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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R. 230/2020-09  
Датум: 31.01.2020.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 
47/18) члана 40. Статута Општине Богатић ("Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева" бр. 4/19), Скупштина општине Богатић, на 
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела 
је: 

О Д Л У К У  

I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошља-
вања општине Богатић за 2020. годину. 

II Одлуку доставити: Националној служби за запо-
шљавање Шабац, у досије седничког материјала и 
архиви. 

III Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и 
има се 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: 231/2020-09  
Датум:31.01.2020. године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 20. Закона о локалној самоу-
прави ("Службени гласник Републике Србије" бр. 

129/07, 83/14-други закон, 101/16 - други закон и 
47/18) члана 2. и 3. Закона о путевима ("Службени 
гласник Републике Србије" бр.41/18 и 95/18-други 
закон) члана 40. Статута општине Богатић („Службени 
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева“ број:4/19), Скупштина општине Богатић на 
седници одржаној дана 31.01.2020. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ 

I ВРШИ СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА Одлуке о општи-
нским и некатегорисаним путевима на територији 
општине Богатић („Службени лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева број: 
13/17), утолико што се: 

-у члану 4. ставу 5. исте иза тачке 32) додаје 
тачка 33) која гласи „ПУТ ОП-33 Богатић-Клење-кат. 
парц. у К.о. Богатић-кат.парц.бр. 4850; 4851; део кат. 
парц. бр.4775 (наспрам кат. парц.бр.4851 и кат. парц. 
бр.5480 у К.о. Клење); кат. парц. у К.о. Клење-кат. парц. 
бр.5480; део кат. парц. бр.5481 (од кат. парц. бр.5480 
до кат. парц.бр.5523); део кат. парц.бр.5523 (од кат. 
парц. бр.5481 до кат. парц. бр.5524); кат. парц. бр.5524; 
део кат. парц. бр.5525 (од кат. парц. бр.5524 до кат. 
парц.бр.5490); део кат. парц. бр.5490 (наспрам кат. 
парц. бр.5453 и кат. парц. бр.5522); део кат. парц. бр. 
5522 (наспрам кат. парц. бр.5490 и кат. парц. бр.5115); 
кат. парц. бр.5115; кат. парц. бр.2670; кат. парц. бр.5516 
и кат. парц. бр.2669“  

II У осталом делу Одлука о општинским и некате-
горисаним путевима на територији општине Богатић 
(„Службени лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева број: 13/2017) остаје неи-
змењена. 

III Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева ". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 



Страна 2 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 1 

 

 

003 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R.233/2020-09 
Дана: 31.01.2020. године 
Б о г а т и ћ 

На основу чл. 27. став 10. и чл. 29. став 1. и 4. 
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 
86/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 
95/2018), чл.14.Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини општине Богатић („Сл.лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева“, бр.32/2016,12/2019) и члана 40. став 1. 
тачка 36. Статута Општине Богатић („Сл.лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
бр.4/2019), Скупштина Општине Богатић на седници 
одржаној дана 31.01.2020. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ КАТАСТАРСКИХ 
ПАРЦЕЛА БРОЈ 526 И 527 У КО КЛЕЊЕ 

I 

Општина Богатић покреће поступак прибављања 
непокретности у јавну својину и то: 

 - дела катастарске парцеле број 526 КО Клење у 
површини од 0.00.54 ха, што одговара површини од 
54/626 реалног дела кат.парцеле број 526 КО Клење, 
са северне стране до улице Попа Цветина и до 
кат.парцеле 2673 КО Клење и то део који није опте-
рећен објектима, 

- дела катастарске парцеле број 527 у површини 
од 0.00.37 ха, што одговара површини од 37/631 реа-
лног дела кат.парцеле број 527 КО Клење, са северне 
стране до улице Попа Цветина и до кат. парцеле 
2673 КО Клење и то део који није оптерећен обје-
ктима, 

- укупна површина земљишта која се прибавља 
на основу ове одлуке износи 0.00.91 ха,  

Прибављње непокретности у јавну својину вршиће 
се путем непосредне погодбе из разлога што непо-
кретност која се прибавља у јавну својину општине 
по својим карактеристикама једина одговара потре-
бама власника Општини Богатић, а која је потребна 
за окончање изградње тротоара у Месној заједници 
Клење. 

II 

У поступку прибављања непокретности приме-
њиваће се одредбе Закона о јавној својини, одредбе 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокре-

тности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда, као и одредбе Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној сво-
јини општине Богатић. 

III 

Тржишну вредност непокретности која се прибавља 
у овом поступку утврдиће порески или други надлежни 
орган или лиценцирани проценитељ. 

IV 

Поступак прибављања непокретности у јавну 
својину непосредном погодбом спроводи Комисија 
која је именована Решењем Скупштине општине 
Богатић бр.II R 57/2017-01 од 19.04.2017. године и 
Решењем Скупштине општине Богатић бр.II R 
113/2018-01 од 14.02.2018.године. 

V 

Средства за реализацију ове Одлуке биће обе-
збеђена у буџету Општине Богатић за 2020.годину. 

VI 

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

VII 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о покретању поступка прибављања непокре-
тности у јавну својину непосредном погодбом ката-
старских парцела број 526 и 527 у КО Клење, бр.I-
R.228/2019-09 od 25.12.2019.године. 

VIII 

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.233/2020-09 
Датум: 31.01.2020.године 
Бo г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 
47/18), члана 40. Статута Општине Богатић („Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 



Број 1 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 3 

 

 

Коцељева“ број 4/2019), Скупштина општине Богатић, 
на седници одржаној дана 31.01.2020. донела је: 

О Д Л У К У  

О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА 
БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БОГАТИЋ ЗА 2020/2021 ГОДИНУ 

Члан 1 

Овом одлуком утврђује се право на накнаду дела 
трошкова боравка деце у предшколској установи чији 
је оснивач друго правно или физичколице, у складу 
са законом (у даљем тексту: приватна предшколска 
установа) на територији Општине Богатић и која 
поседује решење о верификацији, издато од стране 
надлежног Министарства, као и услови и начин оства-
ривања овог права. 

Члан 2 

Средства за остваривање права из члана 1. ове 
одлуке обезбеђују се у буџету Општине Богатић. 

Члан 3 

Право из члана 1. ове одлуке, може да оствари 
родитељ, односно други законски заступник, у радној 
2020/2021. години, под условом да је: 

- поднео захтев за упис детета у једној од пре-
дшколских установа чији је оснивач Општина Богатић 
(у даљем тексту: Предшколска установа), али да због 
недовољних капацитета дете није могло да се упише, 

- да је држављанин Републике Србије који има 
пребивалиште на територији Општине Богатић, одно-
сно страни држављанин са сталним настањењемна 
територији Општине Богатић или избегло лице или 
интерно расељено лице, које има боравиште на 
територији Општине Богатић, 

- да је дете уписано у приватну предшколску 
установу. 

Члан 4 

Право утврђено чланом 1. ове одлуке остварује 
се по прописима о општем управном поступку. 

