ГОДИНА XL

БРОЈ 31.

АКТА СО БОГАТИЋ

РС'' број 129/07и 83/2014-др.закон) и члана 46.
Статута општине Богатић („Службени лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“
број 37/2016), Скупштина општине Богатић, на
седници одржаној 28.12.2017.године, донела је:

001
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 100/2017-01
Датум: 28.12.2017.
Бoгатић

ОДЛУКУ

О

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Богатић за 2018. годину, састоје се од:

Опис
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине (кл. 7+8)
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

11

БУЏ ЕТУ

ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ СА
ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

На основу члана 43.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 и 99/2016), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Позиција

28. децембар 2017.

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине (кл. 4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 5) у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу
спровођења јавних политика) категорија 62

Износ

657.399.834
650.899.834
628.500.000
22.399.834

6.500.000
731.599.834
614.866.834
592.637.000
22.229.834

116.733.000
116.563.000
170.000
-74.200.000
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12

13
14
15
16
17

Примања од продаје финансијске имовине (категорија
92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5)
+(92-62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,
9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга (61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
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-74.200.000

49.000.000
41.400.000
16.200.000

74.200.000

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Богатић за 2018. годину, утврђени су у следећим
износима:
ОПИС
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(осим самодоприноса)
1.2 Самодопринос
1.3 Порез на имовину
1.4 Остали порески приходи
2. Непорески приходи, у чему:
-поједине врсте накнада са одређеном наменом
(наменски приходи)
-приходи од продаје добара и услуга
3. Донације
4. Трансфери
5. Меморандумске ставке
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1 Расходи за запослене
1.2 Коришћење роба и услуга
1.3 Отплата камата
1.4 Субвенције
1.5 Социјална заштита из буџета
1.6 Остали расходи, у чему:
-средства резерви
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине

Економска
класификација

71
711
711180
713

Износ

657.399.834
238.330.000
146.370.000

74

210.000
65.510.000
26.450.000
37.761.500

731+732
733
77
8

373.264.080
1.544.254
6.500.000

4
41
42
44
45
47
48+49
46
5
62

731.599.834
614.866.834
146.444.042
239.350.700
10.920.000
40.650.000
27.560.000
56.964.618
2.954.618
92.977.474
116.733.000

49.000.000
92
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2. Задуживање
2.1 Задуживање код домаћих кредитора
2.2 Задуживање код страних кредитора

91
911
912

ОТПЛАТА ДУГА И
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Отплата дуга
1.1 Отплата дуга домаћим кредиторима
1.2 Отплата дуга страним кредиторима
1.3 Отплата дуга по гаранцијама
2. Набавка финансијске имовине

4

Општинска
управа
Општинска
управа

ПА / П

Програм

Глава

Раздео

Потребна средства за финансирање укупног
фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу
од 74.200.000динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од
41.400.000 и примања од задуживања у износу од

4

16.200.000
16.200.000
16.200.000

41.400.000
41.400.000

3

49.000.000 динара. Потребна средства за финансирање отплате главнице дуга износе16.200.000 динара.

Члан 3.

Назив
корисника

49.000.000

61
611
612
613
6211

НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА
1. Неутрошена наменска и ненаменска средства из ранијих година

Страна 3

Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину, исказују се у
следећем прегледу:

Назив пројекта

1101 0001 Пројектно планирање
1101 0003

4

Општинска
управа

1101

П1

4

ЈКП Богатић

1102

П1

4

ЈКП Богатић

1102

П2

4

ЈКП Богатић

1102

П3

4

ЈКП Богатић

1102

П4

4

ЈКП Богатић

1102

П5

4

ЈКП Богатић

1102

П6

4

ЈКП Богатић

1102

П7

4

ЈКП Богатић

1102

П8

4

ЈКП Богатић

0401

П1

4

ЈКП Богатић

0401

П2

4

ЈКП Богатић

0401

П3

Куповина грађевинског
земљишта
Догардања објекта за
предшколски програм у
Белотићу
Набавка комбиноване
машине - ровокопач
Набавка опреме - камион
Набавка опреме - камион
са корпом-дизалицом за
рад на висини
Набавка опреме - возило
за превоз радника
Проширење изворишта
Санација и рек. вододводне мреже у Богатићу
Набавка опреме - лаки
трактор
Набавка опреме - трактор
са тарупом
Набавка аутосмећара
Набавка аутофекалне
цистерне
Набавка камиона ротосмећара

2018

2019

2020

7.200.000

8.000.000

8.000.000

5.000.000

3.000.000

3.000.000

2.040.000

2.000.000

1.970.000

750.000

120.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

7.500.000

7.500.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.040.000

800.000

800.000

2.500.000

2.000.000

2.000.000

2.950.000

2.850.000

2.750.000

5.000.000

80.000

1.700.000
1.340.000
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4

ЈКП Богатић

0401

П5

4

Општинска
управа

0401

П7

4

ОШ Црна
Бара

2002

П1

4

ОШ Дубље

2002

П2

4

ОШ Клење

2002

П3

4

ОШ Клење

2002

П4

4

ОШ Глушци

2002

П5

4

Мачванска
средња
школа

2003

П1

4

Општинска
управа

0501

П2

2001

П1

1201

П5

4

4.3

4

4.4-2

ПУ Слава
Ковић
КОЦ Богатић

Набавка камиона кипера
Главни пројекат потисног
цевовода од Црпне
станице Богатић до
реципијента реке Саве
Доградња санитарног
чвора у ИО Глоговац
Опремање ученичког
простора наставним
средствима, Дубље
Санитарни блок, ОШ
Клење
Опрема за школу, ОШ
Клење
Адаптација крова, ОШ
Глушци
Радови на инвестиционом
одржавању водовода и
канализације
Израда пројектне
документације и извођење
радова на систему
даљинског грејања
објеката јавне намене у
Богатићу
Унапређење рада у
предшколској установи
Реконструкција крова

4.000.000

Број 31

3.000.000

3.000.000

715.000

750.000

2.400.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.500.000
153.140.974

36.035.000

31.920.000

24.000.000

2.850.000
685.000
2.441.640
600.000
1.200.000
3.614.334

69.500.000

Члан 5.
Приходи и примања буџета општине Богатић за 2018. годину, у укупном износу од 747.799.834 динара,
по врстама, односно економској класификацији, утврђени су у следећим износима:
План за 2018.

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Пренета средства из ранијих година
Пренета наменска средства

Средства
из буџета

Структура %

36.913.000
4.487.000

5,1%
0,6%

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

628.500.000

86,6%

710000

ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном
приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према паушално утврђеном
приходу, по решењу Пореске управе

238.330.000

711000
711111
711121

711122

Средства
из
осталих
извора
финан.
буџ.
корисника

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

36.913.000
4.487.000
650.899.834

32,9%

22.399.834
-

238.330.000

146.370.000

20,2%

-

146.370.000

110.000.000

15,2%

110.000.000

200.000

0,0%

200.000

8.200.000

1,1%

8.200.000
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711123

Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном
приходу самоопорезивањем

711145

Порез на приходе од давања у закуп
покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе

711146

Порез на приход од пољопривреде и
шумарства, по решењу Пореске управе

711147

Порез на земљиште

711148

Порез на приходе од непокретности, по
решењу Пореске управе

711161

Порез на приходе од осигурања лица

-

0,0%

-

711181

Самодоприноси према зарадама запослених

10.000

0,0%

10.000

711183

Самодоприноси из прихода од пољопривреде
и шумарства

100.000

0,0%

100.000

711184

Самодоприноси из прихода лица која се баве
самосталном дел.

100.000

0,0%

100.000

711191

Порез на друге приходе

15.000.000

2,1%

15.000.000

711193

Порез на приходе спортиста и спортских
стручњака

250.000

0,0%

250.000

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

65.510.000

9,0%

713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције
и уделе) од физичких лица

32.600.000

4,5%

32.600.000

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције
и уделе) од правних лица

16.000.000

2,2%

16.000.000

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу
Пореске управе

1.500.000

0,2%

1.500.000

713421

Порез на пренос апсолутних права на
непокретности, по решењу Пореске управе

11.500.000

1,6%

11.500.000

713422

Порез на пренос апсолутних права на
акцијама и другим хартијама од вредности, по
решењу Пореске управе

10.000

0,0%

10.000

713423

Порез на пренос апсолутних права на
моторним возилима, пловилима и
ваздухопловима, по решењу Пореске управе

3.900.000

0,5%

3.900.000

713426

Порез на пренос апсолутних права код
продаје стечајног дужника као правног лица

-

0,0%

-

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

17.250.000

2,4%

714513

Комунална такса за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина

13.700.000

1,9%

13.700.000

714543

Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта

500.000

0,1%

500.000

714552

Боравишна такса

50.000

0,0%

50.000

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

3.000.000

0,4%

3.000.000

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

9.200.000

1,3%

716111

Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

9.200.000

1,3%

9.200.000

716112

Комунална такса за истицање фирме ван
пословног простора

0,0%

-

11.900.000

1,6%

11.900.000

500.000

0,1%

500.000

10.000

0,0%

10.000

100.000

0,0%

100.000

-

0,0%

-

-

-

-

65.510.000

17.250.000

9.200.000
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730000
732000
732151
733000
733151
733154
733154
733154
733251
740000
741000
741151
741522
741526

741531

741532

741534
741538
742000
742126

742152

742153
742156
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ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних
организација у корист нивоа општина
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике у корист
нивоа општина
Текући наменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина-СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Текући наменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина-КОРИСНИЦИ
Текући наменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина-ПДВ
Капитални трансфери од других нивоа власти
у корист нивоа општина
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета општине од камата на
средства КРТ укључена у депозит банака
Средства остварена од давања у закуп
пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење шума и шумског
земљишта
Комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности
Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима
возила
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта
Допринос за уређење грађевинског земљишта
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Накнада по основу конверзије права
коришћења у право својине
Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној својини
које користе општине и индиректни корисници
њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско
земљиште у корист нивоа општина
Приходи остварени по основу пружања услуга
боравка деце у предшколским установама у
корист нивоа општина

742225

Накнада за обележавање и евидецију
животиња

742251

Општинске административне таксе

742252

Накнада за обавезни здравствени преглед
биља

355.075.746
-

48,9%
0,0%

18.188.334
-

0,0%

Број 31

373.264.080
-

355.075.746

48,9%

18.188.334

339.075.746

46,7%

339.075.746

6.000.000

0,8%

6.000.000
18.188.334

10.000.000

373.264.080

18.188.334
10.000.000

-

0,0%

-

33.550.000
1.900.000

4,6%
0,3%

-

0,0%

-

500.000

0,1%

500.000

200.000

0,0%

200.000

500.000

0,1%

500.000

0,0%

-

500.000

0,1%

500.000

200.000
25.650.000

0,0%
3,5%

50.000

0,0%

50.000

9.600.000

1,3%

9.600.000

1.300.000

0,2%

1.300.000

8.000.000

1,1%

8.000.000

10.000

0,0%

10.000

330.000

0,0%

330.000

10.000

0,0%

10.000

4.211.500
-

3.611.500

37.761.500
1.900.000

200.000
29.261.500

Број 31

742253
742255
742324
742351
742372
742378
743000
743324

743328

743351

743353
744000
744151
745000
745151
745153
770000
772111
791000
791110
800000
811000
811151
811153
812000
841000
841000
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Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа
општина
Трошкови поступка санитарних и
здравствених инспекција
Приходи које својом делатношћу остваре
органи и организације општина
Приходи индиректних корисника буџета ЈЛС
који се остварују додатним активностима
Родитељски динар за ваннаставне активности
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје,
предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни за прекршаје које
изриче републички орган управе надлежан за
послове јавних прихода
Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом скупштине општине, као и одузета
имовинцка корист у том поступку
Приходи од новчаних казни за прекршаје по
прекршајном налогу и казни изречених у
управном поступку у корист нивоа општина
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ
И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа општина
Део добити јавног предузећа према одлуци
управног одбора јавног предузећа, у корист
нивоа општина
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Приходи из буџета
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
Примања од продаје непокретности у корист
нивоа општина
Примања од отплате станова у корист нивоа
општина
Примања од продаје покретне имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје земљишта
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2.500.000

0,3%

2.500.000

600.000

0,1%

600.000

50.000

0,0%

50.000

3.200.000

0,4%

3.200.000
3.210.000

3.210.000

0,0%

401.500

401.500

4.550.000

0,6%

-

4.550.000

4.400.000

0,6%

4.400.000

50.000

0,0%

50.000

50.000

0,0%

50.000

50.000

0,0%

50.000

400.000

0,1%

300.000

700.000

400.000

0,1%

300.000

700.000

1.050.000

0,1%

300.000

1.350.000

300.000

0,0%

300.000

600.000

750.000

0,1%

1.544.254

0,2%

1.544.254

0,2%
-

750.000
-

1.544.254
1.544.254

-

-

0,0%
6.500.000

0,9%

-

6.500.000

6.500.000

0,9%

-

6.500.000

6.500.000

0,9%

6.500.000

0,0%

-

-

0,0%
0,0%
0,0%

-

-
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911000
911451
912
921000
921941
7+8+9
3+7+8+9
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ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
Примања од задуживања од пословних
банака у земљи у корист нивоа општина
Примања од иностраног задуживања
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ
Примања од продаје домаћих акција и осталог
капитала у корист нивоа градова
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Број 31

49.000.000

6,8%

-

49.000.000

49.000.000

6,8%

-

49.000.000

49.000.000

6,8%

-

0,0%
0,0%

49.000.000

-

-

0,0%
684.000.000

94,3%

22.399.834

706.399.834

725.400.000

100,0%

22.399.834

747.799.834

Члан 6.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Екон.
клас.
1
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
420
421
422
423
424
425
426
430
431
432
433
434
435
440
441
442
443
444

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури (превоз)
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни
расходи
Посланички додатак;
Судијски додатак.
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге
и мат)
Материјал
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Амортизација некретнина и опреме;
Амортизација култивисане имовине;
Употреба драгоцености;
Употреба природне имовине;
Амортизација нематеријалне имовине
ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата домаћих камата;
Отплата страних камата;
Отплата камата по гаранцијама
Пратећи трошкови задуживања

3
592.637.000
133.987.042
105.817.500

4
81,7%
18,5%
14,6%

Средства
из осталих
извора
5
22.229.834
12.457.000
10.365.000

19.004.382

2,6%

2.032.000

21.036.382

580.360
2.525.800
4.759.000

0,1%
0,3%
0,7%

60.000

580.360
2.525.800
4.819.000

1.300.000

0,2%

-

1.300.000

232.889.200
53.134.500
2.378.000
81.130.200
74.756.600

0,0%
0,0%
32,1%
7,3%
0,3%
11,2%
10,3%

6.461.500
547.500
80.000
1.674.000
3.530.000

239.350.700
53.682.000
2.458.000
82.804.200
78.286.600

6.122.900

0,8%

250.000

6.372.900

15.367.000
10.920.000
10.800.000

2,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,5%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%

380.000
-

15.747.000
10.920.000
10.800.000
120.000

Средства из
буџета

120.000

Структура
%

Укупна јавна
средства
6
614.866.834
146.444.042
116.182.500

Број 31

450

4511

4512
452
453
454
460
461
462
4631
4632
464
465
470
472
480
481
482
483

484
485

489
490
494
495
496

499
49911
49912
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СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Субвенције приватним финансијским
институцијама;
Субвенције јавним финансијским
институцијама;
Субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације страним владама
Донације и дотације међународним
организацијама
Текући трансфери осталим нивоима
власти
Капитални трансфери осталим
нивоима власти
Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
Остале донације, дотације и
трансфери
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама;
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали;
Новчане казне и пенали по решењу
судова;
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока;
Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа;
Расходи који се финансирају из
средстава за реализацију националног
инвестиционог плана
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА
Администр.трансфери из буџета Текући расходи
Администр.трансфери из буџета Издаци за нефинансијску имовину
Административни трансфери из буџета
- Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
Административни трансфери из буџета
- Средства резерве
Стална резерва
Текућа резерва
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40.650.000

