике на положају у јединицама 

локалне самоуправе права и дужности у име посло-

давца врши орган јединице локалне самоуправе 

надлежан за постављање службеника на положају, а 

чланом 97. да Општинско веће доноси одлуку о 

избору кандидата у року од 15 дана од пријема листе 

кандидата. 

Чланом 49. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе про-

писано је да службенике на положају поставља 

Општинско веће, а чланом 56. Закона о локалној са-

моуправи прописано је да начелника Општинске 

управе, односно управе за поједине области поставља 

Општинско веће, на основу јавног конкурса, на пет 

година. Чланом 62. став 1. тачка 7. Статута општине 

Коцељева прописано је да Општинско веће поста-

вља и разрешава начелника Општинске управе. 

На основу члана 95., 102, и 103. Закона о запо-

сленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, Одлуком о расписивању јавног 

конкурса за попуњавање положаја начелника Општи-

нске управе Коцељева број 06-2 од 24.01.2019. 

године покренут је поступак за попуњавање положаја. 

На основу члана 95. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне са-

моуправе и Уредбе о спровођењу интерног и јавног 

конкурса за попуњавање радних места у аутономним 

покраЈинама и јединицама локалне самоуправе, 

Решењем о образовању конкурсне комисије за избор 

начелника Општинске управе општине Коцељева 

број 06-2 од 24.01.2019. године образована је конку-

рсна комисија за избор начелника Општинске управе 

Коцељева. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника 

Општинске управе Коцељева број 06-2 објављен је 

дана 28.01.2019. године на интернет страници 

општине Коцељева, док је обавештење о објавље-

ном конкурсу објављено у дневном листу који се 

дистрибуира на територији Републике Србије „Данас" 

дана 28.01.2019. године. 

Рок за подношење пријаве истекао је 13.02.2019. 

године. 

Услови за постављење на положај прописани су 

чланом 50. Закона о запосленима у аутономним по-
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крајинама и јединицама локалне самоуправе и то су 

стечено високо образовање из научне области пра-

вне науке на основним академским студијама у обиму 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-

дијама, мастер струковним студијама, специјалисти-

чким академским студијама, специјалистичким стру-

ковним студијама односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјали-

стичким студијима на факултету, положен државни 

стручни испит и најмање пет година рада у струци. 

На јавни конкурс за попуњавање положаја наче-

лника Општинске управе Коцељева пристигла је укупно 

једна пријава и то: Слободана Васића из Каменице 

заведена под бројем 111-1/2019. 

Конкурсна комисија је прегледала приспелу при-

јаву и доказе које је кандидат уз пријаву доставио и 

констатовала да је пријава благовремена и потпуна 

те је сходно томе, сачинила списак кандидата међу 

којима се спроводи изборни поступак. Наведеном 

кандидату достављено је писмено обавештење да ће 

се усмени разговор за проверу стручних оспособље-

ности знања и вештина са кандидатима обавити 

дана 25.03.2019. године. 

Конкурсна комисија је на седници 25.03.2019. 

године утврдила питања која ће бити постављена 

кандидату из области наведене у конкурсу, док је на 

седници одржаној дана 25.03.2019. године утврдила 

критеријуме и мерила за оцену стручних оспособље-

ности знања и вештина кандидата у изборном поступку 

за избор начелника Општинске управе Коцељева. 

Кандидату који је приступио изборном поступку 

постављена су предвиђена питања. Сваки члан Ко-

мисије је вредновао оценом од 1 до 3 одговоре на 

постављена питања. Из просечних оцена свих чланова 

Комисије у изборном поступку изводи се укупна 

просечна оцена. Просечна вредност оцене рачуна се 

само када сваки члан Конкурсне комисије оцени оценом 

2 или 3 у складу са чланом 22. Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе. 

Конкурсна комисија је по утврђеном времену дана 

27.03.2019.године у периоду од 10 часова обавила 

усмени разговор са кандидатом за начелника Општи-

нске управе: Слободаном Васићем. 

Утврђено је да кандидат познаје законе и подза-

конске акте које треба да примењује у своме раду, да 

је оспособљен за рад на означеном радном месту, 

повезује знања из различитих области, одлично ана-

литички резонује и логички закључује, комуниктиван 

је и познаје вештину рада на рачунару. 

Комисија је на основу постигнутих резултата које 

је кандидат показао на провери стручне оспособље-

ности и знања, резултата, вештина и исказане моти-

вације на рад на радном месту саставила листу 

кандидата за избор на коју је уврстила кандидата 

Слободана Васића са просечном оценом 3. 

Сагласно члану 96, и члану 97. Закона о запосле-

нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, Конкурсна комисија је доставила листу 

за избор кандидата са записницима о предузетим 

радњама у току изборног поступка, Општинском већу 

Коцељева, ради доношења Одлуке о избору канди-

дата. 

У складу са чланом 99. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне само-

управе, службеник ступа на положај даном доношења 

Решења о постављењу на положај. 

Имајући у виду напред наведено Општинско веће 

Коцељева доноси Решење о постављењу Слободана 

Васића, дипломираног правника из Каменице, за на-

челника Општинске управе Коцељева, на пет година. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења жалба није допуштена, али може се по-

кренути управни спор пред Управним судом у Београду, 

у року од 30 дана од дана достављања решења. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Слободану Васићу из Каменице  

2. Општинској управи Општине Коцељева 

З. Архиви 

4. У досије седничког материјзла 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОЦЕЉЕВА 

Број: 06-14 од 10.04.2019. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Душан Илинчић, с.р. 
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.  

Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.  

 

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24 

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа: Штампарија ГРАФИКА. Шабац 


