ГОДИНА XLI
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АКТА СО БОГАТИЋ

општине Богатић у 2017. години, који износе у хиљадама динара:
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I. Укупни приходи и примања са
неутрошеним средствима................................. 718.468

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R.130/2018-01
Датум: 15.06.2018.ГОДИНЕ
Бo г а т и ћ
На основу члана 2. став 1. тачки 53. и члана 77.
Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС“,
број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017),члана 32. став
1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон и
101/2016 – др.закон), и члана 46. Статута Општине
Богатић (''Службени лист града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева'', број 37/2016), а
на предлог Општинског већа општине, Скупштина
општине Богатић је на седници одржаној дана
15.06.2018. године, донела
ОДЛУКУ

II. Укупни расходи и издаци ........................ 664.024
III. Разлика (I-II) .............................................. 54.444
Члан 2.
У Билансу стања, у периоду од 1. јанура до 31.
децембра 2017. године (Образац 1) утврђена је
укупна актива у износу од 961.675 хиљада динара и
укупна пасива у износу од 961.675 хиљада динара.
У прилогу бр.1. се даје из Обрасца 1 структура
активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода, у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 2)
утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине, и финансијски резултат, у
хиљадама динара, у следећим износима:

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БОГАТИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ

- приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине ................................... 636.269

ОПШТИ ДЕО

- расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине ................................... 654.556

Члан 1.
Утврђују се укупни приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета

- финансијски резултат-буџетски
дефицит .............................................................. 18.287

1.Укупно остварени текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине
2.Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
3. Мањак прихода и примања-буџетских дефицит (ред.бр.2-ред.бр.1
4. Кориговани мањак прихода и примања-буџетских дефицит
а)увећан за укључивање:
-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;
-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине;

636.269
654.556
18.287

6.655
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-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен
за покриће расхода и издатака текуће године;
-износа расхода и издатака за нефинансијску имовину,
финансиранихиз кредита;
-износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода
ииздатака текуће године
б) умањен за укључивање издатака:
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;
-утрошених средстава текућих прихода и примања од
продајенефинансијске имовинеза набавку финансијске имовине
Кориговани вишак прихода и прилива – суфицит у
износу од 58.417хиљада динара преноси се у
наредну годину и односи се на нераспоређени део
вишка прихода и примања за пренос у наредну годину,
као и на део вишка прихода и примања наменски
опредељених за наредну годину.
Члан 4
У Извештају о капиталним издацима и примањима, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017.
године (Образац 3), утврђени су укупна примања у
износу од 71.647 хиљададинара и укупни издаци у
износу од 111.726 хиљададинара, то јест мањак
примања од 40.079 хиљададинара.
Члан 5.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2017. године
(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи
у износу од 707.916 хиљада динара, укупни новчани
одливи у износу од 663.779 хиљада динара и вишак
новчаних прилива у износу од 44.137 хиљададинара.
Члан 6.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2017. године
(Oбразац 5), утврђена је укупна разлика у износу
од 44.137хиљададинара, између укупних прихода и
примања у износу од 707.916 хиљададинара и укупних расхода и издатака у износу од 663.779 хиљада
динара по нивоима финансирања из: Републике,
Аутономне покрајине, општине, донација и осталих
извора.
У прилогу број 2. се даје из Обрасца 5 структура
прихода и примања, расхода и издатака, као и
остварена разлика између примљених и утрошених
средстава.
ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Укупни планирани и остварени текући приходи и
примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине

Број 15

7.625

71.647

9.223

(без пренетих средстава и сопствених извора),
Одлуком о буџету општине Богатић за 2017. годину,
према економској класификацији, износе у динарима:
Планирано .................................... 693.145.893 дин.,
Остварено ..................................... 691.509.216 дин..
Уприлогу број 3.се даје табеларни приказ планираних и остварених текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине према Одлуци
о буџету општине Богатић за 2017. годину,
буџетска средства, удинарима.
Члан 8.
Укупно планирани и извршени текући расходи и
издаци за набавку нефинансијске имовине из буџета
општине Богатић према одлуци о буџету општине
Богатић за 2017. годину према економској класификацији износе у динарима:
- Планирани расходи и издаци 700.000.000
динара
- Извршени расходи и издаци из буџета општине 647.107.158 динара
У прилогу број 4.се даје табеларни приказ планираних и извршених текућих расхода и издатака за
набавку нефинансијске имовине из буџета општине,
према Одлуци о буџету општине Богатић за 2017.
годину, буџетска средства, у динарима.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Завршни рачун буџета општине Богатић садржи:
1) Биланс стања,у периоду од 01.01.2017. до
31.12.2017. године;
2) Биланс прихода и расхода, у периоду 01.01.2017.
до 31.12.2017. године;
3) Извештај о капиталним издацима и примањима, у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
4) Извештај о новчаним токовима, у периоду од
01.01.2017. до 31.12.2017. године.
5) Извештај о извршењу буџета, у периоду од
01.01.2017. до 31.12.2017. године;

Број 15

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

6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2017.
до 31.12.2017. године.
7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама
дугова у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и
сталне буџетске резерве за период 01.01.2017. до
31.12.2017. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне
године у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017.
године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским
извештајима за период 01.01.2017. до 31.12.2017.
године, а у складу са чланом 91. Закона о буџетском
систему;
11. Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета за период 01.01.2017. године до
31.12.2017. године;
Члан 10.
Извештај о извршењу Олуке о буџету општине
Богатић за 2017. годину је саставни део ове Одлуке.

Страна 3

(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.37/2016-пречишћен текст и
27/2017), Скупштина Општине Богатић на седници
одржаној дана 15.06.2018.г. доноси:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БРОЈ 680/1, 691/1,
692/1, 707/1, 708, 718, 726/1, 825, 828/1, 833/1, 835/1
И 458/1 У КО ДУБЉЕ
Члан 1.
Општина Богатић покреће поступак отуђења непокретности из јавне својине и то катастарских парцела
број 680/1, 691/1, 692/1, 707/1, 708, 718, 726/1, 825,
828/1, 833/1, 835/1 и 458/1 у КО Дубље, власништво
општине Богатић.
Отуђење непокретности из јавне својине вршиће
се поступком јавног надметања.
Члан 2.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине за
2017. годину, заједно са Извештајем о извршењу
Одлуке о буџету општине Богатић за период 01.
јануар – 31. децембар 2017. године доставити
Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2018. године.

У поступку отуђења непокретности примењиваће
се одредбе Закона о јавној својини, одредбе Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда.

Члан 12.

Члан 3.

Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева''

Тржишну вредност непокретности која се отуђује
у овом поступку утврдиће Министарство финансија –
Пореска управа Шабац – Експозитура Богатић или
други надлежни орган.