5,6%

-

40.650.000

14.100.000

1,9%

-

14.100.000

26.550.000

3,7%

-

26.550.000

-

0,0%

-

-

0,0%

-

-

89.866.140
-

0,0%
12,4%
0,0%

3.111.334
-

92.977.474
-

-

0,0%

-

-

45.520.000

6,3%

-

45.520.000

12.906.640

1,8%

3.111.334

16.017.974

19.000.000

2,6%

-

19.000.000

12.439.500

1,7%

-

12.439.500

27.560.000

3,8%

-

27.560.000

27.560.000

3,8%

-

27.560.000

53.810.000
40.250.000

7,4%
5,5%

200.000
200.000

54.010.000
40.450.000

260.000

0,0%

-

260.000

8.300.000

1,1%

-

8.300.000

1.000.000

0,1%

-

1.000.000

4.000.000

0,6%

-

4.000.000

-

0,0%

-

-

2.954.618

0,4%

-

2.954.618

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

2.954.618

0,4%

-

2.954.618

-

0,0%
0,0%

-

-
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Број 31

500
510

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА

116.563.000
111.563.000

16,1%
15,4%

170.000
170.000

116.733.000
111.733.000

511
512
513
514
515
520

Зграде и грађевински објекти;
Машине и опрема;
Остале некретнине и опрема;
Култивисана имовина;
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ

105.500.000
5.521.000
542.000
-

14,5%
0,8%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%

150.000
20.000
-

105.500.000
5.671.000
-

521
522
523
531
540

Робне резерве;
Залихе производње;
Залихе робе за даљу продају
Драгоцености
ПРИРОДНА ИМОВИНА

5.000.000

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%

-

-

-

5.000.000

541
542
543

Земљиште;
Рудна богатства;
Шуме и воде
Неф. Имов. која се фин. из сред. за
реализ. нип-а
Неф. имовина која се фин. из сред. за
реализ. нип-а
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

5.000.000
-

0,7%
0,0%
0,0%

-

5.000.000
-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

16.200.000

2,2%

-

16.200.000

16.200.000

2,2%

-

16.200.000

725.400.000

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

22.399.834

747.799.834

550
551
610
611
612
613
620
621

Отплата главнице домаћим
кредиторима
Отплата главнице страним банкама
Отплата дуга по гаранцијама
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће фин. Имовине
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

562.000
-

Члан 7.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функциje
1
000

Функционална класификација
2
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Средства из
буџета

Структура
%

3
37.372.000

4
5,2%

Средства
из
осталих
извора
5

Укупна јавна
средства

-

6
37.372.000
-

010

Болест и инвалидност;

-

0,0%

-

020

Старост;

-

0,0%

-

-

030

Корисници породичне пензије;

-

0,0%

-

-

040

Породица и деца;

17.560.000

2,4%

-

17.560.000

050

Незапосленост;

-

0,0%

-

-

060

Становање;

-

0,0%

-

-

070

Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на
другом месту;

3.812.000

1,9%

-

13.812.000

080

Социјална заштита - истраживање и
развој;

-

0,0%

-

-

090

Социјална заштита некласификована
на другом месту

6.000.000

0,8%

-

6.000.000
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100

110
111
112
113
120
121
122
130
131
132
133
140
150
160
170
180
200
210
220
230
240
250
300
310
320
330
340
350
360
400
410
411
412
420
421
422
423
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ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови;
Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални послови
Спољни послови
Економска помоћ иностранству;
Економска помоћ земљама у развоју
и земљама у транзицији
Економска помоћ преко
међународних организација
Опште услуге;
Опште кадровске услуге
Опште услуге планирања и
статистике
Остале опште услуге
Основно истраживање;
Опште јавне услуге - истраживање и
развој;
Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту;
Трансакције јавног дуга;
Трансфери општег карактера између
различитих нивоа власти
ОДБРАНА
Војна одбрана
Цивилна одбрана
Војна помоћ иностранству
Одбрана - истраживање и развој
Одбрана некласификована на другом
месту
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Услуге полиције;
Услуге противпожарне заштите;
Судови;
Затвори;
Јавни ред и безбедност истраживање и развој;
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални
послови и послови по питању рада;
Општи економски и комерцијални
послови
Општи послови по питању рада
Пољопривреда, шумарство, лов и
риболов;
Пољопривреда
Шумарство
Лов и риболов
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189.021.618

26,1%

1.610.000

190.631.618

29.817.000

4,1%

-

29.817.000

-

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

124.015.000
-

17,1%
0,0%

-

124.015.000
-

-

0,0%

-

-

-

0,0%
0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

16.569.618

2,3%

1.610.000

18.179.618

18.620.000

2,6%

-

18.620.000

-

0,0%

-

-

9.000.000

1,2%

-

9.000.000

15.854.000
9.667.000
-

2,2%
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%

-

15.854.000
9.667.000
-

-

0,0%

-

-

6.187.000

0,9%

-

6.187.000

130.424.200

18,0%

3.100.000

133.524.200

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

17.450.000
-

2,4%
0,0%
0,0%

-

17.450.000
-

9.000.000
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430
431
432
433
434
435
436
440
441
442
443
450
451
452
453
454
455
460
470
471
472
473
474
480

481

482
483
484
485
486
487
490
500
510
520
530
540
550
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Гориво и енергија;
Угаљ и остала чврста минерална
горива
Нафта и природни гас
Нуклеарно гориво
Остала горива
Електрична енергија
Остала енергија
Рударство, производња и изградња;
Ископавање минералних ресурса,
изузев минералних горива
Производња
Изградња
Саобраћај;
Друмски саобраћај
Водени саобраћај
Железнички саобраћај
Ваздушни саобраћај
Цевоводи и други облици саобраћаја
Комуникације;
Остале делатности;
Трговина, смештај и складиштење
Хотели и ресторани
Туризам
Вишенаменски развојни пројекти
Економски послови - истраживање и
развој;
Истраживање и развој - Општи
економски и комерцијални послови и
послови по питању рада
Истраживање и развој Пољопривреда, шумарство, лов и
риболов
Истраживање и развој - Гориво и
енергија
Истраживање и развој - Рударство,
производња и изградња
Истраживање и развој - Саобраћај
Истраживање и развој - Комуникације
Истраживање и развој - Остале
делатности
Економски послови некласификовани
на другом месту
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање отпадом;
Управљање отпадним водама;
Смањење загађености;
Заштита биљног и животињског света
и крајолика;
Заштита животне средине истраживање и развој;
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-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

69.500.000
-

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,6%
0,0%

-

69.500.000
-

-

0,0%

-

-

21.500.000
12.304.200
-

0,0%
0,0%
0,0%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%
0,0%

3.100.000
-

21.500.000
15.404.200
-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

0,0%

-

-

-

0,0%
0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

9.670.000

1,3%

-

9.670.000

51.340.000

7,1%

-

51.340.000

39.690.000
-

5,5%
0,0%
0,0%

-

39.690.000
-

650.000

0,1%

-

650.000

-

0,0%

-

-

Број 31

560
600
610
620
630
640
650
660
700
710
711
712
713
720
721
722
723
724
730
731
732
733
734
740
750
760
800
810
820
830
840
850
860
900
910
911
912
913
914
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Заштита животне средине
некласификована на другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Стамбени развој;
Развој заједнице;
Водоснабдевање;
Улична расвета;
Послови становања и заједнице истраживање и развој;
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
ЗДРАВСТВО
Медицински производи, помагала и
опрема;
Фармацеутски производи
Остали медицински производи
Терапеутска помагала и опрема
Ванболничке услуге;
Опште медицинске услуге
Специјализоване медицинске услуге
Стоматолошке услуге
Парамедицинске услуге
Болничке услуге;
Опште болничке услуге
Специјализоване болничке услуге
Услуге медицинских центара и
породилишта
Услуге домова за негу и опоравак
Услуге јавног здравства;
Здравство - истраживање и развој;
Здравство некласификовано на
другом месту.
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И
ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта;
Услуге културе;
Услуге емитовања и штампања;
Верске и остале услуге заједнице;
Рекреација, спорт, култура и вере истраживање и развој;
Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско и основно образовање;
Предшколско образовање
Основно образовање
Основно образовање са домом
ученика
Основно образовање са средњом
школом
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11.000.000

1,5%

-

11.000.000

79.540.000

11,0%

-

79.540.000

36.840.000
11.200.000
22.600.000

0,0%
5,1%
1,5%
3,1%

-

36.840.000
11.200.000
22.600.000

-

0,0%

-

-

8.900.000

1,2%

-

8.900.000

19.500.000

2,7%

-

19.500.000

-

0,0%

-

-

-

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

19.500.000
-

0,0%
2,7%
0,0%

-

19.500.000
-

-

0,0%

-

-

72.382.782

10,0%

600.000

72.982.782

22.000.000
38.382.782
7.500.000
4.500.000

3,0%
5,3%
1,0%
0,6%

600.000
-

22.000.000
38.982.782
7.500.000
4.500.000

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

120.965.400
56.850.760
45.414.640

16,7%
0,0%
7,8%
6,3%

17.089.834
13.978.500
-

138.055.234
70.829.260
45.414.640

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-
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Број 31

915

Специјално основно образовање

-

0,0%

-

-

916

Основно образовање са средњом школом и домом
ученика

-

0,0%

-

-

13.700.000

1,9%

3.111.334

16.811.334

Средње образовање;

920
921

Ниже средње образовање

-

0,0%

-

-

922
923

Више средње образовање
Средње образовање са домом ученика

-

0,0%
0,0%

-

-

Више образовање;

-

0,0%

-

-

Више образовање

-

0,0%

-

-

930
931
932

Више образовање са студентским домом

-

0,0%

-

-

941

Високо образовање;
Високо образовање - први степен

-

0,0%
0,0%

-

-

940

Високо образовање - други степен

-

0,0%

-

950

Образовање које није дефинисано нивоом;

-

0,0%

-

-

960

Помоћне услуге образовању;

-

0,0%

-

-

970

Образовање - истраживање и развој;

980

Образовање некласификовано на другом месту
УКУПНО

942

-

0,0%

-

-

5.000.000
725.400.000

0,7%
100,0%

22.399.834

5.000.000
747.799.834

Члан 8.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програм
Програмска
активност/
Пројекат
1
1101

2
1101-0001
1101-0002
1101-0003

Назив

Средства
из буџета

3
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

4
24.800.000

Просторно и урбанистичко планирање
Спровођење урбанистичких и просторних планова
Управљање грађевинским земљиштем

14.800.000
0
5.000.000

Структура %

5
3,4%
2,0%
0,0%
0,7%

Сопствени
и други
приходи
6

Укупна
средства

0

7
24.800.000

0
0
0

14.800.000
0
5.000.000
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1101-0004
1101-П1
1101-П2
1101-П3
1101-П4
1101-П5

Социјално становање
Догардања објекта за предшколски програм у Белотићу

Страна 15

Програм 2. Комуналне делатности

0
5.000.000
0
0
0
0
66.060.000

1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0005
1102-0006
1102-0007
1102-0008

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Зоохигијена
Уређивање, одржавање и коришћење пијацa
Одржавање гробаља и погребне услуге
Производња и дистрибуција топлотне енергије
Управљање и снабдевање водом за пиће

22.600.000
650.000
8.900.000
11.000.000
0
3.650.000
0
2.700.000

9,1%
3,1%
0,1%
1,2%
1,5%
0,0%
0,5%
0,0%
0,4%

0
0
0
0
0
0
0
0

22.600.000
650.000
8.900.000
11.000.000
0
3.650.000
0
2.700.000

1102-0009
1102-П1
1102-П2
1102-П3
1102-П4
1102-П5
1102-П6
1102-П7
1102-П8

Остале комуналне услуге
Набавка комбиноване машине - ровокопач
Набавка опреме - камион
Набавка опреме - камион са корпом/дизалицом
Набавка опреме - возило за превоз радника
Проширење изворишта
Санација и реконструкција вододводне мреже у Богатићу
Набавка опреме - лаки трактор
Набавка опреме - трактор са тарупом

0
2.040.000
750.000
1.650.000
80.000
7.500.000
1.000.000
1.040.000
2.500.000

0,0%
0,3%
0,1%
0,2%
0,0%
1,0%
0,1%
0,1%
0,3%

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2.040.000
750.000
1.650.000
80.000
7.500.000
1.000.000
1.040.000
2.500.000

0
0
0
10.000.000

0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,3%

0
0
0
0

0
0
0
10.000.000

0
0

0
2.000.000

1102

1102-П9
1102-П10
Програм 3. Локални економски развој

1501
1501-0001
1501-0002

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Мере активне политике запошљавања

0
2.000.000

0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
0
0
0
0

0
5.000.000
0
0
0
0
66.060.000
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1501-0003
1501-П1
1501-П2

Подстицаји за развој предузетништва

Програм 4. Развој туризма

1502
1502-0001
1502-0002
1502-П1
1502-П2
1502-П3
1502-П4
1502-П5
1502-П6
0101
0101-0001
0101-0002

Управљање развојем туризма
Промоција туристичке понуде

0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0401-0005
0401-0006
0401-П1
0401-П2
0401-П3
0401-П4
0401-П5
0401-П6

5.687.000
2.567.200

Манифестација ''Хајдучко вече''
Манифестација ''Мачванска лила''
Манифестација ''Ивањдански дани''
Постављање туристичке сигнализације
Пројекат успостављања бициклистичких и пешачких рута
Изградња Еко кампа и уређење Васиног шиба у излетнички центар
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

3.050.000
200.000
200.000
0
100.000
500.000
17.450.000

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Мере подршке руралном развоју

4.950.000
12.500.000

Програм 6. Заштита животне средине

0
0
39.690.000

0101-П1
0101-П2
0401

8.000.000
0
0
12.304.200

Број 31

1,1%
0,0%
0,0%
1,7%
0,8%
0,4%

0
0
0
3.100.000

8.000.000
0
0
15.404.200

0
300.000

5.687.000
2.867.200

0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
2,4%
0,7%
1,7%

2.000.000
0
0
0
300.000
500.000
0

5.050.000
200.000
200.000
0
400.000
1.000.000
17.450.000

0
0

4.950.000
12.500.000

0
0
0

0
0
39.690.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
400.000
4.800.000
0

0
0
0
0
0
0

2.950.000
1.700.000
1.340.000
500.000
4.000.000
0

Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита природе
Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
Управљање осталим врстама отпада

0
0
0
400.000
4.800.000
0

0,0%
0,0%
5,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,7%
0,0%

Набавка аутосмећара
Набавка аутофекалне цистерне
Набавка камиона рото-смећара
Адаптација објекта на депонији
Набавка новог камиона кипера
Ограда на депонији

2.950.000
1.700.000
1.340.000
500.000
4.000.000
0

0,4%
0,2%
0,2%
0,1%
0,6%
0,0%
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0401-П7

Главни пројекат потисног цевовода од Црпне станице Богатић до
реципијента реке Саве

0401-П8
Програм 7. Организација саобраћајаи саобраћајнаинфраструктура

0701
0701-0001

Управљање саобраћајем

0701-0002

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0701-0003

Управљање јавним паркиралиштима

0701-0004

Јавни градски и приградски превоз путника
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24.000.000
0
27.687.000

3,3%

0

24.000.000

0,0%

0
0

0
27.687.000

0

6.187.000

6.187.000

3,8%
0,9%

21.500.000

3,0%

0

21.500.000

0

0,0%

0

0

0

0,0%

0

0

0701-П1

0

0,0%

0

0

0701-П2
0701-П3

0,0%
0,0%

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање

0
0
56.850.760

7,8%

0
0
13.978.500

0
0
70.829.260

Функционисање предшколских установа

55.850.760

7,7%

13.978.500

69.829.260

1.000.000

0,1%

0

1.000.000

0

0,0%

0

0

Програм 9. Основно образовање и васпитање

0
45.414.640

0,0%
6,3%

0
0

0
45.414.640

Функционисање основних школа

37.638.000

5,2%

0

37.638.000

2.850.000

0,4%

0

2.850.000

685.000

0,1%

0

685.000

2001
2001-0001
2001-П1

Унапређење рада у предшколској установи

2001-П2
2001-П3
2002
2002-0001
2002-П1

Доградња санитарног чвора у ИО ОШ Глоговац

2002-П2

Опремање уч. простора наставним средствима у ОШ Дубље

2002-П3
2002-П4

Санитарни блок у ОШ Клење
Опрема за школу у ОШ Клење

2.441.640
600.000

0,3%
0,1%

0
0

2.441.640
600.000

2002-П5

Адаптација крова у ОШ Глушци

1.200.000

0,2%

0

1.200.000

2002-П6

Израда и уградња фасадне столарије у Клењу

0

0,0%

0

0

2002-П7

Опрема за школу

0

0,0%

0

0

2002-П8

Ограда и трибине

0

0,0%

0

0

2002-П9
2002-П10

Израда и уградња дела столарије у Глушцима
Замена кровног покривача у Узвећу
Програм 10. Средње образовање и васпитање