Захтев за остваривање права утврђеног чланом 
1. ове одлуке подноси се организационој јединици 
Општинске управе Богатић - Одељењу за општу 
управу, заједничке послове и друштвене делатности 
(у даљем тексту:одељење), на јединственом обрасцу 
који се преузима насајту Општине Богатићм, или на 
писарници Општинске управе. 

Уз захтев из става 2. овог члана, родитељ, одно-
сно други законски заступник, прилаже потврду Пре-
дшколске установе да дете није било уписано због 
недовољних капацитета ове установе и фотокопију 
уговора са приватном предшколском установом. 

Члан 5 

О праву из члана 1. ове одлуке у првом степену 
решава одељење, на основу поднетог захтева. 

По жалби на првостепено решење о праву из 
члана 1. ове одлуке решава Општинско веће општине 
Богатић. 

Право из члана 1. ове одлуке признаје се од дана 
подношења захтева, и важи до почетка следеће 
раднегодине, односно до 31. августа 2021. године. 

Члан 6 

Месечни износ који се признаје као основ за 
обрачун дела трошкова боравка деце у приватној 
предшколској установи може да буде највишедо еко-
номске цене која је утврђена Решењем о утврђивању 
економске цене програма васпитања и образовања у 
предшколскимустановама чији је оснивач општина 
Богатић, а које доноси Општинско веће, односно износ 
од највише 24.585,408динара месечнопо детету. 

Месечни износ накнаде дела трошкова боравка 
деце у приватној предшколској установи износи 
највише до 80% економске цене из става 1.овог 
члана, односно износ од највише 19.668,40 динара 
месечно по детету. 

Обавезно учешће подносиоца захтева износи 
20% економске цене која је утврђена Решењем о 
утврђивању економске цене програмаваспитања и 
образовања у предшколским установама чији је 
оснивач општина Богатић, односно 4.917,00 динара. 

Дневни износ боравка детета утврђује се деље-
њем месечног износа који се признаје као основ за 
обрачун дела трошкова боравка деце, са бројем 
радних дана за обрачунски месец. Уколико је угово-
рена цена боравка деце у приватној предшколској 
установи нижа од економскецене из става 1. овог 
члана, дневни износ се утврђује дељењем уговорене 
месечне цене приватне предшколске установе са 
бројем раднихдана за обрачунски месец. 

За дане одсуства детета, признаје се 50% од 
дневног износа. 

Трошкови боравка детета у приватној предшко-
лској установи не надокнађују се за дане викенда, 
државних и верских празника у Републици Србији, 
који се празнују и обележавају нерадно. 

Приликом обрачуна накнаде дела трошкова бо-
равка деце у приватној предшколској установи, узима 
се укупан износ за накнаду дела трошковаборавка 
деце у приватној предшколској установи, који се 
утврђује сабирањем следећих износа: 

- износ за дане присуства детета (добија се мно-
жењем дневног износа са бројем дана присуства 
детета у приватној предшколској установи) 

- износ за дане одсуства детета (добија се мно-
жењем половине дневног износа са бројем дана 
одсуства детета у приватној предшколскојустанови). 



Страна 4 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 1 

 

 

Од тако добијеног износа за накнаду дела трошкова 
боравка деце у приватној предшколској установи 
одузима се обавезно учешћеподносиоца захтева у 
износу од 4.917,00 динара. 

Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у 
приватној предшколској установи, врши се из сре-
дстава буџета Општине Богатић на текући рачун 
родитеља, односно другог законског заступника, на 
основу решења о преносу средстава и месечног 
извештаја о присутности детета уприватној предшко-
лској установи потписаног од стране овлашћеног 
лица, а који приватна предшколска установа доста-
вља Одељењу до 5. у месецу за претходни месец, са 
доказом о извршеној уплати родитеља, односно дру-
гог законског заступника, за трошкове боравка деце. 

Члан 7 

Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у 
приватној предшколској установи из члана 6. став 9. 
ове одлуке, на основу неблаговременихзахтева ро-
дитеља, односно другог законског заступника за 
уплату заосталих потраживања насталих у радној 
2020/2021. години, може се извршити најкасније до 
30. септембра 2021. године. 

Члан 8 

Родитељ, односно други законски заступник, који 
је остварио право из члана 1. ове одлуке, дужан је да 
пријави сваку промену која је, по овојодлуци, од ути-
цаја на остваривање права из члана 1. ове одлуке, 
најкасније у року од пет дана од дана настале про-
мене. 

Родитељ, односно други законски заступник који 
оствари право на основу неистинитих или нетачних 
података, или непријављивањем промена којеутичу 
на губитак права, дужан је да накнади штету, у складу 
са законом. 

Родитељу, односно другом законском заступнику, 
у случају из става 2. овог члана, престаје право на 
накнаду дела трошкова боравка деце у предшко-
лским установама чији је оснивач друго правно или 
физичко лице на територији Општине Богатић. 

Приватна предшколска установа за коју се утврди 
да су у месечним извештајима о присутности детета 
из члана 6. став 9. ове одлуке приказивали неи-
стините или нетачне податке, губе право да се нађу 
на списку верификованих приватних предшколских 
установа у којима родитељи могу да остваре право 
на накнаду дела трошкова боравка деце. 

Члан 9 

Родитељ, односно други законски заступник, који 
је остварио право на накнаду дела трошкова боравка 
деце у предшколској установи чији јеоснивач друго 
правно или физичко лице у претходној години, може 
остварити право на накнаду дела трошкова и у те-
кућој годинина основу поднетог захтева за оствари-
вање овог права уз који прилаже фотокопију уговора 
са приватном предшколском установом. 

Члан 10 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Шапца и 
Општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
 

 

005 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I.R. 234/2020-09  
Датум: 31.01.2020.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави (Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) 
члана 40. Статута Општине Богатић (Сл. лист града 
Шапца и Општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 
бр. 4/19), Скупштина општине Богатић, на седници 
одржаној дана 31.01.2020. године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Богатић“ 
Богатић за 2020. годину, број 2174-1 од 21.11.2019. 
године који је Надзорни одбор ЈКП "Богатић" Богатић 
утврдио на седници одржаној дана 05.12.2019. године. 

II Закључак ступа на снагу даном доношења. 

III Закључак доставити: Јавном комуналном преду-
зећу „Богатић“ Богатић, у досије седничког материјала 
и архиви. 

IV Закључак објавити у „Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
 

 

006 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R.235/2020-09 
Датум: 31.01.2020.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави став 1. тачка 9. ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 
83/14, 101/16 и 47/18) члана 32. Одлуке о усклађи-
вању Оснивачког акта ЈКП "Богатић" Богатић са Зако-
ном о јавним предузећима ("Сл. лист града Шапца и 
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општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 23/16) 
и члана 40. Статута Општине Богатић ("Сл. лист 
града Шапца и Општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева" 4/19), Скупштина општине Богатић, на се-
дници одржаној дана 31.01.2020. године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог посебног 
Програма коришћења средстава субвенција из буџета 
општине Богатић за 2020.годину, број 2364/2019 од 
30.12.2019.године који је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Богатић“ Богатић утврдио на 
седници одржаној дана 06.01.2020. године. 