Члан 11.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R.131/2018-01
Дана: 15.06. 2018. године
Богатић
На основу чл.27 став 10, чл. 29 став 1 Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.72/2011, 86/2013,
105/2014, 104/2016, 108/2016 и 113/2017), чл.90 став
3 и чл. 99 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“, 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
и члана 46 став 1 тачка 21 Статута Општине Богатић

Члан 4.
Поступак отуђења непокретности из јавне својине
поступком јавног надметања спровешће Комисија
коју ће именовати, решењем, председник Скупштине
општине Богатић.
Скупштина Општине Богатић ће објавити оглас о
спровођењу поступка јавног надметања за отуђење
непокретности из јавне својине и исти објавити у дневном листу који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије.
Члан 5.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбеђена
су у буџету Општине Богатић за 2018.годину.
Члан 6.
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине
поступком јавног надметања у име општине Богатић,
закључиће Председник општине.
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Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у „Службеном листу града Шапца и
oпштина Богатић, Владимици и Коцељева.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R.132/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бo г а т и ћ
На основу Стратегије подстицања рађања 05 број 56-2307/2018 од 16.03.2018.године и чл.46.
Статута Општине Богатић („Сл.лист града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
37/2016-пречишћен текст и 27/2017) Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 15.06.2018.
године донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СТАНОВНИШТВО,
ПОРОДИЦУ И ДЕЦУ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за становништво, породицу
и децу општине Богатић, као стручно саветодавно
тело Скупштине општине Богатић (У даљем тексту:
Одбор) у саставу:
 Небојша Петронић, помоћник председника
Општине, председник Одбора,
 Драгана Којић, директор ОШ. „Л. К. Лазаревић“
Клење, заменик председника Одбора,
 Др Марина Ђурковић Арсић, представник Дома
здравља Богатић, члан Одбора,
 Љиљана Јуришић, представник Центра за
социјални рад „Богатић“, члан Одбора,
 Марица Николић, представник Предшколске
установе „С.Ковић“ Богатић, члан Одбора,
 Биљана Иванковић Игњатовић, представник
Општинске управе општине Богатић, члан Одбора,
 Милена Ђонлић, представник Општинске управе
општине Богатић, члан Одбора.
II Задаци Одбора су да:
 Прати стање у области пронаталитетне политике и о томе обавештава Скупштину општине
Богатић,
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 Разматра и предлаже мере за унапређење
пронаталитетне политике,
 Оцењује ефекте спровођења мера пронаталитетне политике,
 Разматра и друга питања од интереса за спровођење пронаталитетне политике.
III Начин рада и одлучивања Одбор ће уредити
Пословником о раду Одбора.
IV Стручне и административне послове за потребе
Одбора обављаће Општинска управа општине
Богатић- Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности.
V Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука начелника Општинске управе бр. 281/2017-01 од 14.02.2017.године.
VI Oдлуку ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R. 133/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016)
члана 46. Статута Општине Богатић ("Сл. лист града
Шапца и Општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
бр. 37/2016-пречишћен текст и 27/2017), Скупштина
општине Богатић, на седници одржаној дана
15.06.2018. године, донела је:
ЗАК ЉУЧ АК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I ДАЈЕ СЕ сагласност Туристичкој организацији
општине Богатић на Извештај о раду са Финансијски
извештајем за 2017.годину.
II Закључак доставити: Туристичкој организацији
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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005
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R. 134/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016)
члана 46. Статута Општине Богатић ("Сл. лист града
Шапца и Општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
бр. 37/2016- пречишћен текст и 27/2017), Скупштина
општине Богатић, на седници одржаној дана
15.06.2018. године, донела је:
ЗАК ЉУЧ АК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Богатић“
Богатић за 2018.годину, број 1301/2018 од 01.06.2018.
године.
II Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Богатић“ Богатић, у досије седничког
материјала и архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“

пословања Јавног комуналног предузећа „Богатић“
Богатић за период од 01.01. до 31.03. 2018.годину.
II Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Богатић“ Богатић, у досије седничког материјала и
архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

007
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R. 136/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016)
члана 46. Статута Општине Богатић ("Сл. лист града
Шапца и Општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
бр. 37/2016- пречишћен текст и 27/2017), Скупштина
општине Богатић, на седници одржаној дана
15.06.2018. године, донела је:
ЗАК ЉУЧ АК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

006
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R. 135/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016)
члана 46. Статута Општине Богатић ("Сл. лист
Општине" бр.37/2016-пречишћен текст и 27/2017),
Скупштина општине Богатић, на седници одржаној
дана 15.06.2018. године, донела је:
ЗАК ЉУЧ АК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора
ЈКП "Богатић" Богатић бр. 948 од 27.04.2018.године,
о усвајању Извештаја о степену усклађености
планираних и реализованих активности из Програма

Страна 5

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Трећу измену Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Богатић“
Богатић за 2018.годину, број 1380/2018 од 13.06.2018.
године.
II Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Богатић“ Богатић, у досије седничког материјала и
архиви.
III Закључак објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

008
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R. 117/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.129/07, 83/14 и 101/16),
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члана 34.став 2. и члана 35. став 1. и 6. Закона о
култури ("Сл.гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16),
члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 52/11) 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 15.06.2018.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“ БОГАТИЋ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Катарина Лазаревић, дипл. политиколог за новинарство и комуникологију, за директора
Народне библиотеке „Јанко Веселиновић“ Богатић,
на период од четири године.
II Решење доставити: именованој, Народној библиотеци „Јанко Веселиновић“ Богатић, у досије
седничког материјала и архиви
III Решење 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: II-R.118/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бoгатић
На основу члана 32. став 1. тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07,
83/14 и 101/16), члана 34. и 39.Закона о култури ("Сл.
гласник РС",бр. 72/09, 13/16 и 30/16) и члана 46. став
1. тачка 9. Статута општине Богатић ("Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева"
бр. 37/2016-пречишћен текст и 27/2017), Скупштина
општине Богатић, на седници одржаној дана
15.06.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ, Тања Јуришић, мастер инжењер менанџмента из Црне Баре, дужности директора
Kултурно-образовног центра "Богатић" Богатић.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење доставити: Разрешеној, КОЦ Богатић,
у досије седничког материјала, архиви

Број 15

IV Решење објавити у "Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

010
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R.. 119/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бoгатић
На основу члана 32. став 1. тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07,
83/14 и 101/16), члана 34. и 37.Закона о култури ("Сл.
гласник РС",бр. 72/09, 13/16 и 30/16) и члана 46. став
1. тачка 9. Статута општине Богатић ("Сл. лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева"
бр. 37/2016-пречишћен текст и 27/2017), Скупштина
општине Богатић, на седници одржаној дана
15.06.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Милош Симић, дипломирани економиста из Метковића, за вршиоца дужности директора
Kултурно-образовног центра "Богатић" Богатић, на
период који не може бити дужи од једне године,
почeв од 16.06.2018.године.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење доставити: Именованом, КОЦ Богатић,
у досије седничког материјала и архиви
IV Решење објавити у "Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

011
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R.120/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07. 83/14 и 101/16),
члана 41.. 42. и 44А. Закона о култури ("Сл.гласник
РС",бр. 79/09, 13/16 и 30/16) и члана 46. Статута
општине Богатић („Сл. лиcт Општине“, бр. 37/16пречишћен текст и 27/17)), Скупштина општине

Број 15
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Богатић, на седници одржаној дана, 15.06.2018.
године, донела је:

II Решење доставити: именованом, Центру за
социјални рад „Богатић“ Богатић, у досије седничког
материјала и архиви

РЕШЕЊЕ

III Решење објавити у “Службеном листу града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“.