0
0
13.700.000

0,0%
0,0%
1,9%

3.111.334

0
0
16.811.334

2003-0001

Функционисање средњих школа

13.200.000

1,8%

0

13.200.000

2003
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2003-П1
2003-П2
2003-П3
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
0901-0007
0901-0008
0901-П1
0901-П2
1801
1801-0001
1801-0002
1801-0003
1801-П1
1201
1201-0001
1201-0002
1201-0003
1201-0004
1201-0005
1201-0006
1201-П1
1201-П2
1201-П3

Радови на инв.одржавању водовода и канализације

Програм 11. Социјална и дечја заштита
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Дневне услуге у заједници
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Подршка деци и породицама са децом
Подршка материјално угрожених лица/породица
Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом

Програм 12. Здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Мртвозорство
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Програм 13. Развој културе и информисања
Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања
Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина
Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом
Набавка књига у библиотеци
Дани Јанка Веселиновића
Манифестација ''Метковачка весела машина''

Број 31

500.000
0
0
37.372.000
17.680.000
632.000
4.500.000
0
5.500.000
9.060.000
0
0
0
0
19.500.000
19.000.000
500.000
0
0
50.382.782
24.528.782
8.864.000

0,1%
0,0%
0,0%
5,2%
2,4%
0,1%
0,6%
0,0%
0,8%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,7%
2,6%
0,1%
0,0%
0,0%
6,9%
3,4%
1,2%

3.111.334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
160.000
420.000

3.611.334
0
0
37.372.000
17.680.000
632.000
4.500.000
0
5.500.000
9.060.000
0
0
0
0
19.500.000
19.000.000
500.000
0
0
50.982.782
24.688.782
9.284.000

4.500.000

0,6%

0

4.500.000

7.500.000

1,0%

0

7.500.000

0
0
490.000
300.000
300.000

0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%

0
0
20.000
0
0

0
0
510.000
300.000
300.000
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1201-П4
1201-П5
1201-П6
1201-П7
1301
1301-0001
1301-0002
1301-0003
1301-0004
1301-0005
1301-П1
1301-П2
1301-П3
1301-П4
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0005
0602-0006
0602-0007
0602-0008
0602-0009
0602-0010
0602-0011
0602-0012
0602-0013
0602-0014
0602-П1
0602-П2
0602-П3

Манифестација ''Бој на Дубљу''
Реконструкција крова

Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Подршка предшколском и школском спорту
Одржавање спортске инфраструктуре
Функционисање локалних спортских установа
Спровођење омладинске политике
Изградња хале Мачванске средње школе
Опремање хале Мачванске средње школе

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско правобранилаштво
Омбудсман
Инспекцијски послови
Функционисање националних савета националних мањина
Правна помоћ
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Робне резерве
Комунална полиција
Администриранје изворних прихода локалне самоуправе
Управљање у ванредним ситуацијама

400.000
3.500.000
0
0
27.000.000
22.000.000
0
0
0
5.000.000
0
0
0
0
177.871.618
124.015.000
13.615.000
18.620.000
9.667.000
0
0
0
0
2.454.618
500.000
0
0
0
9.000.000
0
0
0
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0,1%
0,5%
0,0%
0,0%
3,7%
3,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
24,5%
17,1%
1,9%
2,6%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.610.000
0
1.610.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

400.000
3.500.000
0
0
27.000.000
22.000.000
0
0
0
5.000.000
0
0
0
0
179.481.618
124.015.000
15.225.000
18.620.000
9.667.000
0
0
0
0
2.454.618
500.000
0
0
0
9.000.000
0
0
0
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2101
2101-0001
2101-0002
2101-0003
2101-П1
2101-П2
2101-П3
0501
0501-0001
0501-П1
0501-П2

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
Функционисање скупштине
Функционисање извршних органа
Подршка раду извршних органа и скупштине
Обележавање Дана општине и Новогодишњи пријем

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба
обновљивох извора енергије
Детаљна геотермална истраживања и оцена могућности производње
топлотне и електричне енергије из геотермалних ресурса на територији
општине Богатић
Израда пројектне документације и извођење радова на систему даљинског
грејања објеката јавне намене у Богатићу
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

Број 31

29.817.000
16.397.000
12.120.000
0
1.300.000
0
0
69.500.000

4,1%
2,3%
1,7%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
9,6%

0
0
0
0
0
0
0
0

29.817.000
16.397.000
12.120.000
0
1.300.000
0
0
69.500.000

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0

69.500.000

9,6%

0

69.500.000

725.400.000

100,0%

22.399.834

747.799.834

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.

Раздео

Глава

Програм

Функција

Програмска
активност

Позиција

Економ.
Класиф.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 747.799.834 динара, финансирани из свих извора финансирања,
распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

1
1

2

4

3

6

7

8

2101
21010001
110

Опис

9
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупно

10

11

12

Број 31
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1
2
3
4
5
6

411
412
415
421
422
423

7

465

8

481

01

01

2101-П1
110
9
10

423
426
01

01

01

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
У томе: Чланарина РРА и учешће у пројектима
Остале дотације по закону
Дотације невладиним организацијама-финансирање редовног
рада политичких субјеката
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Функција 110:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:
.
Обележавање Дана општине и Новогодишњи пријем
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Услуге по уговору (репрезентација и угоститељске услуге)
Материјал (рекламни материјал)
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Функција 110:
Извори финансирања за пројекат 2101-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 2101-П1:
.
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
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2.520.000
500.000
70.000
1.000.000
10.000
11.667.000
1.600.000
380.000

2.520.000
500.000
70.000
1.000.000
10.000
11.667.000
1.600.000
380.000

250.000

250.000

16.397.000
16.397.000

0

16.397.000
16.397.000

16.397.000
16.397.000

0

16.397.000
16.397.000

600.000
700.000

600.000
700.000

1.300.000
1.300.000

0

1.300.000
1.300.000

1.300.000
1.300.000

0

1.300.000
1.300.000

17.697.000
17.697.000

0

17.697.000
17.697.000
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01

Број 31

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета

17.697.000

Свега за Раздео 1:

17.697.000

17.697.000
0

17.697.000

.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2
2101
21010002

Функционисање извршних органа

411
412
415
422
423
465

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације по закону

01

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета

12.120.000

12.120.000

Функција 110:

12.120.000

12.120.000

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
Приходи из буџета

12.120.000

12.120.000

Свега за програмску активност 2101-0002:

12.120.000

12.120.000

Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета

12.120.000

12.120.000

Свега за Програм 16:

12.120.000

110
11
12
13
14
15
16

01

01

.
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701
07010001
360

Управљање саобраћајем
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

5.800.000
1.040.000
250.000
10.000
4.300.000
720.000

5.800.000
1.040.000
250.000
10.000
4.300.000
720.000

0

12.120.000
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17
18

424
512
01
13

01
13

01
13

01
13
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Специјализоване услуге-безбедност у саобраћају
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

5.187.000
1.000.000

5.187.000
1.000.000

1.700.000
4.487.000

1.700.000
4.487.000

Функција 360:

6.187.000

6.187.000

Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.700.000
4.487.000

1.700.000
4.487.000

Свега за програмску активност 0701-0001:

6.187.000

6.187.000

.
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.700.000
4.487.000

1.700.000
4.487.000

Свега за Програм 7:

6.187.000

6.187.000

.
Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

13.820.000
4.487.000

13.820.000
4.487.000

Свега за Раздео 2:

18.307.000

18.307.000

1.090.000
196.000
130.000
15.000
50.000

1.090.000
196.000
130.000
15.000
50.000

.
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

3
0602
06020004

Општинско правобранилаштво

330
19
20
21
22
23

411
412
415
422
423

Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
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24
25
26
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426
465
483

Материјал
Остале дотације по закону
Новчане казне и пенали, поравнања

50.000
136.000
8.000.000

50.000
136.000
8.000.000

01

Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета

9.667.000

9.667.000

Функција 330:

9.667.000

9.667.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
Приходи из буџета

9.667.000

9.667.000

Свега за програмску активност 0602-0004:

9.667.000

9.667.000

.
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

9.667.000

9.667.000

Свега за Програм 15:

9.667.000

.
Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета

9.667.000

9.667.000

Свега за Раздео 3:

9.667.000

9.667.000

51.000.000
9.100.000
200.000
900.000
2.000.000
550.000
22.000.000
100.000

51.000.000
9.100.000
200.000
900.000
2.000.000
550.000
22.000.000
100.000

01

01

01

0

9.667.000

.
ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

4
0602
06020001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

130
27
28
29
30
31
32
33
34

411
412
413
414
415
416
421
422

Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
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35

423

36
37
38
39

425
426
465
512

Услуге по уговору
У томе: Надзорни орган
У томе: Превоз ученика
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације по закону
Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

124.015.000

Функција 130:

124.015.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета

124.015.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

124.015.000

01

23.650.000
500.000
6.800.000
2.000.000
4.760.000
5.600.000
2.155.000

23.650.000
500.000
6.800.000
2.000.000
4.760.000
5.600.000
2.155.000
124.015.000
0

124.015.000
124.015.000

0

124.015.000

.
06020003

Сервисирање јавног дуга

441
444
611

Трансакције јавног дуга
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима

2.300.000
120.000
16.200.000

2.300.000
120.000
16.200.000

01

Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета

18.620.000

18.620.000

Функција 170:

18.620.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:
Приходи из буџета

18.620.000

Свега за програмску активност 0602-0003:

18.620.000

170
40
41
42

01

0

18.620.000
18.620.000

0

18.620.000

.
06020009

Текућа буџетска резерва

160
43

499

Финансијски и фискални послови
Текућа буџетска резерва

2.454.618

2.454.618

Страна 26
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Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

2.454.618

Функција 160:

2.454.618

Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:
Приходи из буџета

2.454.618

Свега за програмску активност 0602-0009:

2.454.618

2.454.618
0

2.454.618
2.454.618

0

2.454.618

.
06020010

Стална буџетска резерва

160
44

499
01

01

Финансијски и фискални послови
Стална буџетска резерва
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

500.000

Функција 160:

500.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
Приходи из буџета

500.000

Свега за програмску активност 0602-0010:

500.000

500.000

500.000
500.000
0

500.000
500.000

0

500.000

.
06020014

Управљање у ванредним ситуацијама
Цивилна одбрана

220
45
46
47

424
484
512
01

01

.
Остале специјализоване услуге
Накнада штете услед елементарниј непогода
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета

7.000.000
1.000.000
1.000.000

7.000.000
1.000.000
1.000.000

9.000.000

9.000.000

Функција 220:

9.000.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:
Приходи из буџета

9.000.000

Свега за програмску активност 0602-0014:

9.000.000

0

9.000.000
9.000.000

0

9.000.000
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Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

Страна 27

154.589.618
154.589.618

0

154.589.618
154.589.618

.
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101
11010001
620
48
49
50
51

424
424
424
511
01

01

Просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице;
Специјализоване услуге-геодетске услуге
Специјализоване услуге-рушење нелегално изграђених објеката
Специјализоване услуге-Новопројектована 7 и 8, Бубања
Зграде и грађевински објекти-пројектно планирање
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0001:

3.000.000
3.000.000
1.600.000
7.200.000

3.000.000
3.000.000
1.600.000
7.200.000

14.800.000
14.800.000

0

14.800.000
14.800.000

14.800.000
14.800.000

0
0

14.800.000
14.800.000

.
11010003
620
52

541
01

01

1101-П1
620

Управљање грађевинским земљиштем
Развој заједнице;
Земљиште (парцела за гробље, експропријација)
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0003:
.
Догардања објекта за предшколски програм у Белотићу
Развој заједнице;

5.000.000

5.000.000

5.000.000
5.000.000

0
0

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

0
0

5.000.000
5.000.000
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511
01

01

01
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Зграде и грађевински објекти;
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Функција 620:

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за пројекат 1101-П1:
Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

Свега за пројекат 1101-П1:

5.000.000

5.000.000

.
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета

24.800.000

Свега за Програм 1:

24.800.000

24.800.000
0

24.800.000

.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
.
ЈКП ''БОГАТИЋ'', БОГАТИЋ
.

1102

11020002
540
54

Одржавање јавних зелених површина
Заштита биљног и животињског света и крајолика
4511 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 540:
01 Приходи из буџета

01

150.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
Приходи из буџета

150.000

Свега за програмску активност 1102-0002:

150.000

660

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту

150.000

150.000

Функција 540:

.
11020003

150.000

150.000
0

150.000
150.000

0

150.000
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4511 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 660:
01 Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0003:

Страна 29

2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000

2.400.000

0

2.400.000
2.400.000

0

2.400.000
2.400.000

.
11020006
490
56

Одржавање гробаља и погребне услуге
Економски послови некласификовани на другом месту
4511 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 490:
01 Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0006:

650.000

650.000

650.000
650.000

0

650.000
650.000

650.000
650.000

0

650.000
650.000

.
11020008
630
57

1102-П1
620

Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање
4511 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0008:
.
Набавка комбиноване машине - ровокопач
Развој заједнице

2.700.000

2.700.000

2.700.000
2.700.000

0

2.700.000
2.700.000

2.700.000
2.700.000

0

2.700.000
2.700.000
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4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Функција 620:
01

1102-П2
490
59

1102-П3
490
60

1102-П4
490

2.040.000
2.040.000
2.040.000

Свега за пројекат 1102-П1:

2.040.000

2.040.000

0

2.040.000
2.040.000
2.040.000

0

750.000

2.040.000

750.000

750.000

750.000

Функција 490:

750.000

0

750.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102-П2:

750.000
750.000

0

750.000
750.000

.
Набавка опреме - камион са корпом-дизалицом за рад на
висини
Економски послови некласификовани на другом месту
4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 490:
01 Приходи из буџета
Функција 490:
01

2.040.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-П1:
Приходи из буџета

.
Набавка опреме - камион
Економски послови некласификовани на другом месту
4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 490:
01 Приходи из буџета

01

Број 31

Извори финансирања за програмску активност 1102-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102-П3:
.
Набавка опреме - возило за превоз радника
Економски послови некласификовани на другом месту

1.650.000

1.650.000

1.650.000
1.650.000

0

1.650.000
1.650.000

0

1.650.000
1.650.000

1.650.000
1.650.000
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4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 490:
01 Приходи из буџета

01

1102-П5
630
62

1102-П6
630
63

490

80.000

80.000

80.000
80.000

Свега за пројекат 1102-П4:

80.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-П5:
Приходи из буџета

7.500.000

Свега за пројекат 1102-П5:

7.500.000

0

7.500.000
0

1.000.000

Свега за пројекат 1102-П6:

1.000.000

7.500.000
7.500.000

0

7.500.000

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-П6:
Приходи из буџета

80.000

7.500.000

1.000.000

1.000.000

80.000
80.000

7.500.000
7.500.000

.
Набавка опреме - лаки трактор
Економски послови некласификовани на другом месту

0

7.500.000

Функција 630:

Функција 630:

1102-П7

80.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-П4:
Приходи из буџета

.
Санација и реконструкција вододводне мреже у Богатићу
Водоснабдевање
4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета

01

80.000

Функција 490:

.
Проширење изворишта
Водоснабдевање
4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета

01

Страна 31

1.000.000
0

1.000.000
1.000.000

0

1.000.000
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1102-П8
490
65

4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 490:
01 Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за програмску активност 1102-П7:
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102-П7:
.
Набавка опреме - трактор са тарупом
Економски послови некласификовани на другом месту
4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 490:
01 Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за програмску активност 1102-П8:
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102-П8:
.
Свега за ЈКП ''БОГАТИЋ'', БОГАТИЋ:
.

11020001
640
66
67
68

421
424
511
01

01

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
Стални трошкови, утрошак јавне расвете
Остале специјализоване услуге, оджавање јавне расвете
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0001:

Број 31

1.040.000

1.040.000

1.040.000
1.040.000

0

1.040.000
1.040.000

1.040.000
1.040.000

0

1.040.000
1.040.000

2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000

2.500.000

0

2.500.000
2.500.000

0

2.500.000
2.500.000

22.460.000

22.460.000

20.000.000
2.000.000
600.000

20.000.000
2.000.000
600.000

22.600.000
22.600.000
22.600.000
22.600.000

0

22.600.000
22.600.000

0

22.600.000
22.600.000
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540
69

424
01

01
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Одржавање јавних зелених површина
Заштита биљног и животињског света и крајолика
Остале специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета

500.000

500.000

500.000

500.000

Функција 540:

500.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
Приходи из буџета

500.000

Свега за програмску активност 1102-0002:

500.000

0

500.000
500.000

0

500.000

.
11020003
660
70
71

424
424
01

01

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Остале специјализоване услуге - I зона
Остале специјализоване услуге - II и III зона
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета

6.500.000

Функција 660:

6.500.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
Приходи из буџета

6.500.000

Свега за програмску активност 1102-0003:

6.500.000

4.500.000
2.000.000

4.500.000
2.000.000
6.500.000
0

6.500.000
6.500.000

0

6.500.000

.
11020004
560
72

424

73

424

74

485

Зоохигијена
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Остале специјализоване услуге - дератизација и дезинсекција
Остале специјализоване услуге - пси луталице, угинуле
живоотиње
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа (пси луталице)

5.000.000

5.000.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

4.000.000
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Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета

11.000.000

Функција 560:

11.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:
Приходи из буџета

11.000.000

Свега за програмску активност 1102-0004:

11.000.000

11.000.000
0

11.000.000
11.000.000

0

11.000.000

.
11020006
490
75

424
01

01

01

Одржавање гробаља и погребне услуге
Економски послови некласификовани на другом месту
Остале специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета

3.000.000

Функција 490:

3.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:
Приходи из буџета

3.000.000

Свега за програмску активност 1102-0006:

3.000.000

3.000.000

.
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета

66.060.000

Свега за Програм 2:

66.060.000

3.000.000
3.000.000
0

3.000.000
3.000.000

0

3.000.000

66.060.000
0

66.060.000

.
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
.