II Закључак ступа на снагу даном доношења. 

III Закључак доставити: Јавном комуналном преду-
зећу „Богатић“ Богатић, у досије седничког материјала 
и архиви. 

IV 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.236/2020-09  
Датум: 31.01.2020.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави (Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), 
члана 3. став 7. Закона о раду ("Сл.гласник РС",бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и 
члана 40. Статута Општине Богатић ("Сл. лист града 
Шапца и oпштина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 
бр. 4/19), Скупштина општине Богатић, на седници 
одржаној дана 31.01.2020. године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ претходна сагласност на предлог 
Правилника о првој измени и допуни Правилника о 
раду Јавног комуналног предузећа „Богатић“ Богатић, 
број 1780 од 16.09.2019.године, који је Надзорни 
одбор ЈКП "Богатић" утврдио дана 10.01.2020. године. 

II Закључак доставити: Јавном комуналном преду-
зећу „Богатић“ Богатић, у досије седничког материјала 
и архиви. 

III Закључак ступа на снагу даном доношења. 

IV 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.164/2020-09 
Датум:31.01.2020.године 
Бo г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 
101/16 - др. закон и 47/18),члана 60, 61, 61а и 64а 
Закона о Пољопривредном земљишту („Сл. Гласник 
РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/2009, 112/15, 
80/17 и 95/18 - др. закон) и члана 40. Статута општине 
Богатић („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 4/19), Скупштина 
Општине Богатић,на седници одржаној 31.01.2020. 
године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
БОГАТИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ 

I 

Образује се Комисија за израду Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта на територији општине Богатић 
за 2020. годину (у даљем тексту: Комисија) 

II 

У састав Комисије именују се: 

За председника: 

Далибор Остојић, струковни инж. електронике и 
рачунарства 

За чланове: 

Синиша Цветуљски, дипл. инж. геодезије 

Душан Ерић, дипл. инж. менаџмента 

Синиша Бабић, техничар агроекономиста 

Војислав Томић, дипл. правник 

III 

Задатак Комисије је: 

а) да изради Предлог годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 
на територији општине Богатић за 2020. годину; 
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б) да прибави писану сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде на Предлог 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Богатић за 2020. годину; 

в) да достави Предлог годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Богатић за 
2020. годину Општинском већу општине Богатић на 
разматрање и утврђивање; 

г) да достави годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Богатић за 2020. 
годину, Скупштини општине Богатић на разматрање 
и доношење.  

IV 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

V 

Решење доставити: председнику и члановима 
Комисије, у досије седничког материјала и архиви. 

VI 

Ово 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.165/2020-09 
Датум: 31.01.2020.године 
Бo г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави (“Сл. гласник Р. Србије“, бр. 129/07, 83/14, 
101/16 и 47/18), члана 14. Закона о локалним избо-
рима ("сл. гласник РС2,бр.129/07, 34/10 и 54/11) и 
члана 40.став 1. тачка 69.Статута општине Богатић 
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци 
и Коцељева“, бр. 4/19)Скупштина Општине Богатић 
на седници одржаној 31.01.2020. године донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 
БОГАТИЋ У СТАЛНОМ САСТАВУ 

I 

У стални састав Изборне комисије Општине 
Богатић именују се: 

1) ЗА ПРЕДСЕДНИКА: Иван Ковић дипломирани 
правник из Богатића, ул. Мике Митровића бр.21, кога 
је предложила Српска напредна странка. 

ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА: Марија Ђурђевић 
дипломирани правник из Белотића ул. Стевана 
Немање бр.45, коју је предложила Српска напредна 
странка. 

2) ЗА ЧЛАНА: Срђан Перић из Богатића ул. др. 
Младена Милошевића бр.3, кога је предложила Српска 
напредна странка.  

ЗА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА: Катарина Ерић из Метковића 
ул. Краља Петра Првог бр.89, коју је предложила 
Српска напредна странка. 

3) ЗА ЧЛАНА: Снежана Јањић из Богатића ул. др. 
Младена Милошевића бр. 13,коју је предложила 
Српска напредна странка. 

ЗА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА: Александар Андрић из 
Бадовинаца, ул. Цара Душана бр.16, кога је предло-
жила Српска напредна странка. 

4) ЗА ЧЛАНА: Милинко Ердевички из Богатића ул. 
др Младена Милошевића бр.34, кога је предложила 
Социјалистичка партија Србије. 

ЗА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА: Миљана Мијаиловић 
Шанковић, из Дубља ул. Краља Петра Првог бр. 91 
коју је предложила Социјалистичка партија Србије. 

5) ЗА ЧЛАНА: Раденко Петрић из Богатића, ул. 
Мачванкса бр.33, кога је предложила Социјалистичка 
партија Србије. 

ЗА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА: Александар Вуловић из 
Бадовинаца,ул. Васе Чарапића бр.3,, кога је предло-
жилаСоцијалистичка партија Србије. 

6) ЗА ЧЛАНА: Вук Аћимовић из Бановог Поља, 
ул.Милана Јоцковића бр.91А, кога је предложила 
Српска радикална странка.  

ЗА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА: Милан Вешић из Метковића 
ул. Цара Душана бр.37,, кога је предложила Српска 
радикална странка.  

7) ЗА ЧЛАНА: Златомир Радић из Совљака, ул. 
Браће Павловић бр.24, кога је предложила Српска 
радикална странка. 

ЗА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА: Иван Антонић из Глушаца, 
ул. Светомира Алимпића бр.46, кога је предложила 
Српска радикална странка. 

ЗА СЕКРЕТАРА:Бранко Даниловић дипломирани 
правник из Клења ул. Хајдук Вељка бр. 34,, кога је 
предложила Српска напредна странка. 

ЗА ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА: Биљана Иванковић 
Игњатовић, дипломирани правник из Клења ул. Хајдук 
Станка бр.47, коју је предложила Српска напредна 
странка 

II 

Мандат именованих из тачке I овог Решења је 4 
(четири) године. 

III 

Изборна комисија Општине Богатић обавља послове 
утврђене Законом и у свом раду сходно примењује 
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упутста и друге акте Републичке изборне комисије 
који се односе на спровођење избора за народне 
посланике. Изборна комисија ради у сталном и у 
проширеном саставу у складу са условима утврђе-
ним Законом о локалним изборима. Изборна комисија 
ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог 
састава до завршетка избора. 

IV 

Решење доставити: Именованим, рачуноводству 
у досије седничког материјала и архиви. 

V 

Решење о именовању Изборне комисије у сталном 
саставу је коначно и против њега се може покренути 
Управни спор у законском року.  

VI 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 
важи Решење о именовању председника Изборне 
комисије општине Богатић бр. II-R.76/2017-01 од 
25.08.2017. године. 

VII 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о имено-
вању Изборне комисије општине Богатић произилази 
из члана 14. Закона о локалним изборима и члана 
40. Статута општине Богатић.  

Чланом 14. став 1. Закона о локалним изборима 
прописано је да Изборну комисију у сталном саставу 
чине председник и најмање шест чланова које 
именује Скупштина јединице локалне самоуправе на 
предлог одборничких група у Скупштини сразмерно 
броју доборника. 