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА
"БОГАТИЋ" У БОГАТИЋУ И ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
I РАЗРЕШАВА СЕ МИЛОШ СИМИЋ, дужности
члана Управног одбора Културно-образовног центра
"Богатић" у Богатићу, представник запослених,због
поднете оставке.
II. ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Пузић, за члана Управног
одбора Културно-образовног центра "Богатић"
Богатић, као представник запослених.
III Решење доставити: разрешеном, именованом,
Културно-образовном центру "Богатић" у Богатићу, у
досије седничког материјала и архиви
IV. Решење објавити у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

013
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R. 122/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бo г а т и ћ
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14 и 101/16),
члана 125. став 3. Закона о социјалној заштити ("Сл.
гласник РС",бр.24/11) и члана 46. Статута општине
Богатић ("Сл.лист Општине бр. 37/16-пречишћен
текст и 27/2017), - Скупштина општине Богатић, на
седници одржаној 15.06.2018.године, донела је:
РЕШЕЊЕ

012
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНE
Број: II-R.1221/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.129/07, 83/2014 и 101/2016),
члана 124. Закона о социјалној заштити ("Сл.галсник
РС",бр.24/2011, члана 46. Статута Општине Богатић
("Сл. лист града Шапца и Општина Богатић, Владимирци и Коцељева, бр. 37/2016-пречишћен текст и
27/2017), а по претходно прибављеној сагласности
Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања-Сектора за бригу о породици и
социјалну заштиту, број: 119-01-95/2018-09 од
09.05.2018. год., Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД "БОГАТИЋ" У БОГАТИЋУ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Здравковић, дипл. економиста, из Шапца ул. Сремска бр.35, за директора
Центра за социјални рад „Богатић“ у Богатићу, на
период од четири године, почев од 16.06.2018.
године.

O КОНСТАТАЦИЈИ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД "БОГАТИЋ" БОГАТИЋ
I. КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата вршиоца
дужности директора Центраза социјални рад "Богатић"
Богатић, ЗОРАНУ ЗДРАВКОВИЋУ дипл.економисти
из Шапца, због именовања директора Центра.
II.Функција мандата вршиоца дужности директора
Центра за социлани рад "Богатић" Богатић престаје
дана 15.06.2018.године.
III. Решење доставити: Зорану Здравковићу,
Центру за социјални рад "Богатић" Богатић, у досије
седничког материјала и архиви.
IV. Решење објавити у "Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

014
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R.123/2018-01
Дана: 15.06.2018. године
Богатић
Како је чланом 29. ставом 4. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС “,бр.72/2011, 86/2013, 105/2014,
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104/2016 и 108/2016) члановима 2. и 3. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („ Службени гласник
РС „ бр.16/2018) члана 14. 15. и члана 16. а у вези
члана 13. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Богатић („ Службени
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева “, бр.32/2016) и члана 46. става 1. тачке
20) Статута Општине Богатић („ Службени лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева
“ бр.37/2016) Скупштина општине Богатић на
седници одржаној дана 15.06.2018.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2638 У К.О.
САЛАШ ЦРНОБАРСКИ
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину непосредном
погодбом непокретност-катастарска парцела бр.2638
шума II класе површине 0.08,26 ха уписана у Лист
непокретности бр.702 за К.О. Салаш Црнобарски
власникаТодић (Сретен) Живорада из Бјељине ул.
Б.Зеленовић бр.11 са обимом удела 1/1 за купопродајну цену од 148.680,00 динара, ради проширења
месног гробља у Месној заједници Салаш Црнобарски.
II ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Богатић
да по прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца у складу са напред наведеним законским
прописима пред надлежним органом закључи уговор
о купопродаји непокретности.
III Ово решење је коначно.
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Богатић председник општине Богатић је донео
Закључак о именовању вештака бр.103/2018-01 од
07.05.2018. године ради утврђивања тржишне вредности предметне непокретности. Именовани вештак
мр.инж.грађ. Зорана Арсеновића дана 15.05.2018.
године доставио је Процену тржишне вредности
некретнине кат.парцеле 2638 К.О. Салаш Црнобарски
определивши исту на износ од 148.680,00 динара.
Комисија је саслушала власника непокретности
на околности прибављања предметне непокретности
и процењене вредности исте. Сопственик непокретности Тодић Живорад из Бјељине изјаснио се да је
сагласан како са прибављањем предметне непокретности тако и са процењеном тржишном вредношћу
исте. Све напред наведено записнички је констатовано.
Прибављање непокретности у јавну својину извршено је путем непосредне погодбе из разлога што
непокретност која се прибавља у јавну својину по
својим карактеристикама- положају одговара потребама општине Богатић, а која је неопходна ради проширења месног гробља у Месној заједници Салаш
Црнобарски.
Уговор о прибављању непокретности у јавну
својину путем непосредне погодбе у име општине
Богатић, закључиће председник Општине.
Решење доставити: Председнику општине Богатић,
општинском правобраниоцу и Тодић Живораду из
Бјељине ул. Б.Зеленовић бр.11ж
ПОУКА: Против овог решења није дозвољена
жалба али се може покренути управни спор у року од
30 дана од дана пријема истог.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