1501
15010002
620
76

423
01

Мере активне политике запошљавања
Развој заједнице
Услуге по уговору-ЛАП
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Функција 620:

2.000.000

0

2.000.000
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Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
01

Приходи из буџета

2.000.000

Свега за програмску активност 1501-0002:

2.000.000

2.000.000
0

2.000.000

.
15010003
620
77
78
79

Подршка економском развоју и промоција предузетништва
Развој заједнице
481 Дотације невладиним организацијама-удружења
4511 Субвенционисане камате
481 Дотације невладиним организацијама-предузетници
Извори финансирања за функцију 620:
01

4.000.000
3.000.000
1.000.000

Приходи из буџета

8.000.000

Функција 620:

8.000.000

4.000.000
3.000.000
1.000.000
8.000.000
0

8.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:
01

Приходи из буџета

8.000.000

Свега за програмску активност 1501-0003:

8.000.000

8.000.000
0

8.000.000

.
Извори финансирања за Програм 3:
01

Приходи из буџета

10.000.000

Свега за Програм 3:

10.000.000

10.000.000
0

10.000.000

.
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Подршка за спровођење пољопривредне политике у
локалној заједници
Пољопривреда

0101
01010001
421
80
81

423
424

Услуге по уговору-противградна заштита
Специјализоване услуге
У томе: Сајам
У томе: Изложба говеда
У томе: Набавка противградних ракета

3.150.000
1.800.000
300.000
1.500.000

3.150.000
1.800.000
300.000
0
1.500.000
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01

01

01010002
82
83

04010004
510

4.950.000
4.950.000

0

4.950.000
4.950.000

4.950.000
4.950.000

0
0

4.950.000
4.950.000

Мере подршке руралном развоју

421

0401

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0101-0001:
.
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Пољопривреда
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
441 Отплата камата домаћинствима у земљи
Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0101-0002:
.
Извори финансирања за Програм 5:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 5:
.
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
.
ЈКП ''БОГАТИЋ'', БОГАТИЋ
Управљање отпадним водама
Управљање отпадом

4.000.000

4.000.000

8.500.000

8.500.000

12.500.000

12.500.000
0
12.500.000

12.500.000

0

12.500.000

0

12.500.000

0

12.500.000
0
12.500.000

0

17.450.000
0
17.450.000

17.450.000
0
17.450.000

Број 31

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

84

Страна 37

4511 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета
Функција 510:

400.000
400.000

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:
Приходи из буџета

400.000

Свега за програмску активност 0401-0004:

400.000

01

400.000

400.000

0

400.000
400.000
400.000

0

400.000

.
04010005
510
85

Управљање комуналним отпадом
Управљање отпадом
4511 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета

01

300.000

300.000

300.000

Функција 510:

300.000

Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:
Приходи из буџета

300.000

Свега за програмску активност 0401-0005:

300.000

300.000
0

300.000
300.000

0

300.000

.
0401-П1
510
86

Набавка аутосмећара
Управљање отпадом
4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета

01

510

2.950.000

2.950.000

2.950.000

Функција 510:

2.950.000

Извори финансирања за програмску активност 0401-П1:
Приходи из буџета

2.950.000

Свега за пројекат 0401-П1:

2.950.000
.

0401-П2

2.950.000

Набавка аутофекалне цистерне
Управљање отпадом

0

2.950.000
2.950.000

0

2.950.000
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4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета

01

0401-П3
510
88

1.700.000

1.700.000

1.700.000

1.700.000

Функција 510:

1.700.000

Извори финансирања за програмску активност 0401-П2:
Приходи из буџета

1.700.000

Свега за пројекат 0401-П2:

1.700.000

.
Набавка камиона рото-смећара
Управљање отпадом
4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета

01

Број 31

0

1.700.000
0

1.340.000

1.340.000

Извори финансирања за програмску активност 0401-П3:
Приходи из буџета

1.340.000

Свега за пројекат 0401-П3:

1.340.000

1.700.000

1.340.000

1.340.000

Функција 510:

1.700.000

1.340.000
0

1.340.000
1.340.000

0

1.340.000

.
0401-П4
510
89

Адаптација објекта на депонији
Управљање отпадом
4511 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета
Функција 510:
01

Извори финансирања за програмску активност 0401-П4:
Приходи из буџета

500.000

Свега за пројекат 0401-П4:

500.000

510

Набавка новог камиона кипера
Управљање отпадом

500.000

500.000
500.000

.
0401-П5

500.000

500.000
0

500.000
500.000

0

500.000
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4512 Субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈКП Богатић
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-П5:
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 0401-П5:
.
Свега за ЈКП ''БОГАТИЋ'', БОГАТИЋ:
.

04010005
510
91

424
01

01

0401-П7
510
92
93

511
423
13

13

Управљање комуналним отпадом
Управљање отпадом
Специјализоване услуег-ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0005:
.
Главни пројекат потисног цевовода од Црпне станице Богатић
до реципијента реке Саве
Управљање отпадом
Зграде и грађевински објекти
Услуге по уговору-Надзорни орган
Извори финансирања за функцију 510:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за пројекат 0401-П7:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0401-П7:

Страна 39

4.000.000

4.000.000

4.000.000
4.000.000

0

4.000.000
4.000.000

4.000.000
4.000.000

0

4.000.000
4.000.000

11.190.000

11.190.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000
4.500.000

0

4.500.000
4.500.000

4.500.000
4.500.000

0

4.500.000
4.500.000

23.400.000
600.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000

23.400.000
600.000

0

24.000.000
24.000.000

0

24.000.000
24.000.000
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13
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Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15.690.000
24.000.000

Свега за Програм 6:

39.690.000

15.690.000
24.000.000
0

39.690.000

.
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
.

0701

07010002
451
94

424
01

01

01

Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Друмски саобраћај
Специјализоване услуге-одржавање путева
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

21.500.000

Функција 451:

21.500.000

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
Приходи из буџета

21.500.000

Свега за програмску активност 0701-0002:

21.500.000

.
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета

21.500.000

Свега за Програм 7:

21.500.000

.
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2002
20020001

Функционисање основних школа
.
ОШ ''МИКА МИТРОВИЋ'', БОГАТИЋ

20020001
912

Функционисање основних школа
Основно образовање

21.500.000

21.500.000

21.500.000
0

21.500.000
21.500.000

0

21.500.000

21.500.000
0

21.500.000
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96

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали посебни расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали
483-Новчане казне и пенали по решењу судова
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
512-Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

01
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8.074.000
258.000
2.000.000
650.000
2.328.000
250.000
636.000
310.000
600.000
1.017.000
20.000
5.000
500.000
500.000

8.074.000
258.000
2.000.000
650.000
2.328.000
250.000
636.000
310.000
600.000
1.017.000
20.000
5.000
500.000
500.000

8.574.000

8.574.000

Функција 912:

8.574.000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета

8.574.000

8.574.000

Свега за програмску активност 2002-0001:

8.574.000

8.574.000

8.574.000

8.574.000

3.372.000
60.000
1.000.000
70.000

3.372.000
60.000
1.000.000
70.000

0

8.574.000

.
Свега за ОШ Мика Митровић:
.
ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'', БАДОВИНЦИ
20020001

Функционисање основних школа

912
97

Основно образовање
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали посебни расходи
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421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
511-Изградња зграда и објеакта
512-Машине и опрема
515-Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

01

Број 31

847.000
56.000
328.000
24.000
455.000
527.000
5.000
940.000
880.000
60.000

847.000
56.000
328.000
24.000
455.000
527.000
5.000
940.000
0
880.000
60.000

4.312.000

4.312.000

Функција 912:

4.312.000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета

4.312.000

4.312.000

Свега за програмску активност 2002-0001:

4.312.000

4.312.000

4.312.000

4.312.000

3.553.000
40.000
1.170.000
410.000
650.000
105.000
280.000

3.553.000
40.000
1.170.000
410.000
650.000
105.000
280.000

0

4.312.000

.
Свега за ОШ Вук Караџић:
.
ОШ ''ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ'', ЦРНА БАРА
20020001

Функционисање основних школа

912
99

Основно образовање
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали посебни расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
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2002-П1
912
101

20020001

424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
511-Изградња зграда и објеакта
512-Машине и опрема
515-Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:
.
Доградња санитарног чвора у ИО Глоговац
Основно образовање
4632 511-Зграде и грађевински објекти;
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за пројекат 2002-П1:
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 2002-П1:
.
Свега за ОШ Јанко Веселиновић:
.
ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'', ДУБЉЕ
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55.000
310.000
523.000
10.000
390.000

55.000
310.000
523.000
10.000
390.000
0
350.000
40.000

350.000
40.000
3.943.000
3.943.000

0

3.943.000
3.943.000

3.943.000
3.943.000

3.943.000
3.943.000

2.850.000

2.850.000

2.850.000
2.850.000

2.850.000
2.850.000

2.850.000
2.850.000

2.850.000
2.850.000

6.793.000

6.793.000

3.149.000
672.000

3.149.000
672.000

Функционисање основних школа

912
102

Основно образовање
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
415-Накнаде трошкова за запослене

Страна 44

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

01

01

2002-П2
912
103

416-Награде запосленима и остали посебни расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

45.000
653.000
165.000
592.000
109.000
419.000
494.000

45.000
653.000
165.000
592.000
109.000
419.000
494.000

3.149.000

3.149.000

Функција 912:

3.149.000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета

3.149.000

3.149.000

Свега за програмску активност 2002-0001:

3.149.000

3.149.000

685.000

685.000

685.000

685.000

Функција 912:

685.000

685.000

Извори финансирања за пројекат 2002-П2:
Приходи из буџета

685.000

685.000

Свега за пројекат 2002-П2:

685.000

685.000

3.834.000

3.834.000

.
Опремање ученичког простора наставним средствима,
Дубље
Основно образовање
4632 512-Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

01

Број 31

0

3.149.000

.
Свега за ОШ Никола Тесла:
.
ОШ ''ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ'', КЛЕЊЕ
20020001
912

Функционисање основних школа
Основно образовање

Број 31

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

104

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

01

Страна 45

4.230.000

4.230.000

414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали посебни расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
Извори финансирања за функцију 912:

65.000
1.100.000
235.000
990.000
95.000
530.000
155.000
540.000
520.000

65.000
1.100.000
235.000
990.000
95.000
530.000
155.000
540.000
520.000

Приходи из буџета

4.230.000

4.230.000

Функција 912:

4.230.000

0

4.230.000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01

2002-П3
912
105

Приходи из буџета

4.230.000

4.230.000

Свега за програмску активност 2002-0001:

4.230.000

4.230.000

2.441.640

2.441.640

Приходи из буџета

2.441.640

2.441.640

Функција 912:

2.441.640

2.441.640

Приходи из буџета

2.441.640

2.441.640

Свега за пројекат 2002-П3:

2.441.640

2.441.640

600.000

600.000

.
Санитарни блок, ОШ Клење
Основно образовање
4632 511-Изградња зграда и објеакта
Извори финансирања за функцију 912:
01

Извори финансирања за пројекат 2002-П3:
01

.
2002-П4
912
106

Опрема за школу, ОШ Клење
Основно образовање
4632 512-Машине и опрема

Страна 46

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

01

01

Број 31

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

600.000

600.000

Функција 912:

600.000

600.000

Извори финансирања за пројекат 2002-П4:
Приходи из буџета

600.000

600.000

Свега за пројекат 2002-П4:

600.000

600.000

7.271.640

7.271.640

3.330.000
70.000
1.280.000
150.000
700.000
80.000
225.000
70.000
400.000
355.000
100.000
100.000

3.330.000
70.000
1.280.000
150.000
700.000
80.000
225.000
70.000
400.000
355.000
100.000
100.000

3.430.000

3.430.000

.
Свега за ОШ Лаза Лазаревић:
.
ОШ ''ЦВЕТИН БРКИЋ'', ГЛУШЦИ
20020001

Функционисање основних школа

912
107

Основно образовање
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали посебни расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
512-Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

01

Функција 912:

3.430.000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета

3.430.000

3.430.000

Свега за програмску активност 2002-0001:

3.430.000

3.430.000

0

3.430.000

Број 31

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

2002-П5
912
108

Адаптација крова, ОШ Глушци
Основно образовање
4632 511-Изградња зграда и објеакта
Извори финансирања за функцију 912:
01

01
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1.200.000

1.200.000

Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

Функција 912:

1.200.000

1.200.000

Извори финансирања за пројекат 2002-П5:
Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

Свега за пројекат 2002-П5:

1.200.000

1.200.000

4.630.000

4.630.000

.
Свега за ОШ Цветин Бркић:
.
20020001

Функционисање основних школа

423

Основно образовање
423-Услуге по уговору-ПДВ
Извори финансирања за функцију 912:

10.000.000

10.000.000

01

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000

Функција 912:

10.000.000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000

Свега за програмску активност 2002-0001:

10.000.000

10.000.000

Приходи из буџета

45.414.640

45.414.640

Свега за Програм 9:

45.414.640

45.414.640

912
109

01

0

10.000.000

.
Извори финансирања за Програм 9:
01

.
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

2003
20030001

Функционисање средњих школа

Страна 48

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

Број 31

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА
20030001

Функционисање средњих школа

920
110

111

Средње образовање
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
414-Социјална давања запосленима
415-Накнаде трошкова за запослене
416-Награде запосленима и остали посебни расходи
421-Стални трошкови
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
483-Новчане казне и пенали по решењу судова
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
511-Изградња зграда и објеакта
512-Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета

01

2003-П1
920
112

10.500.000
200.000
2.600.000
250.000
1.940.000
500.000
1.170.000
60.000
1.300.000
2.280.000
200.000
2.700.000
200.000
2.500.000

10.500.000
200.000
2.600.000
250.000
1.940.000
500.000
1.170.000
60.000
1.300.000
2.280.000
200.000
2.700.000
200.000
2.500.000

13.200.000

13.200.000

Функција 920:

13.200.000

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
Приходи из буџета

13.200.000

13.200.000

Свега за програмску активност 2003-0001:

13.200.000

13.200.000

.
Радови на инвестиционом одржавању водовода и
канализације
Основно образовање
4632 511-Зграде и грађевински објекти;
Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета

500.000
500.000

0

3.111.334

13.200.000

3.611.334
500.000

Број 31

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

07

01
07

01
07

Донације од осталих нивоа власти
Функција 920:
Извори финансирања за пројекат 2003-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 2003-П1:
.
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 10:

Страна 49

500.000

3.111.334
3.111.334

3.111.334
3.611.334

3.111.334
3.111.334

500.000
3.111.334
3.611.334

3.111.334
3.111.334

13.700.000
3.111.334
16.811.334

500.000
500.000

13.700.000
13.700.000

.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, БОГАТИЋ

0901

09010001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

070
113

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту;
Текући трансфери осталим нивоима власти-Центар за
4631
социјални рад
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
Функција 070:
01

09010002
070

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
.
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту;

9.180.000

9.180.000

9.180.000
9.180.000

9.180.000
9.180.000

9.180.000
9.180.000

0

9.180.000
9.180.000

Страна 50

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

114

4631
01

01

Број 31

Текући трансфери осталим нивоима власти-Центар за
социјални рад
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:

132.000
132.000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:

132.000
132.000

132.000
132.000

9.312.000

9.312.000

6.500.000

6.500.000

2.000.000

2.000.000

8.500.000
8.500.000

8.500.000
8.500.000

8.500.000
8.500.000

8.500.000
8.500.000

500.000

500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

.
Свега за ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, БОГАТИЋ:

132.000

132.000

0

132.000
132.000

.
09010001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

040
115

472

116

472
01

01

09010002
090
117

472
01

Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-РЕГРЕСИРАНИ
ПРЕВОЗ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-ЈЕДНОКРАТНЕ
ПОМОЋИ
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Функција 040:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
.
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја
Социјална заштита некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета-СМЕШТАЈ УЧЕНИКА
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:

Број 31

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

01

Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:

Страна 51

500.000
500.000

500.000
500.000

.
09010003

Дневне услуге у заједници

070
118

472
01

01

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту;
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:

4.500.000

4.500.000

4.500.000
4.500.000

4.500.000
4.500.000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0003:

4.500.000
4.500.000

4.500.000
4.500.000

.
09010005

Подршка реализацији програма Црвеног крста

090
119

481
01

01

Социјална заштита некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:

5.500.000

5.500.000

5.500.000
5.500.000

5.500.000
5.500.000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0005:

5.500.000
5.500.000

5.500.000
5.500.000

4.060.000

4.060.000

.
09010006

Подршка деци и породици са децом

040
120

472

Породица и деца
Накнаде за соц.заштиту из буџета-НАКНАДА ЗА
НОВОРОЂЕНЧАД

Страна 52

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

121
122

472
472
01

01

01

Број 31

Накнаде за соц.заштиту из буџета-ПОМОЋ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ
Накнаде за соц.заштиту из буџета-ПРАТИОЦИ
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета

2.000.000
3.000.000

2.000.000
3.000.000

9.060.000

9.060.000

Функција 040:

9.060.000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:
Приходи из буџета

9.060.000

Свега за програмску активност 0901-0006:

9.060.000

.
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

37.372.000

Свега за Програм 11:

37.372.000

0

9.060.000
9.060.000

0

9.060.000

37.372.000
0

37.372.000

.
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
.