Истим чланом прописано је да Изборна комисија 
има секретара кога именује скупштина јединице ло-
калне самоуправе. Секретар учествује у раду Комисије 
без права одлучивања. Председник, чланови Избо-
рне комисије у сталном и проширеном саставу и њен 
секретар имају заменике.За председника, заменика 
председника, секретара и заменика секретара Изборне 
комисије именује се лице које је дипломирани правник.  

Приликом утврђивања састава Изборне комисије 
водило се рачуна о примени члана 13. Закона о 
локалним изборима којим је прописано да ниједна 
политичка странка или страначка коалиција не може 
имати више од половине чланова у сталном саставу 
органа за спровођење избора.  

На основу изнетог донето је Решење као у 
диспозитиву. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: II-R.166/2020-09 
Датум: 31.01.2020.године 
Бo г а т и ћ  

На основу члана 32.став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14, 
101/16 и 47/18), члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима("Сл.гласник РС",бр.15/16 и 88/19) и 
члана 40. Статута општине Богатић ("Сл. лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева" 
бр. 4/19), - Скупштина општине Богатић, на седници 
одржаној 31.01.2020. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

O КОНСТАТАЦИЈИ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ В.Д. 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"БОГАТИЋ" БОГАТИЋ 

I. КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак функције в.д. 
директора Јавног комуналног предузећа "Богатић" 
Богатић, ВЛАДАНУ ПОПАДИЋУ дипл. економисти из 
Богатића, дана 23.11.2019. године, због истека периодa 
на који је именован. 

II. Ово Решење је коначно. 

III. Решење доставити: Владану Попадићу, ЈКП 
"Богатић" Богатић, у досије седничког материјала и 
архиви. 

IV.Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 
има се 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:I-R.167/2020-09 
Датум: 31.01.2020.године 
Б o г а т и ћ 

Скупштина општине Богатић у поступку имено-
вања директора Јавног комуналног предузећа „Богатић“ 
Богатић, након спроведеног Јавног конкурса а на 
основу одредаба члана 24. става 3. и члана 42 и 43. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“ бр.15/16 и 88/19) и одредаба 
члана 40. става 1. тачке 12) Статута општине Богатић 
(„Службени лист града Шапца и општина: Богатић, 
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Владимирци и Коцељева“бр.4/19), на седници одржа-
ној дана 31.01.2020. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКОРА ЈКП "БОГАТИЋ" 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Владан Попадић дипл.економиста 
из Богатића Ул. Мије Јовановића бб за директора 
Јавног комуналног предузећа „Богатић“ Богатић, на 
период од четири године, почев од 31.01.2020. године. 

II Именовани је дужан да ступи на рад у року од 
осам дана од дана објављивања овог решења у 
Службеном гласнику Републике Србије. 

III Ово решење је коначно и ступа на снагу даном 
доношења.  

IV Решење доставити Владану Попадићу, ЈКП 
"Богатић" у досије седничког материјала и архиви. 

V Решење са образложењем објавити у „Службе-
ном гласнику Републике Србије“ у "Службеном листу 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева" и на интернет страници општине Богатић. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Богатић је дана 12.11.2019. 
године донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса 
за избор директора ЈКП „Богатић“ Богатић бр.I-
R.219/2019-09, решење о образовању Комисије за 
спровођење јавног конкурса за избор директора ЈКП 
“Богатић“ Богатић бр.II-R.160/2019-09 и расписала 
јавни конкурс за избор директора ЈКП „ Богатић“ 
Богатић. 

Конкурс је објављен у “Службеном гласнику 
Републике Србије“ бр.82/2019 од 22.11.2019. године, 
“Службеном листу града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева“ бр.23/2019, дневном листу 
„Данас“ бр.8081 од 14.11.2019. године и на интернет 
страници општине Богатић дана 13.11.2019. године и 
исти је био отворен 30 дана од дана објављивања у 
Службеном гласнику Републике Србије. 

На основу напред реченог Комисија је спровела 
изборни поступак. На објављени конкурс благовре-
мено је стигла само једна пријава и то кандидата 
Владана Попадића из Богатић. 

Након увида у приложену документацију утврђено 
је да је пријава уредна, те је сачињен списак канди-
дата међу којима се спроводи изборни поступак а 
именовани кандидат је о томе благовремено обавештен. 
По спроведеном изборном поступку а након увида у 
доказе који су приложени уз пријаву кандидата и 
њиховом оценом као и након обављеног усменог 
разговора са кандидатом и вредновања његових 
усмених одговора, сачинила је ранг листу за избор у 
коју су увршћени кандидати који су испунили пропи-
сна мерила за избор. Ранг листа је, са свим списима 
предмета Комисије, достављена насловном органу 
на надлежност. 

Насловни орган је извршио увид у документацију 
коју је доставила Комисија и то: “Службени гласник 
Републике Србије“ бр.82/2019 од 22.11.2019. године; 
примерак 26. стране дневног листа „Данас“ бр.8081 
од 14.11.2019. године; Оглас за избор директора 
Јавног комуналног предузећа „Богатић“ Богатић 
објављен на интернет страни општине Богатић од 
13.11.2019. године; “Службени лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 
23/2019; записник са седнице Комисије бр.сл/2019 од 
09.12.2019. године; Пословник о раду Комисије бр. 
сл/2019 од 09.12.2019. године; потписану Изјаву пре-
дседника и чланова Комисије да они и са њима 
повезана лица немају интерес везан за спровођење 
поменутог конкурса бр.сл/2019 од 09.12.2019. године; 
пријаву кандидата Владана Попадића из Богатића са 
прилозима и то: коверту са пријавом кандидата 
Владана Попадића из Богатића на којој је пријемни 
штамбиљ од 10.12.2019. године у 13,31 часова; 
својеручно потписану пријаву; очитану електронску 
личну карту бр.003885760 ПС у Богатићу; оригинал 
Извода из Матичне књиге рођених за матично подру-
чје Богатић бр.200-00-1/2019-26/1219447 од 26.11.2019. 
године; оригинал Уверења о држављанству бр.204-
00-4/2019/464790 од 26.11.2019. године; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
и стручном називу дипломирани економиста Униве-
зитета „Унион-Никола Тесла“ Факултет за предузе-
тнички бизнис редни број из евиденције о издатим 
дипломама 820-Београд 25.09.2012. године;оригинал 
Потврде о радном односу „Протеинка плус“ ДОО 
Богатић од 26.11.2019. године;оригинал Потврде о 
стеченом радном искуству у струци Општинске управе 
општине Богатић бр.238/2019-036 од 26.11.2019. 
године;оригинал Потврде о радном односу Туристи-
чке организације општине Богатић бр.109/19 од 
26.11.2019. године; оригинал Потврде Јавног комуналног 
предузећа „Богатић“ Богатић бр.2187 од 26.11.2019. 
године;оригинал Потврде Јавног комуналног пре-
дузећа „Богатић“ Богатић бр.2188 од 26.11.2019. 
године; оригинал Изјаве да није члан органа поли-
тичке странке оверену 25.11.2019. године од стране 
Јавног бележника Ненада Вујића из Шапца под бр. 
УОП-II:11887-2019; оригинал Уверења Министарства 
унутрашњих послова-Сектор за аналитику, телекому-
никационе и информационе технологије-Одељење 
за аналитику, телекомуникационе и информационе 
технологије у Ужицу-Одсек за аналитику и полицијске 
евиденције за ПУ Шабац бр.05.21.7-235-97458/19 од 
27.11.2019. године;-оригинал Уверења Основног суда 
у Шапцу КУ број:4691/2019 од 25.11.2019. године; 
оригинал Потврде Привредног суда у Ваљеву Пк. сл. 
бр.608/2019 од 25.11.2019. године;оригинал Радне 
књижице серијског бр.33846 и регистарског бр. 
1234/96; Записник о отварању пријава бр.сл/2019 од 
26.12.2019. године; Записник бр.сл/2019 од 27.12.2019. 
године; Списак кандидата међу којима се спроводи 
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изборни поступак бр.сл/2019 од 27.12.2019. године; 
позив кандидату Владану Попадићу из Богатића са 
обавештењем у вези спровођења изборног поступка 
бр.сл/2019 од 27.12.2019. године; Записник о спово-
ђењу изборног поступка са кандидатом Владаном 
Попадићем из Богатића бр.сл/2019 од 09.01.2020. 
године;Ранг листу за избор кандидата за именовање 
директора ЈКП „Богатић„ Богатић бр.сл/2019 од 
09.01.2020. године, допис Комисије бр.сл/2019 од 
09.01.2020. године.  