Образложење
Скупштина општине Богатић донела је Одлуку о
покретању поступка прибављања непокретности у
јавну својину непосредном погодбом катастарских
парцела бр.2639, 2641, 2642, 2644/3 и 2638 у КО
Салаш Црнобарски бр. I-R. 112/2018-01 од 14.02.2018.
године, Решење о образовању Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну
својину општине Богатић путем непосредне погодбе
бр. II R 57/2017-01 од 19.04.2017. године и Решење о
разрешењу једног члана Комисије за спровођење
поступка прибављања непокретности у јавну својину
општине Богатић путем непосредне погодбе и
именовања новог бр. II R 113/2018-01 од 14.02.2018.
године.
Сходно члану 29. ставу 4. Закона о јавној својини,
члану 2. ставу 3. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
као и члана 14. става 2. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини Општине
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ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R.124/2018-01
Дана: 15.062018. године
Богатић
Скупштина општине Богатић одлучујући у поступку прибављања непокретности у јавну својину непосредном погодбом катастраских парцела бр. 2639,
2641, 2642, 2644/3 у К.о. Салаш Црнобарски на
основу Одлуке бр. I-R. 112/2018-01 од 14.02.2018.
године, Решења бр. II R 57/2017-01 од 19.04.2017.
године, Решења бр. II R 113/2018-01 од 14.02.2018.
године, Закључка председника општине Богатић бр.
103/2018-01 од 07.05.2018. године и одредаба члана
29. става 4. Закона о јавној својини („ Службени гласник РС “,бр.72/2011, 86/2013, 105/2014, 104/2016 и
108/2016) чланова 2. и 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном пого-
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дбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС„ бр.16/2018)
члана 14. 15. и члана 16. а у вези члана 13. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Богатић („ Службени лист града Шапца
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр.32/2016) и члана 46. става 1. тачке 20) Статута
Општине Богатић („Службени лист града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр.
37/2016) на седници одржаној дана 15.06.2018.
године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ КАТ. ПАРЦ. БР. 2639, 2641, 2642 И 2644/3
У К.О. САЛАШ ЦРНОБАРСКИ, НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину непосредном
погодбом непокретности:
- кат. парц. бр. 2639 земљиште уз зграду-објекат
површине 0.01,05 ха за купопродајну цену од
25.200,00 динара;
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Сходно члану 29. ставу 4. Закона о јавној својини,
члану 2. ставу 3. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда
као и члана 14. става 2. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини Општине
Богатић председник општине Богатић је донео
Закључак о именовању вештака бр.103/2018-01 од
07.05.2018. године ради утврђивања тржишне вредности предметних непокретности. Именовани вештак
мр.инж.грађ. Зоран Арсеновић дана 15.05.2018. године
доставио је Процену тржишне вредности предметних
катастарских парцела.
Комисија је саслушала власника непокретности
на околности прибављања предметне непокретности
и процењене вредности исте. Сопственик непокретности Алимпић Радосава из Богатића изјаснила се
да је сагласна како са прибављањем предметних
непокретности тако и са процењеном тржишном
вредношћу истих. Све напред наведено записнички
је констатовано.

- кат.парц.бр.2642 њива 2. класе површине
0.08,97 ха за купопродајну цену од 215.280,00 динара и

Прибављање непокретности у јавну својину извршено је путем непосредне погодбе из разлога што се
непокретности које се прибављају у јавну својину по
својим карактеристикама- положају одговарају потребама општине Богатић и исте су неопходне ради
проширења месног гробља у Месној заједници Салаш
Црнобарски.

- кат.парц.бр.2644/3 воћњак 2. класе површине
0.05,46 ха и пашњак 1. класе површине 0.03,61 ха за
купопродајну цену од 163.260,00 динара,

Уговор о прибављању непокретности у јавну
својину путем непосредне погодбе у име општине
Богатић, закључиће председник Општине.

- кат.парц.бр.2641 воћњак 2. класе површине
0.03,91 ха за купопродајну цену од 93.840,00 динара;

све уписане у Лист непокретности бр.710 за К.о.
Салаш Црнобарски власника Алимпић (Миодраг)
Радосаве из Богатића ул. Мије Јовановић бр. 2 са
обимом удела 1/1 ради проширења месног гробља у
Месној заједници Салаш Црнобарски.
II ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Богатић
да по прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца у складу са напред наведеним законским
прописима пред надлежним органом закључи уговор
о купопродаји непокретности.
III Ово решење је коначно.
Образложење
Скупштина општине Богатић донела је Одлуку о
покретању поступка прибављања непокретности у
јавну својину непосредном погодбом катастарских
парцела бр.2639, 2641, 2642, 2644/3 и 2638 у КО
Салаш Црнобарски бр. I-R. 112/2018-01 од 14.02.2018.
године, Решење о образовању Комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну
својину општине Богатић путем непосредне погодбе
бр. II R 57/2017-01 од 19.04.2017. године и Решење о
разрешењу једног члана Комисије за спровођење
поступка прибављања непокретности у јавну својину
општине Богатић путем непосредне погодбе и именовања новог бр. II R 113/2018-01 од 14.02.2018. године.

ПОУКА: Против овог решења није дозвољена
жалба али се може покренути управни спор у року од
30 дана од дана пријема истог.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

016
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R..125/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016)
члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
("Сл. гласник РС број:107/2005,72/2009, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015
и 106/2015), и члана 46. Статута Општине Богатић
("Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева", бр. 37/2016-пречишћен текст и 27/2017),
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Скупштина општине Богатић, на седници одржаној
дана 15.06.2018. године, донела је:

општине Богатић на седници одржаној дана 15.06.2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
„БОГАТИЋ“ ИЗ БОГАТИЋА И ИМЕНОВАЊУ
НОВИХ

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ
за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на
територији општине Богатић

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Надзорном одбора
Дома здравља “Богатић” Богатић, и то:

3. ГОРАН ПЕТРОВИЋ из Дубља члан, представник запослених.

I ОБРАЗУЈЕ СЕ: Стручни тим за пружање стручне
помоћи Јавном телу при реализацији Пројекта јавноприватног партнерства без елемената концесије за
реализацију реконструкције, рационализације и
одржавања јавног осветљења на територији општине
Богатић (у даљем тексту: Стручни тим), и у исти се
именују:

II ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор Дома здравља
"Богатић", и то:

1. Наташа Лукић Пурић из Шапца, ул. Јована
Цвијића 19/27- координатор Стручног тима;

1. БОЖИДАР ЗАРИЋ из Богатића ул.П.Орловића
47/а председник, представник оснивача,

2. Аљоша Гарибовић из Шапца, ул. Академика
Радовановића бр. 3- члан Стручног тима;

2. НЕНАД ТАТОМИРОВИЋ из Бадовинаца, ул. Х.
Вељка бр.28, члан, представник оснивача

3. Зоран Стипановић, заступник “Предузетник
рачунарско програмирање S-ENERGIZE“ Темерин,
Народног Фронта бр. 147- члан Стручног тима;

1. ДРАГАН ЂАКОВИЋ из Богатића председник, представник оснивача,
2. БОЖИДАР ЗАРИЋ из Богатића члан, представник оснивача

3. Др АНА МИЋИЋ из Клења, члан, представник
запослених.
III Решење доставити: разрешеним и именованим, Дому здравља "Богатић" Богатић, у досије
седничког материјала и архиви
IV Решење објавити у “Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R.126/2018-01
Датум: 15.06.2018.године
Бo г а т и ћ
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014
и 101/2016), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011), члана 2,
4 и 12. Закона о јавном приватном партнерству и
концесијама („Службени гласник РС“ број 88/2011,
15/2016 и 104/2016), члана 46. став 1. тачка 20. Статута
општине Богатић („Службени лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број
37/2016- пречишћен текст и 27/2017), Скупштина

II ЗАДАЦИ СТРУЧНОГ ТИМА СУ:
1. пружање стручне помоћи Јавном телу при
припреми предлога ЈПП за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на териотрији општине Богатић, који се упућује Комисији за
ЈПП;
2. пружање стручне помоћи Јавном телу при припреми потребних анализа, односно студија оправданости, при припреми и изради услова и конкурсне
документације, правила и услова за оцену понуђача
и примљених понуда, као и критеријума за избор
понуде и прегледање и оцена приспелих понуда;
3.