1801
18010001

Функционисање установа примарне здравствене заштите

760
123

464

01

01

Здравство некласификовано на другом месту
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом
здравља
Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета

19.000.000

19.000.000

19.000.000

19.000.000

Функција 740:

19.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:
Приходи из буџета

19.000.000

Свега за програмску активност 1801-0001:

19.000.000

0

19.000.000
19.000.000

0

19.000.000

.
18010002

Мртвозорство

760
124

423

Здравство некласификовано на другом месту
Услуге по уговору-НАКНАДА ЗА МРТВОЗОРСТВО

500.000

500.000

Број 31

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

Страна 53

Извори финансирања за функцију 740:
01

Приходи из буџета

500.000

Функција 740:

500.000

500.000
0

500.000

Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:
01

Приходи из буџета

500.000

Свега за програмску активност 1801-0002:

500.000

500.000
0

500.000

.
Извори финансирања за Програм 12:
01

Приходи из буџета

19.500.000

Свега за Програм 12:

19.500.000

19.500.000
0

19.500.000

.
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201
12010002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

481

Услуге културе
Дотације невладиним организацијама-КУД
Извори финансирања за функцију 820:

3.000.000

3.000.000

01

Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Функција 820:

3.000.000

3.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета

3.000.000

3.000.000

Свега за програмску активност 1201-0002:

3.000.000

3.000.000

4.500.000

4.500.000

Приходи из буџета

4.500.000

4.500.000

Функција 840:

4.500.000

4.500.000

820
125

01

12010003
840
126

481
01

.
Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа
Верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама-ЦРКВЕ
Извори финансирања за функцију 840:

Страна 54

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

Број 31

Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
01

12010004
830
127

423
01

Приходи из буџета

4.500.000

4.500.000

Свега за програмску активност 1201-0003:

4.500.000

4.500.000

7.500.000

7.500.000

Приходи из буџета

7.500.000

7.500.000

Функција 830:

7.500.000

7.500.000

Приходи из буџета

7.500.000

7.500.000

Свега за програмску активност 1201-0004:

7.500.000

7.500.000

Приходи из буџета

15.000.000

15.000.000

Свега за Програм 13:

15.000.000

15.000.000

22.000.000

22.000.000

.
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору-ИНФОРМИСАЊЕ
Извори финансирања за функцију 830:

Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:
01

.
Извори финансирања за Програм 13:
01

1301
13010001
810
128

481
01

.
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локланим спортским организацијама, удружењима
и савезима
Услуге рекреације и спорта;
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

22.000.000

22.000.000

Функција 810:

22.000.000

22.000.000

Приходи из буџета

22.000.000

22.000.000

Свега за програмску активност 1301-0001:

22.000.000

22.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:
01

Број 31

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

13010005

Страна 55

Спровођење омладинске политике

980
129

472
01

01

01

0501
0501-П2
436
130
131

511
423
01
10
13

01
10

Образовање некласификовано на другом месту
Студентске стипендије и ученичке награде
Извори финансирања за функцију 980:
Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Функција 980:

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:
Приходи из буџета

5.000.000

5.000.000

Свега за програмску активност 1301-0005:

5.000.000

5.000.000

.
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета

27.000.000

27.000.000

Свега за Програм 14:

27.000.000

27.000.000

65.300.000
4.200.000

65.300.000
4.200.000

20.500.000
49.000.000

20.500.000
49.000.000

Функција 436:

69.500.000

69.500.000

Извори финансирања за програмску активност 0501-П2:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања

7.587.000
49.000.000

7.587.000
49.000.000

.
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Израда пројектне документације и извођење радова на
систему даљинског грејања објеката јавне намене у
Богатићу
Остала енергија
Зграде и грађевински објекти-загревање јавних институција
Услуге по уговору - Надзор
Извори финансирања за функцију 436:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Страна 56

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

13

01
10
13

01
10
13

Број 31

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

12.913.000

12.913.000

Свега за програмску активност 0501-П2:

69.500.000

69.500.000

.
Извори финансирања за Програм 17:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

7.587.000
49.000.000
12.913.000

7.587.000
49.000.000
12.913.000

Свега за Програм 17:

69.500.000

69.500.000

.
Извори финансирања за Главу 4.1:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

475.663.258
49.000.000
36.913.000

475.663.258
49.000.000
36.913.000

Свега за Главу 4.1:

561.576.258

561.576.258

1.490.000
268.000
22.000
3.943.500
868.000
3.503.600
2.541.900
704.000
154.000

1.490.000
268.000
22.000
4.488.500
1.063.000
3.733.600
2.731.900
854.000
154.000
200.000

.
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

4,2
0602
06020002

Функционисање месних заједница

160
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

411
412
415
421
423
424
425
426
465
481
512

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Остале дотациеј по закону
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема

120.000

545.000
195.000
230.000
190.000
150.000
200.000
100.000

Број 31

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

01
04

01
04

01
04

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
.

13.615.000
1.610.000

13.615.000
1.610.000

1.610.000

15.225.000

1.610.000

13.615.000
1.610.000

1.610.000

15.225.000

1.610.000

13.615.000
1.610.000

1.610.000

15.225.000

1.610.000

13.615.000
1.610.000

13.615.000

1.610.000

15.225.000

30.000.000
5.400.000
380.360
1.005.400
1.657.000
250.000

10.365.000
2.032.000
0
0
60.000
0

40.365.000
7.432.000
380.360
1.005.400
1.717.000
250.000

Функција 160:

13.615.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи

13.615.000

Свега за програмску активност 0602-0002:

13.615.000

.
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Свега за Програм 15:

01
04

Страна 57

.
Извори финансирања за Главу 4.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Свега за Главу 4.2:

13.615.000
13.615.000

13.615.000

.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''СЛАВА КОВИЋ''
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

4,3
2001
20010001

Функционисање предшколских установа

911
143
144
145
146
147
148

411
412
413
414
415
416

Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи

Страна 58

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

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

421
422
423
424
425
426
465
482
483
512
515
01
16
07

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
Новчане казне и пенали по решењу судова;
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Родитељски динар за ваннаставне активности
Трансфери од других нивоа власти
Функција 911:

01
16
07

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Родитељски динар за ваннаставне активности
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 2001-0001:

2001-П1
911
160

511
01

01

Број 31

2.124.000
273.000
1.642.000
431.000
1.161.000
6.603.000
3.816.000
260.000
300.000
496.000
52.000

2.500
80.000
1.279.000
0
0
160.000
0
0
0
0
0

2.126.500
353.000
2.921.000
431.000
1.161.000
6.763.000
3.816.000
260.000
300.000
496.000
52.000

401.500
13.577.000

55.850.760
401.500
13.577.000

13.978.500

69.829.260

401.500
13.577.000

55.850.760
401.500
13.577.000

13.978.500

69.829.260

55.850.760

55.850.760
55.850.760

55.850.760

.
Унапређење рада у предшколској установи
Предшколско образовање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Функција 911:

1.000.000

Извори финансирања за пројекат 2001-П1:
Приходи из буџета

1.000.000

Свега за пројекат 2001-П1:

1.000.000

0

1.000.000
1.000.000

0

1.000.000

Број 31

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

01
16
07

01
16
07

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Родитељски динар за ваннаставне активности
Трансфери од других нивоа власти

Страна 59

56.850.760
0

401.500
13.577.000

56.850.760
401.500
13.577.000

Свега за Програм 8:

56.850.760

13.978.500

70.829.260

.
Извори финансирања за Главу 4.3:
Приходи из буџета
Родитељски динар за ваннаставне активности
Трансфери од других нивоа власти

56.850.760
401.500
13.577.000

56.850.760
401.500
13.577.000

Свега за Главу 4.3:

56.850.760

13.978.500

70.829.260

.
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ''ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ'',
БОГАТИЋ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

4,4
4.4-1
1201
12010001
820
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

411
412
414
415
416
421
425
426
465
512
01

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе;
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

6.277.500
1.130.382
227.536
110.000
300.000
386.000
100.000
140.000
787.500
100.000
9.558.918

10.000
20.000
50.000

6.277.500
1.130.382
227.536
110.000
300.000
386.000
110.000
160.000
787.500
150.000
9.558.918

Страна 60

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

04

01
04

Број 31

Сопствени приходи буџетских корисника

80.000

80.000

Функција 820:

9.558.918

80.000

9.638.918

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

9.558.918

0
80.000

9.558.918
80.000

Свега за програмску активност 1201-0001:

9.558.918

80.000

9.638.918

.
12010002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820
171
172

423
424
01

01

Услуге културе;
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

885.000
350.000

885.000
350.000

1.235.000

1.235.000

Функција 820:

1.235.000

1.235.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета

1.235.000

0

1.235.000

Свега за програмску активност 1201-0002:

1.235.000

0

1.235.000

490.000

20.000

510.000

20.000

490.000
20.000

20.000

510.000

20.000

490.000
20.000

20.000

510.000

.
1201-П1
820
173

515
01
04

01
04

Набавка књига у библиотеци
Услуге културе;
Књиге у библиотеци
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

490.000

Функција 820:

490.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

490.000

Свега за пројекат 1201-П1:

490.000

Број 31

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

01
04

01
04

Страна 61

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

11.283.918

Свега за Програм 13:

11.283.918

.
Извори финансирања за Главу 4.4-1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 4.4-1:

100.000

11.283.918
100.000

100.000

11.383.918

100.000

11.283.918
100.000

100.000

11.383.918

11.283.918
11.283.918

.
КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР, БОГАТИЋ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

4.4-2
1201
12010001
820
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

411
412
414
415
416
421
422
423
425
426
465
512
01
04

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе;
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Функција 820:

5.530.000
990.000
392.864
460.000
200.000
2.496.000
1.900.000
1.225.000
320.000
310.000
546.000
600.000

30.000
50.000

14.969.864
14.969.864

5.530.000
990.000
392.864
460.000
200.000
2.496.000
1.900.000
1.255.000
370.000
310.000
546.000
600.000

80.000

14.969.864
80.000

80.000

15.049.864
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01
04

Број 31

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи

14.969.864

0
80.000

14.969.864
80.000

Свега за програмску активност 1201-0001:

14.969.864

80.000

15.049.864

2.439.000
1.340.000
850.000

170.000
200.000
50.000

2.609.000
1.540.000
900.000

420.000

4.629.000
420.000

420.000

5.049.000

420.000

4.629.000
420.000

420.000

5.049.000

.
12010002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820
186
187
188

423
424
426
01
04

01
04

1201-П2
820
189
190
191

423
424
426
01

01

Услуге културе;
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи

4.629.000

Функција 820:

4.629.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи

4.629.000

Свега за програмску активност 1201-0002:

4.629.000

.
Дани Јанка Веселиновића
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

300.000

0

300.000

Функција 820:

300.000

0

300.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета

300.000

0

300.000

Свега за пројекат 1201-П2:

300.000

0

300.000

200.000
70.000
30.000

200.000
70.000
30.000
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1201-П3
820
192
193
194

423
424
426
01

01

1201-П4
820
195
196
197

423
424
426
01

01

1201-П5
820
198
199

511
423
01
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Манифестација ''Метковачка весела машина''
Услуге културе;
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

300.000

0

300.000

Функција 820:

300.000

0

300.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Приходи из буџета

300.000

0

300.000

Свега за пројекат 1201-П3:

300.000

0

300.000

220.000
70.000
10.000

220.000
70.000
10.000

.
Манифестација ''Бој на Дубљу''
Услуге културе;
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

400.000

0

400.000

Функција 820:

400.000

0

400.000

Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета

400.000

0

400.000

Свега за пројекат 1201-П4:

400.000

0

400.000

325.000
30.000
45.000

325.000
30.000
45.000

.
Реконструкција крова
Услуге културе;
Услуге по уговору
Услуге по уговору-надзор
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета

3.500.000

0

3.500.000

Функција 820:

3.500.000

0

3.500.000

3.000.000
500.000

3.000.000
500.000
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01

01
04

Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета

3.500.000

0

3.500.000

Свега за пројекат 1201-П5:

3.500.000

0

3.500.000

500.000

24.098.864
500.000

500.000

24.598.864

500.000

24.098.864
500.000

500.000

24.598.864

600.000

35.382.782
600.000

600.000

35.982.782

.
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 13:

01
04

.
Извори финансирања за Главу 4.4-2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 4.4-2:

01
04

Број 31

.
Извори финансирања за Главу 4.4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Главу 4.4:

24.098.864
24.098.864

24.098.864
24.098.864

35.382.782
35.382.782

.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БОГАТИЋ
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

4,5
1502
15020001

Управљање развојем туризма

473
200
201
202
203
204
205
206

411
412
415
421
423
426
465

Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

2.110.000
380.000
60.000
185.000
2.152.000
450.000
300.000

0

2.110.000
380.000
60.000
185.000
2.152.000
450.000
300.000
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207

512
01
04

01
04

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

Страна 65

50.000

50.000

5.687.000

5.687.000
0

Функција 473:

5.687.000

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

5.687.000

Свега за програмску активност 1502-0001:

5.687.000

0

5.687.000
5.687.000

0
0

5.687.000

300.000
0

70.000
1.297.200
1.300.000
200.000

300.000

2.567.200
300.000

.
15020002

Промоција туристичке понуде

473
208
209
210
211

422
423
424
426
01
06

01
06

1502-П1
473
212
213
214

421
423
424

Туризам
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

70.000
1.297.200
1.000.000
200.000
2.567.200

Функција 473:

2.567.200

300.000

2.867.200

Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

2.567.200

0
300.000

2.567.200
300.000

Свега за програмску активност 1502-0002:

2.567.200

300.000

2.867.200

.
Манифестација ''Хајдучко вече''
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

1.000.000
1.020.000
600.000

2.000.000

1.000.000
1.020.000
2.600.000

Страна 66

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

215

426
01
04
07
08

Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 473:

01
04
07
08

Извори финансирања за пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за пројекат 1502-П1:

1502-П2
473
216
217
218
219

423
424
424
426
01

01

1502-П3
473
220
221

423
424
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430.000

430.000

3.050.000
1.000.000
700.000
300.000

3.050.000
1.000.000
700.000
300.000

3.050.000

2.000.000

5.050.000

3.050.000

0
1.000.000
700.000
300.000

3.050.000
1.000.000
700.000
300.000

3.050.000

2.000.000

5.050.000

.
Манифестација ''Мачванска лила''
Туризам
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

200.000

0

200.000

Функција 473:

200.000

0

200.000

Извори финансирања за пројекат 1502-П2:
Приходи из буџета

200.000

0

200.000

Свега за пројекат 1502-П2:

200.000

0

200.000

.
Манифестација ''Ивањдански дани''
Туризам
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

55.000
100.000

85.000
45.000
30.000
40.000

85.000
45.000
30.000
40.000

55.000
100.000
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222
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426

Материјал
Извори финансирања за функцију 473:

01

Приходи из буџета

200.000

0

200.000

Функција 473:

200.000

0

200.000

Приходи из буџета

200.000

0

200.000

Свега за пројекат 1502-П3:

200.000

0

200.000

100.000

300.000

400.000

300.000

100.000
300.000

45.000

45.000

Извори финансирања за пројекат 1502-П3:
01

1502-П5
473
223
224

423
424
01
07

.
Пројекат успостављања бициклистичких и пешачких рута
Туризам
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

100.000

Функција 473:

100.000

300.000

400.000

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

100.000

0
300.000

100.000
300.000

Свега за пројекат 1502-П5:

100.000

300.000

400.000

500.000

500.000

0
1.000.000

500.000

500.000
500.000

500.000

1.000.000

Извори финансирања за пројекат 1502-П5:
01
07

1502-П6
473
225
226

423
424
01
07

.
Изградња Еко кампа и уређење Васиног шиба у излетнички
центар
Туризам
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

500.000

Функција 473:

500.000
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01
07

01
04
06
07
08

01
04
06
07
08

01
04
06
07
08
10
13
16

Извори финансирања за пројекат 1502-П6:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1502-П6:
.
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програм 4:
.
Извори финансирања за Главу 4.5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
.
Свега за Главу 4.5:
.
Извори финансирања за Раздео 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар
.
Свега за Раздео 4:

Број 31

500.000
500.000

0
500.000
500.000

500.000
500.000
1.000.000

1.000.000
300.000
1.500.000
300.000
3.100.000

12.304.200
1.000.000
300.000
1.500.000
300.000
15.404.200

1.000.000
300.000
1.500.000
300.000

12.304.200
1.000.000
300.000
1.500.000
300.000

3.100.000

15.404.200

12.304.200

12.304.200

12.304.200

12.304.200

593.816.000

401.500

593.816.000
3.210.000
300.000
18.188.334
300.000
49.000.000
36.913.000
401.500

22.399.834

702.128.834

3.210.000
300.000
18.188.334
300.000
49.000.000
36.913.000

679.729.000
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01
04
06
07
08
10
13
16

Извори финансирања за Раздео 1 до 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар
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635.000.000

401.500

635.000.000
3.210.000
300.000
18.188.334
300.000
49.000.000
41.400.000
401.500

22.399.834

747.799.834

3.210.000
300.000
18.188.334
300.000
49.000.000
41.400.000

Свега за Раздео 1 до 4:

725.400.000
Члан 10.