Имајући у виду све напред изнето насловни орган 
је нашао да кандидат Владан Попадић из Богатића 
испуњава све услове за именовање на место дире-
ктора Јавног комуналног предузећа „Богатић“ Богатић 
те је применом напред наведених прописа одлучио 
на начин ближе описан у изреци овог решења. 

ПОУКА: Против овог решења може се поднети 
тужба Вишем суду у Шапцу у року од 60 дана од дана 
пријема истог.  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-1-1135/2020-01 
Дана: 28.01.2020. године 
Б о г а т и ћ 

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“,бр.129/2007, 83/2014, 101/2016, 
47/2018), члана 50 став 2. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, 18/2010, 
101/2017), члана 69. Статута општине Богатић (Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева“, бр. 4/19), у вези са Правилником о мери-
лима за утврђивање економске цене програма васпи-
тања и образовања у предшколским установама 
(„Сл. гласник РС“, бр.146/2014), Општинско веће 
општине Богатић на седници одржаној дана 
28.01.2020. године, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА 
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „СЛАВА КОВИЋ“ 
БОГАТИЋ ЗА 2020.ГОДИНУ  

1. Утврђује се висина економске цене услуга у 
Предшколској установи „Слава Ковић“ Богатић на 
месечном нивоу по детету у износу од 24.585,408 
динара. 

2. Учешће родитеља у економској цени је 20% од 
укупне економске цене. 

3. Према регресним скалама учешће родитеља у 
економској цени разврстава се у 7 (седам) регресних 
скала тако да: 

- родитељи плаћају пуну цену боравка у објекту 
(целодневни боравак) за дете у износу од 4.917,00 
динара 

- родитељи за друго дете у објекту (целодневни 
боравак) плаћају 80% од пуне цене боравка и то 
износ од 3.933,00 динарa 

- родитељи плаћају пуну цену за полудневни 
боравак у износу од 3.278,00 динара 

- родитељи за друго дете у полудневном бора-
вку плаћају 80% пуне цене за полудневни боравак и 
то износ од 2.622,00 динара 

- родитељи чија су деца корисници дечјег дода-
тка и самохрани родитељи плаћају боравак за дете 
50% од пуне цене и то: 

а) за децу у објекту (целодневни боравак) износ 
од 2.459,00 динара 

б) за децу у полудневном боравку износ од 
1.639,00 динара 

в) за децу у објекту припремни предшколски про-
грам у целодневном трајању износ од 1.332,00 динара 

 - родитељи чија деца похађају припремни пре-
дшколски програм у објекту (целодневни боравак) 
плаћају износ од 2.663,00 динара 

- родитељи за друго дете које похађа припремни 
предшколски програм у објекту (целодневни боравак) 
плаћају износ од 2.130,00 динара 

4. Родитељи који су корисници материјалног 
обезбеђења, хранитељске породице, родитељи који 
имају дете са сметњама у развоју не плаћају боравак 
деце у установи. 

5. Боравак у установи не плаћају ни родитељи за 
треће дете или свако наредно дете после трећег у 
породици. 

6. Родитељи који су запослени у установи и ро-
дитељи чланови Управног одбора не плаћају боравак 
деце у установи (одлука Управног одбора Предшко-
лске установе „Слава Ковић“ Богатић број 263 од 
22.02.2018. године). 

7. За дане одсуства корисник плаћа износ од 50% 
од утврђеног износа уз потврду лекара - оправдање. 

8. У случају проглашења ванредне ситуације или 
елементарне непогоде за дане одсуства детета 
услуга се не наплаћује. 

9. У случају више силе (реконструкције, санације, 
адаптације објекта и друго), уколико Установа не 
обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту 
за дане одсуства детета услуга се не наплаћује.  

10. Уколико дође до промене економске цене из 
било којих разлога промениће се цене и по скалама 
регресирања. 
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11. Родитељи не могу остварити умањење цене 
боравка по више основа и с тим у вези примењиваће 
се најповољнији основ за умањење цене боравка. 

12. Ово решење ступа на снагу даном доношења 
и има се примењивати за обрачун од фебруара 2020. 
године и исто се има објавити у „Службеном листу 
града Шапца и oпштина Богатић, Владимирци и 
Коцељева“,  

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Ненад Бесеровац, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 06-1-1133/2020-01 
Датум: 28.01.2020.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 28. став 4. Закона о запошља-
вању и осигурању за случај незапослености („Сл. 
гласник РС“,бр.36/09, 88/2010, 38/2015 и 113/2017), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и члана 69. 
Статута општине Богатић („Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева, број 
4/19), Општинско веће општине Богатић, на седници 
одржаној дана 28.01.2020.године донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

I 

Именују се чланови Локалног савета за запошља-
вање у следећем саставу: 

1. Наташа Лукић Пурић, представник локалне 
самоуправе, за председник Савета, 

2. Душанка Ковачевић, представник локалне са-
моуправе, за члана Савета, 

3. Данијела Којић, представник локалне самоу-
праве, за члана Савета 

4. Владимир Николић, представник локалне са-
моураве, за члана Савета 

5. Виолета Симеуновић, предаставник НСЗ, за 
члана Савета 

II 

Чланови Локалног савета за запошљавање име-
нују се на временски период од 4 године и по истеку 
мандата исто лице може бити поново именовано. 

Стручне, административно-техничке и друге посло-
ве за потребе Савета обављаће надлежно Одељење 
Општинске управе општине Богатић. 

III 

Савет из реда својих чланова бира лице које ће 
замењивати председника у случају његове одсутно-
сти или спречености да учествује у раду комисије. 