пружање стручне помоћи:

а) при утврђивање предлога одлуке о избору
најповољније понуде за израду предлога пројекта
јавно приватно – приватног партнерства или
б) при утврђивању предлога одлуке о поништају
поступка за израду предлога пројекта јавно приватно
– приватног партнерства,
4. пружање стручне помоћи при обављање осталих послова потребних за реализацију поступка.
III АКТИ СТРУЧНОГ ТИМА:
1 Стручни тим о свом раду води записник и
сачињава друга документа која потписују сви чланови
Стручног тима.
2. Акти стручног тима имају саветодавни карактер, а упућују се Јавном телу на даље разматрање.
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IV Решење доставити: Координатору и члановима
Стручног тима, рачуноводству, у досије седничког
материјала и архиви.
V Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.
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нског већа, од стране 13 чланова Општинског већа,
са предлогом за разрешење начелнице Општинске
управе, на основу члана 51.ст 1. тачка 9. и члана 52.
ст 1. тачка 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
У члану 51. ст. 1. тачка 9. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе прописани су услови за престанак рада
на положају, између којих и начин прeстанка рада
разрешењем положаја службеника.
У члану 52. поменутог закона, прописани су разлози за разрешење службеника на положају.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-14-509 /2018-01
Датум:23.05.2018.године
Бoгатић
На основу члана 51. став 1. тачка 9, члана 52.став
1. тачка 3 и члана 53. Закона о запосленимa у
aутномним покрајинама и јединицама локалне самоуправe („Сл. гласник РС“ бр. 121/2016), члана 46.
став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС",бр.129/2007, 83/14 и 101/16), члана 64.
ст 1. тачка 7 и члана 79. Статута општине Богатић
("Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.37/2016 – пречишћен текст и
27/17) и члана 2 став 1. тачка 7. Одлуке о Општинском већу Општине Богатић ("Сл. лист града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева",
бр.22/2008), - Општинско веће Општине Богатић, на
седници одржаној, дана 23.маја 2018.године, донело
је следеће:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИЦЕ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ OПШТИНЕ БОГАТИЋ

У ставу 1. тачка 3, наведеног члана службеник се
може разрешити са положаја у случају доношења
коначног решења којим је службенику одређена оцена „
не задовољава“ на ванредном оцењивању.
Решењем председника општине Богатић о ванредном оцењивању Светлане Михаиловић, заведеним
под деловодним бројем 121-1/2018-01 од 22.05.2018.
године, истој је одређена оцена „не задовољава“
сходно одредбама Уредбе о оцењивању државних
службеника - члана 2, 36, 38 и 40. и члана 133. ст 3.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе у којим је прописна
надлежност председника општине за оцењивање
службеника на положају –начелника Општинске
управе.
На седници Општинског већа општине Богатић,
одржаној дана 23.05.2018. године донета је једногласна одлука којом се Светлана Михаиловић из
Шапца разрешава дужности начелника Општинске
управе општине Богатић.
Решење објавити у "Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се
покренути управни спор пред Управним судом у
Београду.
Решење доставити:

РАЗРЕШАВА СЕ Светлана Михаиловић, дипл.
правник из Шапца, дужности начелника Општинске
управе општине Богатић, пре истека периода од 5
година на који је именована.

- именованој
- у досије
- у рачуноводство и архиву

Функција начелника општинске управе, именованој престаје, дана 23.маја 2018.године.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Ненад Бесеровац, с.р.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у "Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
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Образложење
У члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи и члану 64 ст 1. тачка 7. Статута општине
Богатић прописано је да начелника Општинске
управе поставља и разрешава Општинско веће.
На основу члана 79.став 2. Статута општине
Богатић, председнику општине Богатић, поднет је
захтев за проширење дневног реда седнице Општи-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-14-510 /2018-01
Датум:23.05.2018.године
Бoгатић
На основу члана 56. Закона о запосленимa у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправe
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(„Сл. гласник РС“ бр. 121/2016), члана 46. став 1.
тачка 7. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник
РС",бр.129/2007, 83/14 и 101/16), члана 64. ст 1.
тачка 7 и члана 79. Статута општине Богатић ("Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева" бр.37/2016 – пречишћен текст и 27/17) и
члана 2 став 1. тачка 7. Одлуке о Општинском већу
Општине Богатић ("Сл.лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.22/2008), Општинско веће Општине Богатић, на седници одржаној, дана 23.маја 2018.године, донело је следеће:

Број 15

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се
покренути управни спор пред Управним судом у
Београду.
Решење доставити:
- именованој
- у досије
- у рачуноводство и архиву
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Ненад Бесеровац, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ OПШТИНЕ
БОГАТИЋ
ПОСТАВЉА СЕ Наташа Лукић Пурић, дипл. правник из Шапца, на место вршиоца дужности начелника
Општинске управе општине Богатић, најдуже на
период од 3 месеца, почев од 23. маја 2018. године.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у "Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
Образложење
У члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи и члану 64. ст 1. тачка 7. Статута општине
Богатић прописано је да начелника Општинске
управе поставља и разрешава Општинско веће.
На основу члана 79.став 2. Статута општине
Богатић, председнику општине Богатић, поднет је
захтев за проширење дневног реда седнице Општинског већа, од стране 13 чланова Општинског већа,
са предлогом за постављање вршиоца дужности
начелника Општинске управе.
У члану 56. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да уколико није постављен начелник управе,
као ни његов заменик веће може поставити вршиоца
дужности који испуњава услове утврђене за радно
место службеника на положају који ће обављати послове начелника управе најдуже на период од три
месеца без спровођења јавног конкурса.
Увидом у поднети предлог чланова Општинског
већа, утврђено је да Наташа Лукић Пурић, испуњава
све услове из члана 50. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе за постављање на место вд начелника
Општинске управе.
На седници Општинског већа општине Богатић,
одржаној дана 23.05.2018. године донета је једногласна одлука којом се Наташа Лукић Пурић из Шапца
поставља на место вршиоца дужности начелника
Општинске управе општине Богатић.
Решење објавити у "Службеном листу града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
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Република Србија
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-17-536/2018-02
Датум: 08. јун 2018. године
БОГАТИЋ
На основу члана 131. став 1. тачка 6. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" број 111/2009,
92/2011 и 93/2012), члана 20. став. 1. тачка. 19.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС" број 129/07,и 83/2014) и члана 64. Статута
општине Богатић ("Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева", број 37/16-пречишћен текст и 27/2017), Општинско веће општине
Богатић, на седници одржаној 8. јуна 2018. донело је
следећи
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ДОДЕЛУ
ПОМОЋИ ЗА УКЛАЊАЊЕ И УБЛАЖАВАЊЕ
ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И
ДРУГИХ НЕСРЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БОГАТИЋ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин и поступак
доделе помоћи за хитне интервенције и санирање
штета насталих природном или другом незгодом и
друга питања у вези са пружањем помоћи грађанима
које је задесила природна или друга незгода.
Помоћ из става 1. овог члана није накнада настале штете.
Члан 2.
Новчана помоћ додељује се из средстава:
А) буџета Републике Србије које Република Србија
додели као помоћ општини у санацији штета већег
обима насталих елементарним непогодама;
Б) буџета општине Богатић;
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Ц) новчаних средства прикупљених на име прилога, поклона и

Процена штете од природних или других незгода
обавља се у најкраћем року.

Д) друге помоћи и других извора у складу са
законом.

Процена штете обухвата врсту и обим штете у
вредносним и натуралним показатељима, према подручју, врсти имовине (покретна и непокретна), објектима,
врсти и намени, структури, површини, власницима
односно корисницима и другим показатељима у складу са законом.

Средства за санирање последица природних или
других незгода добијена од виших нивоа власти по
намени се расподељују процентуално сразмерном
износу добијених средстава за намене утврђене
актом о додели или према врстама штете утврђене
извештајем о процени штете, а у оквиру намене одређених средстава сразмерно висини процењене штете
код оштећеног.
II СРЕДСТВА ПОМОЋИ

II ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ
а) Помоћ за хитне и нужне интервенције
Члан 8.

Средства помоћи су наменског карактера и дају
се бесповратно.

Помоћ за хитне и нужне интервенције додељује
се ради предузимања нужних мера заштите и спашавања људи и имовине непосредно пре или у току
трајања природне или друге незгоде и интервентног
отклањања последице природне или друге незгоде.

Средства помоћи могу бити у натуралном и
новчаном облику.

Помоћ за хитне интервенције обухвата средства у
натуралном и новчаном облику.

У натуралном облику средства помоћи се по
правилу додељују као хитна интервенција ради заштите живота и здравља и имовине веће вредности,
за време трајања природне или друге незгоде, или
средства која су донирана општини у натуралном
облику, после природне или друге незгодне.

Општинско веће може одлучити на основу предлога месне заједнице, да се материјално угроженом
домаћинству на подручју захваћеном природном или
другом незгодом додели једнократна бесповратна
новчана помоћ у висини минималне нето зараде
према последњем објављеном податку Републичког
завода за статистику у моменту доношења одлуке
ради набавке средстава за нужне животне потребе основних егзистенцијалних средстава без правдања
финансијском документацијом.

Члан 3.

Члан 4.
Новчана средства помоћи додељују се искључиво
за финансирање трошкова учешћа у спровођењу
интервентних мера заштите и спасавања и за ублажавање последица природних непогода, ради нормализације живота становништва и обављања одређене
делатности.
Члан 5.
Средства се неће преносити ако прималац помоћи не достави рачуноводствене исправе, осим у
случајевима прописаним овим Правилником.
Члан 6.
Општинско веће одлучује о додели помоћи за хитне
интервенције и санирање штета насталих природном
или другом незгодом.
Штаб за ванредне ситуације, у случају проглашења ванредне ситуације на територији Републике
Србије, односно општине Богатић одлучује о додели
помоћи ради предузимања мера заштите за време
непосредне опасности од настанка и за време
трајања природне непогоде.
Члан 7.
Ради одлучивања о врсти и висини помоћи врши
се процена штете у складу са законом и другим прописима (Упутство о јединственој методологији за
процену штете од елементарних непогода – „Службени лист СФРЈ“ број 27/87)

Приоритет у додели помоћи из става 3. овог
члана имају породице са малолетном децом, стари и
остале рањиве категорије становништва.
Помоћ из става 3. овог члана додељује се на
основу решења Општинског већа о додели.
Члан 9.
Ради стварања минималних услова, да се чланови домаћинства који су због природне или друге
незгоде смештени у колективни центар или на други
начин дислоцирани, врате у свој дом или да се домаћинству обезбеде услови за коришћење стамбеног
објекта - стана, Општинско веће може доделити
новчану помоћ домаћинству у висини средстава за
санирање најнужнијих оштећења.
Висина најнужнијих средстава утврђује се у зависности од нивоа расположивих средстава, а на основу
предлога стручне комисије коју образује Председник
општине.
Одлуком о образовању комисије утврђује се број
чланова комисије, састав, задатак и ниво расположивих средстава за ове намене.
Новчана средства на име помоћи преносе се на
рачун лица или члана домаћинства коме су средства
додељена до износа минималне зараде, на његов
захтев без правдања финансијском документацијом.
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Средства у износу вишем од минималне зараде
за намене из става 1. овог члана преносе се на
основу предрачуна - профактуре добављачу добара,
радова или услуга до нивоа одобрених средстава.
Добављач добара, односно извршилац услуга је
дужан да фактуру о извршеној набавци из средстава
помоћи буџета општине, достави Општинској управи
за финансије најкасније у року од 30 дана од испоруке,односно извршења услуге.
Помоћ из става 1 овог члана додељује се на
основу решења Општинског већа о додели.
б) Финансијска помоћ
Члан 10.
Новчана помоћ за санирање штета насталих природном или другом незгодом додељује се на основу
поднетог захтева.
Захтев за новчану помоћ за санирање штета насталих природном или другом незгодом подноси:
- власник непокретних, односно покретних ствари који је претрпео штету,
-

носилац пољопривредног гадинства,

-

предузетник,

- привредно друштво или друго правно лице (у
даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев у име оштећеног може поднети и Центар
за социјални рад или месна заједница на чијој
територији се налази оштећено добро.
Општинско веће може по службеној дужности
покренути поступак доделе помоћи у случају штете
већег обима или у случају када је природна или
друга незгода захватила већу територију или већи
број становника.
Услови за доделу помоћи
Члан 11.
Подносиоцу захтева ће се одобрити помоћ под
условом да је:
- штета настала у току ванредне ситуације, у
случају елементарне непогоде или друге незгоде која
се није могла предвидети нити спречити,
- да штета није скривљена од подносиоца захтева или другог лица,
-