Средства буџета, укупном износу од 747.799.834 динара за 2018. годину, као и са пројекцијама за 2019. и 2020 . годину, утврђена су и распоређена по
програмској класификацији, и то:
Програм
Програмск
а
активност
/ Пројекат
1

1
1101

Назив

2
Програм 1.
Урбанизам и
просторно
планирање

1101-0001 Просторно и
урбанистичко
планирање

Циљ

Индикатор

3
4
1. Просторни
1.1 Проценат покриразвој у складу вености територије
са плановима урбанистичком
планском документацијом
1.2 Проценат грађевинског земљишта
потпуно опремљеног комуналном
инфраструктуром
1. Повећање
1.1 Усвојен просторни
покривености
план града/општине
територије
1.2 Број усвојених
планском и
планова генералне
урбанистичком регулације у односу

Вредност у
базној
години
(2017)

Циљана
вредност
2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Средства из
буџета

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

5

6

7

8

9

10

11

15,000,000

24,800,000 16,000,000

16,000,000

56,800,000

56,800,000

9,000,000

14,800,000 13,000,000

13,000,000

40,800,000

40,800,000

Страна 70

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

документацијом на број предвиђених
планова вишег реда
1.3 Проценат
површине покривен
плановима детаљне
регулације
1.1 Проценат издатих
1. Ефикасно
1101-0002 Спровођење
урбанистичких администрирање грађевинских дозвола
и просторних захтева за изда- у односу на број
поднесених захтева
планова
вање грађевинских дозвола
1.2 Просечно
(ефикасно
потребно време за
издавање
издавање грађевиграђевинских
нских дозвола
дозвола)
1. Стављање у 1.1 Површина земљи1101-0003 Управљање
грађевинским функцију
шта датог у закуп
земљиштем
грађевинског
1.2 Број локација
земљишта
комунално опремљеног земљишта
1. Унапређење 1.1 Број лица којима
1101-0004 Социјално
становање
стамбеног
је решено стамбено
положаја
пиотање
грађана
1.2 Број домаћинстава којима је
решено стамбено
питање
1.3 Величина јавног
стамбеног фонда
1. Обезбеђени
1.1 Број наложених
1101-П1 Доградња
објекта за
прописани
мера инспекција на
предшколски технички услови испуњавање оснопрограм у
за васпитновних критеријума за
Белотићу
образовни рад рад предшколске
са децом
установе (хигијене и
естетике, квалитет
исхране)
1.2 Задовољство

6,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

3,000,000

Број 31

0

0

11,000,000

11,000,000

5,000,000

5,000,000

Број 31
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Програм 2.
Комуналне
делатности

родитеља и запослених техничким
капацитетима у
предшколској
установи
1.Повећање
Дужина улица и
покривеност
саобраћајница (км)
насеља и
које су покривене
територије
јавним осветљењем
рационалним
у односу на укупну
јавним
дужину улица и
осветљењем
саобраћајница
2.Повећање
Укупна количина
покривеност
потрошене елетериторије
ктричне енергије
комуналним
(годишње)
делатностима Број м2 јавних
одржавања
зелених површина
јавних зелених на којима се уређује
површина,
и одржава зеленило
одржавања
у односу на укупан
чистоће на
број м2 јавних
површинама
зелених површина
јавне намене и Проценат домаћизоохигијене
нстава обухваћених
3. Повећање
услугом у односу на
покривености укупан број домакорисника и
ћинстава
територије
Број насељeних
квалитетним
места обухваћених
услугама
услугама у односу
водоснабдева на укупан број
ња
насеља
4. Рационално Специфична потроснабдевање
шња воде (литар/ставодом за пиће новник/дан) Степен
физичких губитака у
мрежи (%) Цена воде
по м3

66,550,000

66,060,000 65,820,000

62,320,000

Страна 71

194,200,000

194,200,000

Страна 72

1102-0001 Управљање/од
ржавање
јавним
осветљењем
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1. Адекватанno
управљање
јавним осветљењем
2. Ефикасно и
рационално
спровођење
јавног осветљења и минималан
негативан утицај
на животну
средину

1102-0002 Одржавање
1. Максимална
јавних зелених могућа покриповршина
веност насеља и
територије услугама уређења и
одржавања
зеленила
2. Адекватан
квалитет пружених услуга
уређења и
одржавања
јавних зелених
површина
1102-0003 Одржавање
1. Максимална
чистоће на
могућа покриповршинама
веност насеља и
јавне намене територије услугама одржавања
чистоће јавних
површина

1.1 Укупан број интервенција по поднетим
иници-јативама
грађана за замену
светиљки када
престану да раде
1.2 Укупан број
замена светиљки
након пуцања лампи
2.1 Укупан број светиљки које су замењене савре-менијим
2.2 Удео енергетски
ефикасних сијалица у
укупном броју
сијалица
1.1 Број м2 јавних
зелених површина на
којима се уређује и
одржава зеленило у
односу на укупан број
м2 зелених површина
1.2 Укупна дужина
дрвореда ( у метрима)
2.1 Динамика уређења
јавних зелених површина
2.2 Број извршених
инспекцијских
контрола
1.1 Степен покривености територије
услугама одржавања
чистоће јавно-прометних површина (број
улица које се чисте у
односу на укупан број
улица у граду/општини)

26,100,000

22,600,000 23,600,000

Број 31

24,500,000

70,700,000

70,700,000

650,000

650,000

700,000

750,000

2,100,000

2,100,000

5,900,000

8,900,000

9,200,000

9,500,000

27,600,000

27,600,000

Број 31
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1. Унапређење
заштите од
заразних и
других болести
које преносе
животиње

1.1Висина накнаде
штете за уједе паса и
мачака луталица
1.2 Третиране површине за сузбијање
глодара и инсеката

11,500,000

1102-0005 Уређивање,
одржавање и
коришћење
пијацa

1. Адекватан
квалитет пружених услуга
уређивања,
одржавања и
коришћења
пијаца

1.1 Број опремљених
пијачних места у
односу на укупан број
пијачних места
предвиђених у складу
са градском/општинском одлуком

0

0

1102-0006 Одржавање
гробаља и
погребне
услуге

1. Адекватан
квалитет пружених услуга
одржавања
гробаља и
погребних
услуга

1.1 Број интервенција
у односу на укупан
број поднетих иницијатива грађана за
чишћење и одржавање гробаља

2,650,000

1102-0007 Производња и
дистрибуција
топлотне
енергије

1. Оптимална
покривеност
корисника и
територије
услугама
даљинског
грејања и развој
дистрибутивног
система

1.1 Степен покривености корисника
услугом даљинског
грејања (број услужених домаћинстава
у односу на укупни
број домаћинстава у
граду/општини)

1102-0004 Зоохигијена

1.1 Број кварова по км
1102-0008 Управљање и 1. Адекватан
снабдевање
квалитет
водоводне мреже
водом за пиће пружених услуга
водоснабдевања
1102-П1

Набавка
комбиноване
машине ровокопач

1. Адекватан
1.1 Степен задовоквалитет пруљења квалитетом
жених услуга
рада ЈКП
водоснабдевања

11,000,000 11,000,000

Страна 73

11,000,000

33,000,000

33,000,000

0

0

0

0

3,650,000

3,650,000

3,650,000

10,950,000

10,950,000

0

0

0

0

0

0

2,700,000

2,700,000

2,600,000

2,500,000

7,800,000

7,800,000

2,000,000

2,040,000

2,000,000

1,970,000

6,010,000

6,010,000

Страна 74

1102-П2

1102-П3

1102-П4

1102-П5

1102-П5

1102-П6

1102-П7
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Набавка
опреме камион

Набавка
опреме - камион са корпомдизалицом за
рад на висини
Набавка опреме - возило за
превоз радника

1. Оптимална
покривеност
територије
јединице
локалне
самоуправе
одржавањем
гробаља и
погребним
услугама

1. Оптимална
покривеност
насеља и територије услугама
јавне расвете
1. Адекватан
квалитет пружених услуга
водоснабдевања
Набавка опре- 1. Обезбеђење
ме - хладњаче услова за задоза угинуле
вољење других
комуналних
животиње
потреба грађана
Проширење
1. Повећање
исправности
изворишта
квалитета воде
Санација и
1. Ефикасно и
реконструкција рационално
вододводне
спровођење
мреже у
водоснабдевања
Богатићу
Набавка
1. Максимално
опреме - лаки могућа покривеност насеља и
трактор
територије услугама уклањања
отпада

1.1 Степен покривености територије
услугама одржавања
гробаља и погребним
услугама (број насеља која имају
услугу одржавања
гробаља и погребним
услугама у односу на
укупан број насеља у
граду/општини)
1.1 Укупан број
стубова и укупан број
светиљки

1.1 Степен задовољења квалитетом
рада ЈКП
1.1 Капацитет
прихватилишта и
азила за напуштене
животиње

Број 31

800,000

750,000

120,000

0

870,000

870,000

2,000,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

4,950,000

4,950,000

350,000

80,000

0

0

80,000

80,000

0

0

0

0

1,000,000

1.1 Смањење процента нитрата у води

9,000,000

7,500,000

7,500,000

3,000,000

18,000,000

18,000,000

1.1 Смањење губитака у дистрибуцији
воде

1,500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

3,000,000

400,000

1,040,000

800,000

800,000

2,640,000

2,640,000

1.1 Степен покривености територије
услугама одржавања
и управљања
отпадом

Број 31

1102-П8

1501
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Набавка
опреме трактор са
тарупом

1. Максимално
могућа покривеност насеља и
територије услугама уклањања
отпада
Повећање
запослености
на територији
града/општине

1.1 Степен покривености територије
услугама одржавања
и управљања
отпадом

Број становника
града/општине који
су запослени на
новим радним
местима, а налазили
су се на евиденцији
НСЗ (разврстаних по
полу и старости)
1501-0001 Унапређење
1.Унапређење
1.1 Број предузећа
привредног и административн која су користила
инвестиционог их процедура и услуге и сервисе
амбијента
развој адекваграда / општине у
тних сервиса и односу на укупан број
услуга за прупредузећа
жање подршке 1.2 Број пројеката за
постојећој
унапређење инвепривреди
стиионог амбијента на
1000 становника
1501-0002 Мере активне 1.
1.1.Број новозап.уз
политике
Успостављање помоћ успостављених
запошљавања механизама за механизама за
финансијску подршку
финансијску
подршку
за запошљавање
запошљавању
1.2 Број новозап.жена
уз помоћ успостављених механизама
за финансијску подршку за запошљавање
1.3 Број новозап. особа
старијих од 50 година
уз помоћ успостављених механизама за
фин. подршку за
запошљавање
Програм 3.
Локални
економски
развој

2,500,000

8,000,000

Страна 75

2,000,000

2,000,000

6,500,000

6,500,000

10,000,000 10,200,000

10,500,000

30,700,000

0

30,700,000

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

2,200,000

2,500,000

6,700,000

0

6,700,000

Страна 76
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1501-0003 Подстицаји за 1. Подстицаји
развој преду- града/општине
зетништва
за развој предузетништва

1502

Програм 4.
Развој
туризма

1502-0001 Управљање
развојем
туризма

1.1 Број новооснованих предуз. радњи
(разврстаних по полу
власника) на терит.
општине уз учешће
подстицаја ЛС у
односу на укупан број
новооснованих предузетничких радњи.
1.2 Број новооснованих предузећа на
територији општине
уз учешће подстицаја
ЛС у односу на укупан
бр.новооснованих
пред.

6,000,000

1. Усвојеност и
испуњење
циљева дефинисаних у
релевантној
стратегији која
се односи на
туризам
2. Повећање
препознатљиво
сти туристичке
понуде општине на циљаним
тржиштима

1.1 Усвојен Програм
развоја туризма
1.2 Проценат остварења мера усвојеног
Програма
1.3 Индекс раста или
пада у односу на
претходну годину
2.1 Број сајмова на
којима је општина
2.2 Износ буџета за
промоцију општине
2.3 Усвојена маркетинг стратегија

14,292,000

1. Повећање
квалитета
туристичких
услуга које се
пружају на
територији
опптине

1.1 Број регистрованих кревета
1.2 Број уређених и на
адекватан начин
обележених објеката
1.3 Број регистрованих пружаоца услуга

6,893,000

8,000,000

Број 31

8,000,000

8,000,000

24,000,000

0

24,000,000

15,404,200 15,316,200

14,735,100

36,866,500

8,589,000

45,455,500

5,939,300

17,371,100

139,000

17,510,100

5,687,000

5,883,800

Број 31
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1502-0002 Промоција
туристичке
понуде

1502-П1

1502-П2

2. Повећање
капацитета
туристичких
организација
3. Стварање
партнерства и
сарадње са
окружењем

2.1 Техничка опремљеност канцеларије
Инфо центра
2.2 Број иницијатива
које је ТО покренула у
општини
3.1 Број То из региона
са којима је опстварена сарадња

1. Адекватна
промоција туристичке понуде
општине на
циљаним
тржиштима
2. Повећање
информисаности
о туристичкој
понуди општине
путем интернета
и друштвених
медија

1.1 Број догађаја који
промовишу туристичку понуду општине
1.2 Број одржаних
промотивних акција
1.3 Постојање маркетинг плана, пропагандни материјал
2.1 Број посетилаца
интернет странице
2.2 Број друштвених
мрежа на којима ТО
има налог
2.3 Укупан број
чланова/пратилаца на
друштвеним мрежама

Манифестација 1. Очување
1.1 Број посетилаца
''Хајдучко
обичаја, него1.2 Број учесника
вање народне
вече''
традиције, спортска надметања
Манифестација 1. Укључивање
''Хајдучка
реке Дрине као
туристичког
регата''
потенцијала у
развоју
наутичког
туризма

Страна 77

1,965,000

2,867,200

2,430,000

2,490,000

7,487,200

300,000

7,787,200

4,458,000

5,050,000

5,130,000

4,370,000

8,950,000

5,600,000

14,550,000

1.1 Број учесника

0

0

Страна 78

1502-П3

1502-П4

1502-П5

1502-П5

1502-П6

0101
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Број 31

Манифестација 1. Подизање
1.1 Број посетилаца
''Мачванска
манифестације 1.2 Број учесника
лила''
са уско локалног
значаја на виши
ниво