IV 

Задатак Савета је да даје мишљења и препоруке 
надлежним органима општине Богатић у вези са:  

1. доношењем програма активне политике запо-
шљавања,  

2. организовањем јавних радова и радним ангажо-
вањем незапослених лица у извођењу јавних радова,  

3. додатним образовањем и обуком незапослених 
лица,  

4. другим питањима од интереса за запошљавање. 

V 

Савет је дужан да поверене послове обави стручно, 
савесно и у складу са важећим законским прописима, 
а у свом раду користиће печат Општинске управе-
Одељења за привреду, финансије и локално еконо-
мски развој. 

VI 

Савет поверене послове обавља ван радног вре-
мена, при чему ће се накнада за рад обрачунавати 
кроз одобравање прековремених сати, а на основу 
записника и Извештаја о раду Савета, и то за чланове 
Комисије који су представници локалне самоуправе. 

Накнада за рад чланова комисије који нису у 
сталном раду у општини Богатић, утврђује се у 
износу од 1.000,00 динара нето, за сваку одржану 
седницу савета за запошљавање.  

Савет је дужан да о извршеним пословима до-
стави извештај Општинском већу општине Богатић и 
начелнику Општинске управе општине Богатић. 

VII 

Доношењем овог решења престаје да важи Ре-
шење о именовању чланова савета за запошљавање, 
број 06-48-401/2017-01 од 22.12.2017.године.  

VIII 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
има се објавити у „Сл. листу града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

Решење доставити:  

- Именованим члановима Савета, 

- Рачуноводству Општинске управе општине 
Богатић,  

- Одељењу за привреду,финансије и ЛЕР  

- у досије седничког материјала и архиви.  
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Ненад Бесеровац, с.р. 
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На основу члана 28. став 2. и став 3. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС", 
број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 18. став 2. и став 3. 
Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева", број 24/12, 32/16, 10/17, 15/17 и 5/18), 
члана 30. став 1. тачка 3. Оснивачког акта ЈКП „Извор" 
Владимирци („Службени лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", број 

10/18 - пречишћен текст) и члана 70. Статута 
Општине Владимирци („Службени лист града Шапца 
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 
6/19), Општинско веће општине Владимирци, на 
седници одржаној дана 31.01.2020. roдине, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е  

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку за промену 
тарифа које се односе на обрачун потрошње воде, 
коју је донео Надзорни одбор, број НО 2/2020-1, на 
седници одржаној дана 31.01.2020. године. 

2. Цена тарифа за обрачун потрошње воде, 
утврђује се у следећим износима: 

   Садашње 
цене без 
ПДВ-а 

Садашње 
цене са 
ПДВ-ом 

Нове цене 
без ДДВ-а 

Нове цене 
са ПДВ-ом 

   
   

ВОДА  

1. 
грађани -потрошња 
до 20 мЗ месечно - 
1. тарифа 

дин./мЗ 47,07 51,77 47,07 51,77 

2. 

грађани -потрошња 
од 20 мЗ 

доЗ0мЗ воде 
месечно - 
2. тарифа 

дин/мЗ   51,77 56,95 

3. 

грађани потрошња 
од 30 мЗ-40 мЗ воде 
месечно- 
З.тарифа 

дин/мЗ   56,95 62,65 

4. 
грађани потрошња воде 
преко 40 мЗ воде 
4. тарифа 

дин/мЗ   62,65 75,18 

3. Цене из тачке 2. овог Решења, примењиваће 
се од дана добијања сагласности Општинског већа 
општине Владимирци, односно од 31.01.2020. 
године. 

4. Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 38/1/20-II од 31.01.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
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Република Србија  
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-5/20-II 
Датум: 31.01.2020.године 
ВЛАДИМИРЦИ 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019), члана 46.и члана 47.став1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014-др. закон,101/2016-др.закон и 47/2018), и 
члана 70. и 71. став 1. Статута Општине Владимирци 
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Влади-
мирци и Коцељева", бр.6/2019), Огаптинско веће 
општине Владимирци на својој првој редовној 
седници у 2020. години, одржаној дана 31.01.2020. 
године, једногласно је донело 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Владимирци за 2020 годину („Сл.лист града 
Шапца и општине Богатић, Владимирци и Коцељева", 
бр.27/2019), у оквиру Раздела 3- Општинска Управа , 
Програм 0602 - Програм 15: Локална самоуправа, 
Програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва, 
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функција 160, економска класификација 499 - резе-
рве, позиција 51 одобравају се Општинској управи 
општине Владимирци средстава у укупном износу 
240.000,00 динара ради обезбеђивања недостајућих 
средстава на име куповине 1 (једне) сточне ваге за 
месну заједницу Бељин и 1 (једне) сточне ваге за 
месну заједницу Пејиновић. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. 
овог решења распоређују се у оквиру раздела 4- 
општинска управа, програм 0602 - Програм 15: Лока-
лна самоуправа,Програмска активност 0602-0001 - 
Функционисање локалне самоуправе и градских општи-
на,функција 130, економска класификација 515311-
опрема за пољопривреду, позиција 46. 

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 
има се објавити у „Службеном листу града Шапца и 
општина Богатић,Владимирци и Коцељева". 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р. 
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На основу члана 15. Закона о јавном информи-
сању и медијима („Сл. гласник РС", број 83/2014, 
58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), и члана 62. 
Статута општине Коцељева („Сл. лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", број 
4/2019), а сходно члану 21. став 1. тачка 14. Одлуке о 
општинској управи управи Коцељева („Сл. лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", 
број 27/2018 и 30/2018), Општинско веће Коцељева 
на седници одржаној дана 22.01.2020. године, донело је 

П Р А В И Л Н И К  

О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује суфинанси-
рање пројеката из буџета општине Коцељева за 
остваривање јавног интереса у области јавног инфо-
рмисања и прописује образац за пријављивање за 
пројектно суфинансирање и образац за подношење 
наративног и финансијског извештаја. 

Члан 2. 

Ради остваривања јавног интереса у области ја-
вног информисања, који је дефинисан чланом 15. 

Закона о јавном информисању и медијима, општина 
Коцељева, обезбеђује из свог буџета средства за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања. 

Члан 3. 

Средства из члана 2. овог правилника распоређују 
се, у току календарске године, на основу спроведе-
ног јавног конкурса, у складу са правилима о додели 
државне помоћи и заштити конкуренције, без дискри-
минације. 

Организациона јединица надлежана за послове 
јавног информисања Општинске управе Коцељева, 
која додељује средства, приликом спровођења јавног 
конкурса, води рачуна о стратешким опредељењима 
општине Коцељева у области јавног информисања. 

II. КОНКУРС 

1. Расписивање конкурса 

Члан 4. 

Одлуку о конкурсима који се расписују у току 
календарске године (у даљем тексту: одлука), доноси 
Одељење за општу управу и јавне службе Општи-
нске управе Коцељева (у даљем тексту: орган који 
расписује конкурс). 

Ако средства опредељена за конкурс нису у це-
лости расподељена, орган из става 1. овог члана, може 
да распише нови конкурс за расподелу преосталих 
средстава до краја исте календарске године. 