да је штета већег обима,

- да је штета настала на територији града и то
на непокретној и покретној имовини, на објектима,
стварима, усевима или животињама,
- да материјално стање оштећеног онемогућава
или у великој мери отежава отклањање последица
штетног догађаја,
- да оштећени нема друге могућности за обезбеђивање средстава за отклањање последица штетног
догађаја,
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- да оштећена имовина није осигурана од пожара и других опасности које покрива штете на имовини које настану природном или другом незгодом и
- да подносилац захтева има пребивалиште,
односно седиште на територији општине Богатић.
Учесници у поступку решавања по захтеву
Члан 12
У поступку решавања по захтеву учествују:
1. Комисија за процену штета на имовини насталих природном или другом незгодом
2. Комисија за утврђивање предлога за доделу
новчане помоћи.
3. Месна заједница на чијем подручју је настала
штета
4. Центар за социјални рад
5. Општинска управа општине Богатић
6. Општинско веће општине Богатић
Члан 13.
Стручно административне и друге послове у поступку одлучивања по захтеву за доделу новчане
помоћи врши надлежно одељење Општинске управе
општине Богатић које евидентира поднете захтеве,
проверава да ли је захтев потпун у смислу података
који су неопходни за даљи поступак, прибавља мишљење других органа о социјалном статусу подносиоца
захтева, води евиденцију о додељеним помоћима,
обавља и друге послове од значаја за спровођење
поступка по захтеву.
Комисија за процену штета на имовини насталих природном или другом незгодом
Члан 14.
Комисија за процену штета на имовини насталих
природном или другом незгодом:
- утврђује чињенично стање, обим, врсту и
степен оштећења,
- по потреби предлаже мере у вези са насталом
штетом (мере заштите, мере које се односе на отклањање узрока, спречавање поновне појава штете, мере
за санацију и друге потребне мере),
- даје предлог Комисији за утврђивање предлога за доделу новчане помоћи у погледу хитности
и намене и висине новчане помоћи,
- даје предлог оквирног износа помоћи у складу
са смерницама Комисије за утврђивање предлога за
доделу новчане помоћи и
- сачињава записник и образује фотодокументацију на месту настанка штете.
Члан 15.
Комисија има председника и 2 члана и чине је
стручна лица из области значајних за утврђивање
штете.
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Комисију образује Општинско веће.
Комисији припада накнада за обављени рад,
утврђена посебном Одлуком већа.
Комисију образује Штаб за ванредне ситуације у
случају проглашења ванредне ситуације.
У случају већег обима штете или настанка специфичних облика штете број чланова Комисије се може
повећати, односно може се образовати више комисија.
Комисија за утврђивање предлога за доделу
новчане помоћи.
Члан 16.
Комисија за утврђивање предлога за доделу новчане помоћи образује се из реда чланова Општинског
већа, представника привредних удружења и представника месних заједница.
Комисију образује Општинско веће, које актом о
образовању утврђује број, састав чланова комисије и
накнаду за рад и одређује председника комисије.
У случају већег обима штете или настанка специфичних облика штете може се образовати више
комисија.
Члан 17.
Комисија за утврђивање предлога за доделу
новчане помоћи:
- даје смернице Општинској управи и Комисији
у вези са поступком решавања по захтеву за помоћ,
- сачињава предлог Општинском већу у погледу
намене средстава за доделу помоћи, висине помоћи
и мера које треба предузети за отклањање узрока
или предузимање мера за спречавање поновног појављивања штете,
- прати спровођење одлука већа у вези са одобреним помоћима,
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- податке о незгоди или догађају (датум, време,
место догађаја, шта је оштећено, да ли је на лице
места излазио МУП, а ако јесте приложити записник
МУП-а или Комисија за процену штете),
- податке о оштећеном добру (да ли је власник
или корисник оштећеног добра, значај оштећеног
добра за подносиоца захтева, опис оштећења),
- податке о социјалном статусу домаћинства
(укупан број чланова, подаци о запослењу или другим
изворима прихода,
-

износ финансијске помоћи који се тражи,

-

намене за чије се финансирање помоћ тражи,

- предрачун или рачун о вредности добра, радова
или услуге која се набавља,
- износ средстава који обезбеђује подносилац
захтева и
-

број текућег рачуна за уплату помоћи.
Члан 20.

Захтев се може предати и на записник који
сачињава овлашћено лице Општинске управе за опште
и заједничке послове или шеф месне канцеларије
или у месној заједници.
Сачињени записник странка потписује и исти се
заводи у писарници Општинске управе.
Члан 21.
Захтев се подноси Општинском већу са назнаком
да се ради о захтеву за помоћ ради санирања штете
уз навођење узрока штете (због поплаве, града,
пожара, земљотреса и сл.).
Захтев се предаје на писарницу Општинске управе,
а у случају ванредне ситуације или елементарне
непогоде и у месној канцеларији и месној заједници.
Захтев се може доставити и поштом.
Такса на захтев се не плаћа.

- претходно разматра приговоре на одлуку у
вези са захтевом,

Рок за подношење захтева, најкасније у року од
30 дана од дана настанка штете.

- обавља и друге послове у складу са закључцима Општинског већа.

Општинско веће може одобрити пријем захтева и
након наведеног рока ако подносилац захтева из
оправданих разлога није могао да благовремено
поднесе захтев.

Члан 18.
У поступку решавања по захтеву, Комисија за
утврђивање предлога прибавља мишљење месне
заједнице о материјалном стању подносиоца захтева
и његовог домаћинства.
Ако месна заједница не достави мишљење, прибавља се мишљење Центра за социјални рад.
Захтев за помоћ
Члан 19.
Захтев за доделу помоћи садржи:
- име и презиме, адресу, односно седиште,
матични број за физичко и правно лице и ПИБ за
правно лице, подносиоца захтева за новчану помоћ,