200,000

200,000

205,000

210,000

615,000

615,000

Манифестација 1. Подизање
1.1 Број посетилаца
''Ивањдански манифестације 1.2 Број учесника
дани''
са уско локалног
значаја на виши
ниво

200,000

200,000

209,400

213,800

623,200

623,200

0

0

Постављање 1. Повећање
туристичке
вредности
сигнализације туристичких
дестинација
обележавањем
и усмеравањем
туриста

1.1 Постављање
туристичке
сигнализације
22,000

Пројекат успостављања бициклистичких и
пешачких рута

1. Повећање вр. 1.1 Трасирање рута
туристичких
1.2 Број посетилаца
дестинација
обележавањем
и усмеравањем
туриста

Изградња Еко
кампа и уређење Васиног
шиба у излетнички центар

1. Повећање
1.1 Број посетилаца
броја турсита у
општини Богатић
кроз индивидуалне и организоване доласке и
промоција природних техничких ресурса

Програм 5.
Пољопривреда и рурални
развој

1. Раст
производње и
стабилност
дохотка
произвођача

1.1 Коришћење
пољопривредних
површина у односу
на укупне пољопривредне површине

554,000

16,950,000

400,000

458,000

512,000

320,000

1,050,000

1,370,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

3,000,000

17,450,000 17,600,000

18,000,000

53,050,000

53,050,000
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1.2 Број новорегистрованих
пољопривредних
газдинстава на
годишњем нивоу
1. Стварање
услова за развој
и унапређење
пољопривредне
производње на
територији ЈЛС

1.1 Број едукација
намењених пољопривредним произвођачима на територији
ЈЛС
1.2 Број услуга саветодавне помоћи
намењених решавању
конкретних питања и
проблема пољопривредних произвођача

5,450,000

0101-0002 Мере подршке 1. Изградња
руралном
одрживог,
развоју
ефикасног и
конкуретног
пољопривредног
сектора

1.1 Број регистрованих пољопривредних
газдинстава која су
корисници директног
плаћања у односу на
укупан број пољопривредних газдинстава
1.2 Број регистрованих пољопривредних
газдинстава која су
корисници кредитне
подршке у односу на
укупан број пољопривредних газдинстава
1.3 Број регистрованих пољопривредних
газдинстава која су
корисници мера
руралног развоја у
односу на укупан број
пољопривредних
газдинстава

11,500,000

0101-0001 Подршка за
спровођење
пољопривредне политике у
локалној
заједници

4,950,000

5,100,000

5,500,000

15,550,000

15,550,000

12,500,000 12,500,000

12,500,000

37,500,000

37,500,000
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1. Унапређење
заштите природе
2. Унапређење
управљања
отпадним
водама
3. Унапређење
управљања
комуналним и
осталим
отпадом

Проценат територије
под заштитом III
категорије
Број становника
прикључен на јавну
канализацију у
односу на укупан
број становника
Проценат становништва покривеног
услугом прикупљања комуналног
отпада

0401-0001 Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

1. Испуњење
обавеза у складу
са законима у
домену постојања стратешких
и оперативних
планова као и
мера заштите

1.1 Усвојен програм
заштите животне
средине са акционим
планом
1.2 Усвојен План
квалитета ваздуха
1.3 Усвојен Акциони
план заштите од буке

0

0

0401-0002 Праћење
квалитета
елемената
животне
средине

1. Контрола
квалитета
елемената
животне
средине

1.1 Проценат правних
лица која достављају
податке за локални
регистар у односу на
укупан број правних
лица која су обавезна
да достављају податке
1.2 Број урађених
мониторинга

0

0

0401-0003 Заштита
природе

1. Унапређење
заштите
природних
вредности

1.1 Проценат територије под заштитом III
категорије
1.2 Број подручја која
су проглашена заштићеним подручјем III
категорије

0401

Програм 6.
Заштита
животне
средине

32,600,000

39,690,000 11,550,000

Број 31

11,250,000

62,490,000

0

62,490,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0401-0004 Управљање
отпадним
водама

0401-0005 Управљање
комуналним
отпадом

0401-0006 Управљање
осталим
врстама
отпада
0401-П1

Изградња
електро мреже
за депонију
''Нишно поље''
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1. Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
уклањања
отпадних вода

1.1 Проценат домаћинстава обухваћених
услугом у односу на
укупан број домаћинстава
1.2 Проценат
покривености
територије услугама
прикупљања и
одвођења отпадних
вода (мерено кроз
број насеља у односу
на укупан број
насеља)

400,000

400,000

400,000

400,000

1,200,000

0

1,200,000

1. Спровођење
редовних
мерења на
територији
града/општине и
испуњење
обавеза у складу
са законима

1.1 Број извршених
контрола или надзора
мера поступања са
отпадом у складу са
Законом о управљању отпадом
1.2 Број спроведених
мерења количина
комуналног отпада у
складу са Законом о
управљању отпадом

3,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

14,400,000

0

14,400,000

1. Одрживо
управљање
осталим
врстама отпада

1.1Број очишћених
„дивљих“ депонија
1.2 Количина прикупљеног осталог
отпада

1. Максимална
могућа покривеност корисника и
територије услугама уклањања
отпада

1.1 Степен
покривености
територије услугама
уклањања отпада

1,000,000

0

0
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0401-П2

0401-П3

0401-П4

0401-П6
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Набавка
аутосмећара

1. Максимална
могућа покривеност корисника и
територије услугама уклањања
отпада

1.1 Степен покривености територије
услугама уклањања
отпада

1. Максимално
могућа покривеност насеља и
територије услугама уклањања
отпадних вода

1.1 Степен покривености територије
услугама уклањања
отпадних вода

Набавка
1. Максимална
камиона рото- могућа покривеност корисника и
смећара
територије услугама уклањања
чврстог отпада

1.1 Степен покривености територије
услугама уклањања
отпада

Адаптација
објекта на
депонији

1. Обезбеђење
услова за задовољење других
комуналних
потреба грађана

1.1 Степен покривености територије
услугама уклањања
отпада

Ограда на
депонији

1. Обезбеђење
услова за задовољење других
комуналних
потреба грађана

1.1 Степен покривености територије
услугама уклањања
отпада

Набавка новог 1. Максимална
камиона
могућа покривеност корисника и
кипера
територије услугама уклањања
чврстог отпада

1.1 Степен покривености територије
услугама уклањања
отпада

Набавка
аутофекалне
цистерне

Главни
пројекат

1. Максимално 1.1 Степен покримогућа покриве- вености територије

Број 31

3,000,000

2,950,000

2,850,000

2,750,000

8,550,000

8,550,000

1,700,000

1,700,000

0

0

1,700,000

1,700,000

2,800,000

1,340,000

0

0

1,340,000

1,340,000

500,000

500,000

500,000

300,000

1,300,000

1,300,000

0

0

1,000,000

18,400,000

4,000,000

3,000,000

3,000,000

10,000,000

10,000,000

24,000,000

0

0

24,000,000

24,000,000

Број 31

0701
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потисног
цевовода од
Црпне станице
Богатић до
реципијента
реке Саве

ност насеља и
услугама уклањања
територије услу- отпадних вода
гама уклањања
отпадних вода

Програм 7.
Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

1. Развијеност
инфраструктуре у контексту
доприноса
социо економском развоју
2. Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода

0701-0001 Управљање
саобраћајем

0701-0002 Одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

1.1 Дужина изграђених саобраћајница које су у
надлежности
града/општине (у км)
1.2 Повећање просечне густине мреже
улица и локалних
путева (однос површине ЛС и км изграђене саобраћајне
мреже)
2.1 Број саобраћајних незгода/инцидената
2.2 Број смртних
исхода
2.3 Број повређених
људи
1. Испуњење
1.1 Број километара
обавеза у складу новоизграђених
са законима у
путева
домену посто1.2 Број насеља до
јања стратешких којих не постоји
и оперативних
приступ асфалтним
планова
путем
1.3 Број километара
новоизграђених улица
1. Одржавање
1.1 Проценат од
квал. путне
укупне дужине путне
мреже кроз
мреже која захтева
реконстр. и

27,116,990

5,361,990

21,500,000

27,687,000 31,300,000
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25,630,000

84,617,000

84,617,000

6,300,000

630,000

13,117,000

13,117,000

21,500,000 25,000,000

25,000,000

71,500,000

71,500,000

6,187,000
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редовно одржавање асфалтног
покривача
2. Одржавање
квал. улица кроз
реконстр. и редовно одрж. асфалтног покриваца
3. Опремање и
одржавање
саобраћајне
сигнализације на
путевима и
улицама
0701-0003 Управљање
1. Оптимална
јавним
покривеност
паркиралишти корисника и
ма
територије
услугама
паркинг сервиса
0701-П1
2001

санацију и/или
реконструкцију
2.1 Проценат од
укупне дужине улица
која захтева санацију
и/или реконструкцију
3.1 Број поправљених
и новопостављених
саобраћајних знакова
и семафора

1.1 Број паркинг
места на којима се
наплаћује паркинг
услуга у односу на
број регистрованих
возила у једници
локалне самоуправе

ДГЗПИ у
ликвидацији
Програм 8.
Предшколско
васпитање и
образовање

0

255,000
1. Правичан
обухват предшколским
васпитањем и
образовањем

2001-0001 Функциониса- 1. Унапређење
ње предшкоквалитета
лских установа предшколског
образовања и
васпитања

Број 31

0

0

1.1 Број деце који је
уписан у предшколске установе у
односу на укупан
број деце у граду/општини (јаслена
група, предшколска
група и ППП)
1.2 Укупан број деце
на листи чекања

67,140,128

70,829,260 72,658,560

72,658,560

174,210,880

41,935,500

216,146,380

1.1 Задовољство
родитеља васпитнообразовним радом у
предшколској
установи

66,140,128

69,829,260 71,658,560

71,658,560

171,210,880

41,935,500

213,146,380

Број 31

2001-П1

2002
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Уређење дела 1. Обезбеђени
дворишта и
прописани
доградња
технички услови
за васпитнообразовни рад
са децом

Програм 9.
Основно
образовање и
васпитање

1. Потпуни
обухват
основним
образовањем и
васпитањем
2. Унапређење
доступности
основног
образовања

1.1 Број наложених
мера инспекција на
испуњавање
основних критеријума
за рад предшколске
установе (хигијене и
естетике, квалитет
исхране)
1.2 Задовољство родитеља и запослених
техничким капацитетима у предшколској
установи

1,000,000

1.1 Број деце која су
обухваћена основним образовањем
(разложен по
разредима и полу)
1.2 Број деце која се
школују у редовним
основним школама
на основу индивидуалног образовног
плана (ИОП) у односу на укупан број
деце одговарајуће
старосне групе
1.3 Број ученика који
су уписали први
разред у односу на
број деце који је
завршио четврти, тј.
осми разред
2.1 Број деце са
додатним образовним потребама који
је укључен у редовне програме

29,145,920

1,000,000
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1,000,000

1,000,000

3,000,000

3,000,000

45,414,640 39,127,000

37,640,000

122,181,640

122,181,640
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2002-0001 Функциони1. Потпуни
сање основних обухват
школа
основним
образовањем и
васпитањем
2. Унапређење
доступности
основног
образовања

2002-П1

2002-П2

2002-П3

1.1 Број деце која су
обухваћена основним
образовањем (разложен по разредима и
полу)
1.2 Број ученика који
су уписали први
разред у односу на
број деце који је
завршио четврти, тј.
осми разред
2.1 Број деце са додатним образовним
потребама који је
укључен у редовне
програме

Доградња
санитарног
чвора у ИО
Глоговац

1, Обезбеђење 1.1 Број објеката
прописаних
услова за рад
деце у основним
школама

Опремање
ученичког
простора
наставним
средствима
(ОШ Дубље)

1. Унапређење
квалитета наставе и учења у
школи
2. Подизање
нивоа опремљености школе
наставним
средствима,
помагалима и
опремом

Санитарни
блок (ОШ
Клење)

1, Обезбеђење 1.1 Број објеката
прописаних
услова за рад
деце у основним
школама

27,487,920

37,638,000 32,602,000

33,890,000

2,850,000

Број 31

104,130,000

104,130,000

2,850,000

2,850,000

2,150,000

2,150,000

2,441,640

2,441,640

1. Ниво техничке
опремљености школа
(број функционалних
компјутера са
интернетом)
658,000

685,000

2,441,640

715,000

750,000

Број 31

2002-П4

2002-П5

2002-П6

2002-П7
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Опремање
ученичког
простора
наставним
средствима
(ОШ Клење)

1. Унапређење
квалитета наставе и учења у
школи
2. Подизање
нивоа опремљености школе
наставним
средствима,
помагалима и
опремом
Замена кро1. Замена дотравног покривача јале кровне
(ОШ Глушци) конструкције
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1. Ниво техничке
опремљености школа
(број функционалних
компјутера са
интернетом)

1.1 Уштеда енергије
1.2 Повећање
безбедности
Ограда и
1. Унапређење 1. Ниво техничке
трибине у (ОШ квалитета наста- опремљености школа
Клење)
ве и учења у
(број функционалних
школи
компјутера са
интернетом)
2. Подизање
нивоа опремљености школе
наставним
средствима,
помагалима и
опремом
Изградња
1, Обезбеђење 1.1 Број објеката
санитарног
прописаних
чвора у оквиру услова за рад
постојећег
деце у основним
помоћног
школама
објекта (ОШ
Клење)
Опремање
ученичког
простора
наставним
средствима
(ОШ Клење)

600,000

600,000

600,000

6,600,000

6,600,000

0

0

0
1,200,000

2,400,000

3,000,000

2,000,000

1,410,000

1,000,000
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Програм 10.
Средње
образовањеи
васпитање

1. Обезбеђен
потребан
обухват
средњошколск
ог образовања

1.1 Број деце која су
обухваћена средњим
образовањем
(разложен по
разредима и полу)
1.2 Број деце која се
школују у редовним
средњим школама
на основу индивидуалног образовног
плана (ИОП) у односу на укупан број
деце одговарајуће
старосне групе
1.1 Број школских
2003-0001 Функционисањ 1. Обезбеђени
е средњих
прописани
објеката/број школа
школа
услови за
1.2 Просечан број
васпитноученика по одељењу
образовни рад у 1.3 Ниво техничке
средњим
опремљености школа
школама и
(број функционалних
безбедно
компјутера са
одвијање
интернетом)
наставе
1.1 Проценат буџета
2003-П1 Реконструкција 1. Ефикасно
санитарног
средње
који се издваја за
чвора
образовање и
текуће одржавање
васпитање
објеката средњих
школа
1.2 Проценат буџета
града/општине
издвојен за средње
образовање
1. Ефикасно
1.1 Проценат буџета
2003-П2 Пројекат
ученичког
средње
који се издваја за
дома
образовање и
текуће одржавање
васпитање
објеката средњих
школа
2003

Број 31

13,200,000

16,811,334 15,480,000

13,530,000

42,710,000

13,200,000

13,200,000 13,320,000

13,530,000

40,050,000

500,000

3,611,334

2,160,000

2,160,000

3,111,334

45,821,334

40,050,000

3,111,334

3,611,334

2,160,000

Број 31
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Програм 11.
Социјална и
дечија
заштита

1.2 Проценат буџета
града/општине
издвојен за средње
образовање
1.Повећање
1.1 Проценат коридоступности
сника мера и услуга
права и услуга социјалне и дечје
социјалне
заштите који се
заштите
финансирају из
2. Унапређење буџета града/општине у односу на број
квалитета
становника
услуга
социјалне
2.1 Удео корисника
заштите
лиценцираних услуга у укупном броју
корисника услуга

1. Унапређење
0901-0001 једнократне
помоћи и други заштите
облици помоћи сиромашних

0901-0002 Породични и
домски
смештај,
прихватилишта
и друге врсте
смештаја

1. Обезбеђење
привременог
смештаја, задовољавање
основних
потреба, и
пружање
временски
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34,032,000

37,372,000 36,000,000

36,050,000

109,422,000

109,422,000

1.1 Проценат грађана
који добијају новчане
накнаде и помоћ у
натури у складу са
Одлуком о социјалној
заштити у односу на
укупан број грађана
1.2 Број корисника
једнократне новчане
помоћи
1.3 Висина буџетских
издвајања за мере
матријалне подршке

14,947,000

17,680,000 16,000,000

16,000,000

49,680,000

49,680,000

1.1 Број лица која су
боравила у прихватилишту
1.2 Број интервенција
мобилног тима за
помоћ и подршку
породицама у кризним ситуацијама

565,000

850,000

2,282,000

2,282,000

632,000

800,000
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ограничене
услуге интервенција у кризним
ситуацијама
појединцима и
породицама
којима је
потребно
неодложно
осигурати
безбедност.