Средства која се расподељују на основу спро-
веденог јавног конкурса, расподељују се у складу са 
правилима о додели државне помоћи. 

Члан 5. 

Конкурс се расписује за пројекте производње 
медијских садржаја. 

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката 
чија реализација не може бити дужа од три године. 

Одобрена средства, за пројекте који трају дуже од 
годину дана, исплаћују се у години за коју је конкурс 
расписан. 

Учесник конкурса који је добио средства за оуфи-
нансирање пројекта чија јс реализација дужа од годину 
дана доставља наративни и финансијски извештај о 
реализацији пројекта за сваку календарску годину, до 
краја те године, органу који му је одобрио средства. 

Наративни и финансијски извештај, подноси се на 
Обрасцу 2, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део и објављује се на веб-сајту 
општине Коцељева. 

Члан 6. 

Конкурс се расписује у облику јавног позива и 
објављује се на веб-сајту општине Коцељева, као и 
најмање у једним дневним, односно недељним нови-
нама које се дистрибуирају на подручју надлежности 
органа који расписује конкурс. 
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Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1, који 
је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део и објављује се на веб-сајту општине 
Коцељева. 

Обавештење о јавном позиву из става 1. овог члана 
мора бити видљиво све време трајања конкурса на 
веб-сајту општине Коцељева. 

Члан 7. 

Јавни позив за учешће на конкурсу садржи: 

1) памеиу средстава за остваривање јавног 
интереса, тј. јавни интерес који ће се конкурсом 
суфинансирати; 

2) износ средстава која су опредељена за 
конкурс; 

3) најмањи и највећи износ средстава која се 
одобравају по пројекту; 

4) који субјекти имају право учешћа; 

5) критеријуме за оцену пројекта на основу којих 
ће се додељивати средства; 

6) прецизне рокове у којима се конкурс спроводи; 

7) информацију о документацији коју прилаже 
подносилац пројекта; 

8) позив новинарским и медијским удружењима 
као и медијским стручњацима заинтересованим за 
рад у комисији. 

Члан 8. 

Проверу документације поднете на конкурс, врши 
стручна служба органа који је расписао конкурс. 

Провера документације из става 1. овог члана 
односи се на испуњеност услова за учешће на конку-
рсу и поштовање рокова. 

Члан 9, 

Учесник конкурса који је поднео пројекат са непо-
тпуном или непрецизно попуњеном документацијом, 
обавештава се да недостатак отклони у накнадно 
одређеном року. 

Пројекат учесника конкурса који у накнадно одре-
ђеном року не достави тражену документацију, не 
разматра се. 

Учеснику конкурса који није поднео ниједан про-
писани документ наведен у јавном позиву за учешће 
на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља 
се обавештење из става 1. овог члана и његов про-
јекат се не разматра. 

Пројекат који је достављен након прописаног рока 
за подношење, не разматра се. 

Стручна служба органа који је расписао конкурс 
сачињава записник о испуњености услова за учешће 
на конкурсу, за све пристигле пројекте и доставља 
записник члановима комисије. 

2. Право учешћа на конкурсу 

Члан 10. 

На конкурсу може учествовати (у даљем тексту: 
учесник конкурса): 

1) издавач медија чији медиј је уписан у Реги-
стар медија, који се води у Агенцији за привредне 
регистре; 

2) правно лице, односно предузетник, који се 
бави производњом медијских садржаја и који има 
доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити 
реализован путем медија који је уписан у Регистар 
медија; 

Члан 11. 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи ме-
дија који се финансирају из јавних прихода. 

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у 
претходном периоду добила средства намењена про-
јектном суфинансирању, а нису у уговором предви-
ђеном року и прописаној форми поднела наративни и 
финансијски извештај и лица за која се утврди да су 
средства ненаменски трошила. 

Члан 12. 

Учесник конкурса може конкурисати само са једним 
пројектом на једном конкурсу. 

Под пројектом се подразумева заокружена програ-
мска целина или део целине (жанровска и временска), 
којом се доприноси остваривању јавног интереса, у 
складу са законом. 

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може 
на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки 
медиј. 

3. Средства за суфинансирањс 

Члан 13. 

Учесник конкурса може поднети захтев за суфи-
нансирање пројекта у износу до највише 80% вре-
дности предложеног пројекта, односно највише до 
износа утврђеног конкурсом. 

Члан 14. 

Учесник конкурса који је у текућој календарској 
години већ користио средства намењена пројектном 
суфинансирању у области јавног информисања на 
републичком, покрајинском или локалном нивоу, 
може учествовати на конкурсу за суфинансирање 
истог пројекта само још једном у тој години, и то у 
износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 
80% вредности пројекта. 

4. Критеријуми за оцену пројекта 

Члан 15. 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати 
пројекти пријављени на конкурс су: 
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1) мера у којој је предложена пројектна акти-
вност подобна да оствари јавни интерес у области 
јавног информисања; 

2) мера пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима. 

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог 
члана, посебно се оцењује: 

1. Значај пројекта са становишта: 

- остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања; 

- остваривање намене конкурса; 

- усклађености пројекта са реалним пробле-
мима, потребама и приоритетима циљних група; 

- идентификованих и јасно дефинисаних по-
треба циљних група; 

- заступљености иновативног елемента у про-
јекту и новинарско истраживачког приступа. 

2. Утицај и изводљивост са становишта: 

- усклађености планираних активности са циље-
вима, очекиванимрезултатима и потребама циљних 
група; 

- степена утицаја пројекта на квалитет инфо-
рмисања циљне групе; 

- мерљивости индикатора који омогућавају пра-
ћење реализације пројекта; 

- разрађености и изводљивости плана реализа-
ције пројекта; 

- степена развојне и финансијске одрживости 
пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се 
након што се оконча подршка). 

3. Капацитети са становишта: 

- степена организационих и управљачких спосо-
бности предлагача пројекта;  

- неопходних ресурса за реализацију пројекта; 

- стручних и професионалних референци пре-
длагача пројекта, које одговарају предложеним ци-
љевима и активностима пројекта. 

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: 

- прецизности и разрађености буџета пројекта, 
који показује усклађеност предвиђеног трошка са 
пројектним активностима; 

- економске оправданости предлога буџета у 
односу на циљ и пројектне активности. 

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог 
члана посебно се оцењује: 

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од 
стране државних органа, регулаторних тела или тела 
саморегулације у последњих годину дана, због 
кршења професионалних и етичких стандарда 
(податке прибавља стручна служба од Регулаторног 
тела за електронске медије, за електронске медије, а 
од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије); 

2. доказ о томе да су након изрицања казни или 
мера предузете активности које гарантују да се 
сличан случај неће поновити. 

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, 
орган који расписује конкурс, може утврдити и ближе 
критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одре-
ђивање приоритетних тема и сл.). 

5. Конкурсна комисија 

Члан 16. 

Оцену пројеката поднетих на конкурс, као и 
предлог о расподели средстава са образложењем 
доноси стручна комисија (у даљем тексту: комисија) 
коју решењем именује руководилац органа који је 
расписао конкурс. 