Члан 22.
Писарница, односно месна канцеларија захтев
прослеђује Општинској управи општине Богатићнадлежном одељењу.
Члан 23.
Након административно стручне обраде, захтев
се доставља Комисији за утврђивање предлога за
доделу новчане помоћи.
Члан 24.
Комисије за утврђивање предлога за доделу
новчане помоћи прослеђује захтев Комисији за
процену штете, која излази на лице места, ако нема
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записника о извршеној процени настале штете и
ради израде фото-документације или констатовања
стања на терену.
Поступање Комисије за процену штете
Члан 25.
Комисија увидом у документацију, непосредним
опажањем на лицу места и на други начин констатује
околности под којим је дошло до настанка штете,
степен оштећења, сагледава потребне радове које
треба извршити или потребу за другом врстом помоћи
и друге околности или чињенице од значаја за налаз
у погледу настале штете или материјалног стања
подносиоца захтева.
О утврђеним чињеницама Комисија сачињава
записник.
Записник о извршеном увиђају потписује странка
или члан домаћинства лица чија је имовина оштећена.
Комисија неће вршити увиђај ако је извршена
процена штете и ако о извршеној процени постоји
записник.
Члан 26.
Комисија даје мишљење о околностима у којима
је дошло до штетног догађаја и могућности да се она
спречи или предвиди од стране подносиоца захтева.
Уколико је штета настала као последица елементарне непогоде или природне појаве (клизиште,
земљотрес и сл.), морају се довести у узрочно последичну везу оштећења и карактеристике елементарне
непогоде.
Члан 27.
Комисија даје мишљење о обиму штете у зависности од врсте добра и врсте радова које је неопходно извести да би добро било употребљиво.
Комисија констатује врсту добра, односно да ли
се ради о објектима, стварима, усевима или животињама које су неопходне за живот домаћинства.
Уколико се ради о штети на објекту, налазом се
констатује могући узрок настанка штете и околности,
стање објекта које је утицало на повећање последица (старост објекта, конструктивне карактеристике,
стање инсталација, одржавање објекта и сл.).
Члан 28.
Комисија непосредно или преко овлашћених лица
Општинске управе на основу података од Центра за
социјални рад и месне заједнице и других података
утврђује:
- да ли материјално стање подносиоца захтева
онемогућава или у великој мери отежава отклањање
последица штетног догађаја,
- да ли подносилац захтева има друге могућности за обезбеђивање средстава за отклањање
последица штетног догађаја (осигурање објекта,
обавезе издржавања и сл.),
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- хитност пружања помоћи (зависност домаћинства од оштећеног објекта, потреба за обављањем
делатности и др.),
- способност подносиоца захтева да самостално отклони последице штете.
Члан 29.
Налаз Комисије у поступку решавања по захтеву
не представља вештачење и не може се користити у
друге сврхе изузев у поступку решавања по захтеву.
Члан 30.
Комисија сачињава предлог у вези са поднетим
захтевом.
Предлог садржи налаз Комисије и у зависности
од налаза, мишљење о основаности захтева, предлог у вези намене помоћи и оквирни износ накнаде,
односно обим помоћи, као и предлог других мера у
вези са штетом.
Члан 31.
Комисија може поводом захтева предложити мере
за отклањање узрока, санацију, отклањање последица
и спречавање поновног настанка штетног догађаја
(клизиште, поплаве и др.), као и обим и врсту радова
које треба извести.
Поступање Комисије за утврђивање предлога
акта о додели новчане помоћи
Члан 32.
Обрађени предмет са записником о процени штете
Комисија за процену штете о доставља Комисији за
утврђивање предлога акта о додели финансијске
помоћи.
Члан 33.
На основу налаза Комисије, мишљења месне заједнице или Центра за социјални рад, Комисија оцењује
основаност захтева и утврђује предлог акта о додели
новчане помоћи, намени и висини - износу помоћи.
Приликом доделе новчане помоћи за санирање
штета деловањем природне или друге незгоде узимају се у обзир нарочито:
а) штетне последице по људе:
- број повређених,
- број оболелих,
- број евакуисаних.
б) штетне последице по материјална добра:
- број порушених и оштећених стамбених објеката,
- број порушених и оштећених инфраструктурних
објеката,
- штете на другим материјалним добрима (земљиште, опрема, засади, шуме, стока и др.)
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в) величина подручја захваћеног природном или
другом несрећом,
г) могућност подносиоца захтева да из својих
средстава изврше финансирање потреба на санирању последица,
д) висину расположивих финансијских средстава,
ђ) друге податке од значаја за нормализацију живота људи за угрожена подручја.
Члан 34.
Поводом разматрања захтева, на основу предлога
Комисије за процену штете, Комисија за доделу
новчане помоћи може предложити Општинском већу
мере за отклањање узрока, санацију, отклањање
последица и спречавање поновног настанка штетног
догађаја, као и обим и врсту радова које треба
извести.
Општинско веће доноси акт о мерама за ублажавање последица настале штете и спречавања
поновног настанка штетног догађаја.
О мерама из претходног става обавештавају се
надлежна јавна предузећа или други субјекти надлежни за реализацију мера.
Доношење одлуке о додели помоћи
Члан 35.
Помоћ се може одобрити:
- новчана помоћ за покриће дела трошкова
санације објекта (извођење радова или набавка
материјала),
- новчана помоћ у зависности од потреба домаћинства и привредног субјекта (помоћ у извођењу
радова, помоћ у набавци стоке, машина, опреме,
горива, семена, ђубрива и др.),
- висина одобрене помоћи зависи од висине расположивих средстава, нужне помоћи која је потребна
за ублажавање последица, површине настрадалог
подручја, броја становника, социјалног статуса породице и појединца и других елемената у складу са
законом,
- помоћ у добрима која су донирана општини
(друга помоћ).
Члан 36.
Одлука о додели новчане и друге помоћи за санирање штета објављује се на сајту општине Богатић.
Члан 37.
На одлуку Општинског већа подносилац захтева
може уложити приговор Општинском већу у року од 8
дана од дана пријема одлуке.
Пре разматрања приговора може се затражити
мишљење Комисије за процену штете и Комисије за
утврђивање предлога за доделу новчане помоћи у
вези са наводима из приговора.
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Члан 38.
Износ додељених средстава помоћи урачунава
се у износ средстава за санирање последица природних или других незгода добијених од виших нивоа
власти сагласно члану 2. став 3. овог правилника.
Уговор о помоћи
Члан 39.
На основу решења о додели помоћи општине
Богатић закључује уговор са лицем коме је додељена
помоћ.
Уговор из става 1. овог члана садржи предмет
уговора, односно врсту помоћи, висину и намену за
које ће се новчана помоћ користити и друга питања
од значаја за коришћење средстава помоћи.
Средства се преносе добављачу добара, радова
или услуге до нивоа одобрених средстава.
Добављач добара, односно извршилац услуга је
дужан да фактуру о извршеној набавци достави
Одељењу за финансије општине Богатић најкасније
у року од 30 дана од испоруке односно извршења
услуге.
Правни основ у складу са законом и износ преузетих обавеза, који проистичу из изворне рачуноводствене документације, морају бити сачињени и
потврђени у писаној форми пре плаћања обавезе.
Члан 40.
Овај Правилник биће објављен у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци
и Коцељева“ и ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Ненад Бесеровац, с.р.
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