Комисија се именује за сваки конкурс посебно. 

Члан 17. 

Зачлана комисије именује се лице које је независни 
стручњак за медије или је медијски радник. 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса 
нити обављати јавну функцију, у складу са прави-
лима о борби против корупције. 

Члан 18. 

Комисија има три члана. 

Орган који расписује конкурс кроз јавни позив за 
учешће на конкурсу обавештава новинарска и меди-
јска удружења, као и медијске стручњаке заинтере-
соване за рад у комисији да доставе предлог за 
чланове комисија са биографијом, за сваки конкурс 
посебно. 

Предлози за чланове комисије достављају се 
најкасније у року од 20 дана од дана објављивања 
конкурса. 

Већина чланова комисије именује се на предлог 
новинарских и медијских удружења, уколико такав 
предлог постоји. 

Право на предлагање чланова имају новинарска 
и медијска удружења која су регистрована најмање 
три године пре датума расписивања конкурса, и која 
уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о 
регистрацији. 

На основу приспелих предлога новинарских и 
медијских удружења за чланове комисије, руководилац 
органа који је расписао конкурс бира два односно три 
члана комисије. 

Уколико предлози за чланове комисије из става 2. 
овог члана не буду достављени у прописаном року, 
руководилац органа који је расписао конкурс сам 
именује чланове комисије из реда независних стру-
чњака за медије и медијских радника. 

Одлука о именовању комисија доноси се у форми 
решења и објављује се на веб-сајту општине Коцељева, 
за сваки конкурс посебно. 
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Решењем о именовању чланова комисије утврђују 
се њихова права и обавезе. 

Члан 19. 

Комисија на првој седници бира председника 
комисије и доноси Пословник о свом раду. 

Председник комисије координира рад комисије и 
води седнице. 

Стручна служба органа чији је руководилац ра-
списао конкурс одређује лице које ће обављати посао 
секретара комисије. 

Секретар комисије није члан комисије. 

Сваки члан комисије, након увида у конкурсну до-
кументацију, даје писмену изјаву да није у сукобу 
интереса и да не обавља јавну функцију. 

Оцењивање пројекта врши сваки члан комисије 
независно, за сваки пројекат и по сваком од крите-
ријума. 

Чланови комисије, на захтев, добијају на увид про-
јекте који се нису разматрали из разлога наведених у 
чл. 9. ст. 2-4 овог правилника. 

О раду комисије води се записник. 

Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се 
разматра сачини образложење у коме се наводе 
разлози за прихватање или неприхватање пројекта. 

6. Одлука о расподели средства 

Члан 20. 

Одлуку о расподели средстава са образложењем 
доноси руководилац органа који је расписао конкурс, 
у форми решења, а на основу предлога комисије о 
расподели средстава са образложењем. 

Предлог комисије о расподели средстава из става 
1. овог члана, потписује се од стране сваког члана 
комисије. 

Одлука из става 1. овог члана, доноси се најка-
сније у року од 90 дана од дана закључења конкурса. 

Члан 21. 

Орган који је расписао конкурс доставља скени-
рано решење сваком учеснику конкурса у електро-
нској форми и објављује га на веб-сајту општине 
Коцељева. 

Члан 22. 

Решење је коначно и против њега се може покре-
нути управни спор. 

Члан 23. 

Орган који је расписао конкурс, на веб-сајту општине 
Коцељева, поред решења о расподели средстава са 
образложењем, објављује и предлог комисије о ра-
сподели средстава, као и информацију за све уче-
снике конкурса који су добили мањи износ средстава 
од траженог, да без одлагања доставе нову специ-

фикацију трошкова, у складу са додељеним сре-
дствима, односно обавештење о томе да одустају од 
средстава која су им додељена. 

Члан 24. 

На основу решења из члана 21. овог правилника 
закључује се уговор, који је основ за праћење реа-
лизације суфинансираног пројекта. 

Стручна служба органа који је расписао конкурс, 
учесницима конкурса којима су одобрена средства, 
доставља уговор у најкраћем могућем року. 

Учесник конкурса, коме су одобрена средства, 
без одлагања, доставља потписан и оверен уговор 
органу који је расписао конкурс. 

Уколико учесник конкурса коме су одобрена сре-
дства не достави уговор, из става 3. овог члана, 
сматраће се да је одустао од додељених средстава. 

Члан 25. 

Уговор из члана 24. овог правилника, између 
осталог, садржи и: 

1) спецификацију одобрених трошкова; 

2) динамику реализације пројекта; 

3) рокове за достављање наративног и финанси-
јског извештаја; 

4) обавезу обавештавања јавности који је орган 
суфинансирао пројекат уз обавезан текст: „Ставови 
изнети у подржаном медијском пројекту нужно не 
изражавају ставове органа који је доделио средства." 

5) обавезу повраћаја средстава уколико сва сре-
дства нису искоришћена, односно ако пројекат није 
реализован. 

Орган који је расписао конкурс исплаћује доде-
љена средства по динамици утврђеној уговором. 

III. НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

Члан 26. 

Учесници конкурса који су добили средства, као и 
лица којима су одобрена средства на основу поје-
диначног давања, извештај о реализацији пројекта 
достављају органу који је доделио средства, у форми 
наративног и финансијског извештаја, а у складу са 
законом и закљученим уговором. 

Извештај мора бити потписан од стране овлашће-
ног лица и оверен печатом. 

Члан 27, 

Орган који расписује конкурс, по завршетку проје-
ктног суфинансирања у текућој години, може да изради 
извештај о спроведеном конкурсу и анализу квали-
тета подржаних пројеката на основу извештаја кори-
сника и да их објави на веб-сајту општине Коцељева. 

Орган који расписује конкурс приликом израде 
анализе квалитета подржапих пројеката може да 
ангажује независне стручњаке за медијс или меди-
јске раднике. 
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Члан 28. 

Кориснику средстава који не достави у року и у 
прописаној форми наративни и финансијски извештај 
о реализацији пројекта, орган који додељује средства 
упућује захтев за повраћај средстава. 

Повраћај средстава из става 1. овог члана врши 
се у року који је предвиђен уговором. 

Информација о корисницима средстава који нису 
доставили наративни и финансијски извештај о 
реализацији пројекта, односно који нису извршили 
повраћај средстава, објављује се на веб-сајту општине 
Коцељева. 

IV. ОБАВЕЗЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

Члан 29. 

Одељење за општу управу и јавне службе, који 
додељује средства за суфинансирање пројеката, у 
обавези је да у року од 15 дана од дана доношења 
одлуке о додели средстава, Регистру медија пријави 
податке о износу додељених новчаних средстава. 

Одељење за општу управу и јавне службе, по за-
вршетку пројектног суфинансирања у текућој години, 
сачињава анализу квалитета подржаних пројеката на 
основу извештаја корисника, и објављује је на веб-
сајту општине Коцељева најкасније до 31. марта 
наредне године. 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОЦЕЉЕВА 
Број: 06-51 од 22.01.2020. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Душан Илинчић, с.р. 
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