Број 31

1.3 Висина буџетских
издвајања опредељених за потребе
пружања услуга
интервениције у
кризним ситуацијама

0901-0003 Дневне услуге 1.Обезбеђивање 1.1 Број услуга
услуга социјалне 1.2 Број корисника
у заједници
заштите за стари- услуга
је и одрасле са
инвалидитетом

0

4,500,000

4,500,000

4,500,000

13,500,000

0

0

0901-0004 Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне
услуге

0

0

0

0

0

0

0

4,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

16,500,000

0901-0005 Подршка
реализацији
програма
Црвеног крста

1. Социјално
деловање олакшавање
људске патње
пружањем
неопходне
ургентне помоћи
лицима у
невољи,
развијањем
солидарности
међу људима,
организовањем
различитих
облика помоћи

1.1 Број акција на
прикупљању различитих врста помоћи
(укљућујући и акције
добровољног давања
крви)
1.2 Број дистрибуираних пакета хране за
социјално угрожено
становништво

16,500,000

Број 31
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0901-0006 Подршка деци 1.Обезбеђивање 1.1 Број деце која
и породицама материјалне
примају материјалну
са децом
подршке за децу подршку у складу са
и породицу
Одлуком о социјалној
2. Унапређење заштити
популационе
1.2 Висина буџетских
политике
издвајања за мере
материјалне подршке
деци и породици
2.1 Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне
популационе политике (нпр. подршка
материнству, подршка
породиљама, накнада
за новорођену децу)
2.2 % буџетских
издвајања за локалне
мере популационе
политике
0901-0007 Подршка
материјално
угрожених
лица/породица

0901-0008 Подршка
старијим
лицима и/или
особама са
инвалидитетом

1.Обезбеђење
подршке за
материјално
угрожена
лица/породице

1.1 Проценат
буџетских издвајања
за подршку
материјално
угрожених
лица/породица
1.2 Број материјално
угрожених лица
којима је обезбеђена
подршка из буџета

1.Обезбеђивање 1.1 Број услуга
услуга социјалне 1.2 Број корисника
заштите за ста- услуга
рије и одрасле
са инвалидитетом

6,360,000

9,060,000

9,200,000

9,200,000
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27,460,000

27,460,000

3,700,000

0

0

3,960,000

0

0

Страна 92
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Програм 12.
Здравствена
заштита

1801-0001 Функционисање установа
примарне
здравствене
заштите

1. Унапређење
здравља
становништва

1. Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности
ПЗЗ

1801-0002 Мртвозирство
1.Унапређење
1801-П1 Отварање
центра за
квалитета примадијализу
рне здравствене
заштите-превенција и интегрисане услуге
1.Унапређење
1801-П2 Амбуланта
Дубље
квалитета примарне здравствене заштите
превенција и
интегрисане
услуге

1.1 Очекивано
трајање живота
становника
града/општине
1.2 Покривеност
становништва
примарном здравственом заштитом
1.3 Стандардизоване
стопе смртности
водећих хроничних
незаразних болести
1.1 Број обраћања
саветнику за заштиту
права пацијената
1.2 Проценат
реализације планова
инвестирања у
објекте и опрему
установа ПЗЗ
1.3 Број здравствених
радника/лекара
финансираних из
буџета града/општине
1.1 Број амбуланти у
односу на укупан број
месних заједница

Број 31

22,025,000

19,500,000 19,500,000

19,500,000

58,500,000

58,500,000

21,525,000

19,000,000 19,000,000

19,000,000

57,000,000

57,000,000

500,000

1,500,000

1,500,000

0

0

0

0

500,000

500,000

0

0

500,000

1.1 Број амбуланти у
односу на укупан број
месних заједница

Број 31

1801-П3
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Изградња
зграде за
хитну и
фикикалну
медицину

1.Унапређење
квалитета
примарне
здравствене
заштитепревенција и
интегрисане
услуге
Програм 13.
1. Подстицање
Развој културе развоја културе
и информи2. Остваривање
сања
јавног интереса
из обласи
информисања

1.1 Број амбуланти у
односу на укупан број
месних заједница

1.1 Број грађана у
граду/општини у
односу на укупан
број установа
културе
1.2 Укупан број
посетилаца на свим
културним догађајима који су одржани
1.3 Укупан број
чланова удружења
грађана из области
културе
2.1 Број сати
произведених и
емитованих ТВ и
радио садржаја који
доприносе остварењу општег интереса
1201-0001 Функционисањ 1. Обезбеђење 1.1 Број запослених у
е локалних
редовног
установама културе у
установа
функционисања односу на укупан број
културе
установа
запослених у ЈЛС
културе
1. Повећање
1201-0002 Јачање
1.1 Број грађана који
културне
учешћа грађана
су учествовали у
продукције и
у културној
програмима културне
уметничког
продукцији и
продукције уметнистваралаштва уметничком
чког стваралаштва
стваралаштву
1201
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0

0

0

0

0

53,216,550

50,982,782 49,652,782

50,182,782

149,018,346

1,800,000

150,818,346

23,506,550

24,688,782 24,968,782

24,968,782

74,306,346

320,000

74,626,346

9,544,000

26,952,000

1,420,000

28,372,000

9,780,000

9,284,000

9,544,000
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2. Унапређење 1.2 Број грађана из
разноврсности осетљивих група који
културне понуде су учествовали у
програмима културне
продукције уметничког стваралаштва
2.1 Број програма и
пројеката удружења
грађана подржаних од
стране града/општине
2.2 Број програма и
пројеката подржаних
од стране града/општине намењених
осетљивим друштвеним групама
1.
Унапређење
1.
Унапређење
1.1 Проценат споме1201-0003
система
очувања
ника културе код којих
очувања и
су на год.нивоу
културно извршена инвест.
представљања историјског
улагања у односу на
културно наслеђа
историјског
укупан број споменика
наслеђа
културе у надлеж.
општине
1.2 Покривеност
непокретно - културних добара у
надлежности
града/општине
комплетном
пројектно - техничком
документацијом за
реконструкцију
1.3 Број реализованих
програма популаризације културно
историјског наслеђа
на нивоу локалне
заједнице

10,500,000

4,500,000

5,000,000

5,000,000

Број 31

14,500,000

14,500,000

Број 31
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1201-0004 1.
Остваривање
и унапређивање јавног
интереса у
области јавног
информисања

1. Повећана
понуда квалитетних медијских
садржаја из
области
друштвеног
живота локалне
заједнице

1.1 Број програмских
садржаја подржаних
на конкурисма јавног
информисања
1.2 Број различитих
тематских типова
програма за боље
информисање
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8,000,000

7,500,000

8,500,000

9,000,000

25,000,000

430,000

510,000

510,000

510,000

1,470,000

25,000,000

1201-0005 1.Унапређење
јавног нформисања на
језицима нац.
мањина
1201-0006 Унапређење
јавног информисања
особа са
инвалидитетом
1201-П1

1201-П2

1201-П2

Набавка књига 1. Унапређење
у библиотеци ефикасности
установа
културе

1. 1 Број књига
1.2 Број чланова
библиотека

Развој Етно
1. Презентација 1.1 Број укључених
парка Совљак локалне култу- грађана у организацију
рне баштине
1.2 Број посетилаца
2. Повећање
интересовања
грађана за
развој културе
Дани Јанка
1. Повећање
Веселиновића интересовања
грађана за
развој културе
2. Подстицање
развоја културе
код младих

1.1 Број посетилаца
1.2 Укључење грађана
2.1 Укључење
основаца
2.2 Укључење
средњошколаца

60,000

1,530,000

0

300,000

300,000

350,000

350,000

1,000,000

1,000,000
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Обележавање 1. Обележавање 1.1 Број посетилаца
200 година
значајног исто- 1.2 Број медија који
Боја на Дубљу ријског датума у прате манифестацију
Републици
Србији
Сабор
фрулаша

Манифестација
''Метковачка
весела
машина''

110 година од
смрти Јанка
Веселиновића
''Јанкови дани''

1. Повећање
интересовања
грађана за
развој културе
2. Подстицање
развоја културе
код младих
3. Привлачење
нових садржаја

1.1 Број посетилаца
1.2 Број медија који
прате манифестацију
2.1 Укључење
основаца
2.2 Укључење
средњошколаца
3.1 Број учесника у
такмичењу
3.2 Број посетилаца
са стране (мисли се
на друге општине)

1. Повећање
интересовања
грађана за
развој културе
2. Подстицање
развоја културе
код младих
3. Привлачење
нових садржаја

1.1 Број посетилаца
1.2 Број медија који
прате манифестацију
2.1 Укључење
основаца
2.2 Укључење
средњошколаца
3.1 Број учесника у
такмичењу
3.2 Број посетилаца
са стране (мисли се
на друге општине)

1. Повећање
интересовања
грађана за
развој културе
2. Подстицање
развоја културе
код младих

1.1 Број посетилаца
1.2 Укључење грађана
2.1 Укључење
основаца
2.2 Укључење
средњошколаца

300,000

300,000

320,000

350,000
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0

0

0

0

970,000

970,000

0

0
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Манифестација 1. Обележавање
''Бој на Дубљу'' значајног историјског датума у
Мачви
2. Подстицање
развоја културе
код младих
Реконструкција 1, Обезбеђење
крова Дома
прописаних
културе
услова за рад
Програм 14.
1. Планско
Развој спорта подстицање и
креирање услои омладине
ва за бављење
спортом за све
грађане и
грађанке
града/општине

1.1 Број посетилаца
1.2 Укључење
грађана
2.1 Укључење
основаца
2.2 Укључење
средњошколаца
1.1 Број објеката

1.1 Програм развоја
спорта и акциони
план развијен на
нивоу града/општине и усвојен од
стране скупштине
1.2 Проценат реализације мера и
циљева постојећег
програма развоја
спорта
1.3 Донешен Правилник о финансирању спорта у
граду/општини
1.4 Проценат буџета
града/општине
намењен за спорт
1301-0001 Подршка
1. Обезбеђивање 1.1 Број установа и
локалним
услова за рад и организација у
спортским
унапређење
области спорта преко
организацијам капацитета
којих се остварује
а, удружењима спортских
јавни интерес у
организација
и савезима
области спорта
преко којих се
1.2 Број посебних и
остварује јавни годишњих програма
интерес у
спортских организаобласти спорта ција финансираних од
у граду/општини стране општине
1301

400,000

400,000

460,000

460,000

3,500,000
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1,320,000

1,320,000

3,500,000

3,500,000

39,775,000

27,000,000 25,000,000

25,000,000

77,000,000

77,000,000

20,600,000

22,000,000 20,000,000

20,000,000

62,000,000

62,000,000
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1.3 Проценат буџета
намењен финансирању спортских
организација
1301-0002 Подршка
предшк. и
школском
спорту
1301-0003 Одржавање
спортске
инфраструктуре
1301-0004 Функционисањ
е локалних
спортских
установа
1301-0005 Спровођење
1. Подршка актиомладинске
вном укључивању
младих у разлиполитике
чите друштвене
активности
1301-П1 Изградња хале 1. Планска
Мачванске
градња нових
средње школе спортских
објеката и
редовно
одржавање
постојећих
спортских
објеката од
интереса за
општину

1.1 Број младих корисника услуга мера
омладинске политике
1.2 Број младих жена
корисника услуга
1.1 Број планираних
нових спортских објеката који треба да буду
изграђени по усвојеном програму развоја
спорта
1.2 Број постојећих
функционалних спортских објеката
1.3 Укупна површина
спортских терена/укупан број становника у
општини
1.4 Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну
површину спортских
објеката

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,175,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

15,000,000

0

0

12,000,000
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Опремање
хале
Мачванске
средње школе

Програм 15.
Опште услуге
локалне
самоуправае

1. Планска
градња нових
спортских
објеката

1. Одрживо
управно и
финансијско функционисање
града/општине
у складу
надлежностима
и пословима
локалне
самоуправе

0602-0001 Функционисање 1.
локалне
Функционисање
самоуправе и управе
градских
општина

0602-0002 Функционисање 1. Обезбеђено
месних
задовољавање
заједница
потреба и интереса локалног

1.1 Број планираних
нових спортских
објеката који треба да
буду изграђени по
усвојеном програму
развоја спорта
1.2 Број постојећих
функционалних
спортских објеката
1.1 Стабилност и
интегритет локалног
буџета (суфицит,
дефицит)
1.2 Однос броја
запослених у
граду/општини и
законом утврђених
максимума броја
запослених
1.3 Број донетих
аката органа и служби града/општине
1.1.Број решених предмета по запосленом
1.2 Проценат решених предмета у
календарској години
(у законском року, ван
законског рока)
1.3 Проценат попуњености радних места
која подразумевају
вођење управног
поступка
1.1 Број иницијатива
/предлога месних
заједница према
граду/општини у вези

3,000,000
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0

176,139,044 179,481,618 183,045,000

184,345,000

542,041,618

125,138,187 124,015,000 126,000,000

126,000,000

376,015,000

15,225,000

40,845,000

15,140,000

15,225,000 15,225,000

0

4,830,000

546,871,618

376,015,000

4,830,000

45,675,000

Страна 100
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јавног дуга
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становништва
деловањем
месних
заједница

са питањима од
интереса за локално
становништво

1. Одржавање
финансијске
стабилности
града/општине и
финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода

1.1 Учешће издатака
за сервисирање
дугова у текућим
приходима ≤ 15%
1.2 Удео дугорочних
дугова за финансирање капиталних
инвестиционих
расхода у укупном
јавног дугу
града/општине

11,620,000

1.1 Број решених
предмета у односу на
укупан број предмета
на годишњем нивоу
1.2 Број правних
мишљења која су
дата органима
града/општине,
стручним службама и
другим правним
лицима чија имовинска и друга права
заступа

11,820,000

9,667,000

0

0

0602-0004 Општинско
1. Заштита
правобранила имовинских
права и
штво
интереса
града/општине

0602-0005 Омбудсман

18,620,000 18,620,000

9,700,000

18,620,000

55,860,000

55,860,000

10,000,000

29,367,000

29,367,000

0

0

0602-0006 Инспекцијски
послови
0602-0007 Функционисање
нац.савета
нац.мањина

Број 31

0

0
0

0

0602-0009 Текућа БР

1,820,857

2,454,618

4,000,000

5,000,000

11,454,618

11,454,618

0602-0010 Стална БР

500,000

500,000

500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

0602-0008 Правна помоћ
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0602-0011 Робне резерве
0602-0012 Ком. полиција
0602-0013 Администрирање изворних
прихода ЛС
0602-0014 Управљање у
ванредним
ситуацијама
0602-П1 Обележавање
Дана општине и
Новогодишњи
пријем

1. Очување и
неговање традиције везане за
општину, као и
пригодно обележавање
значајних датума
1. Очување и
0602-П1 Изградња
капеле у МЗ
неговање верске
Метковић
традиције
Програм 16.
1. Ефикасно и
2101
Политички
ефективно фусистем
нкционисање
локалне само органа политисамоуправе
чког система
локалне
самоуправе
2101-0001 Функционисање 1.
скупштине
Функционисање
локалне
скупштине

10,100,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

27,000,000

1.1 Број посетилаца

0

0

1.1 Изведени радови

1.1.Број усвојених
аката
1.2 Број седница
скупштине
1.3 Број седницца
сталних радних тела
1.1 Број усвојених
2101-0002 Функционисање 1.
извршних
Функционисање аката
органа
извршних органа 1.2 Број седница
извршних органа
1.3 Број донетих
аката

0

42,470,000

29,817,000 30,800,000

30,800,000

91,417,000

91,417,000

16,340,000

16,397,000 16,500,000

16,500,000

49,397,000

49,397,000

24,830,000

12,120,000 13,000,000

13,000,000

38,120,000

38,120,000
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2101-0003 Подршка раду
извршних
органа власти
и скупштине

1. Функционисање извршних
органа власти
скуштине

1.1 Број припремљених седница

Обележавање
Дана општине и
Новогодишњи
пријем

1. Очување и
1.1 Број посетилаца
неговање традиције везане за
општину, као и
пригодно обележавање
значајних датума

Програм 17.
Енергетска
ефикасност и
обновљиви
извори
енергије

1. Смањење
потрошње
енергије
2. Смањење
расхода за
енергију

0501-П1

Детаљна геотермална
истраживања и
оцена могућности производње
топлотне и
електричне
енергије из
геотермалних
ресурса на
територији
општине
Богатић

1. Успостављање
система
енергетског
менаџмента
2. Функционисање система
енергетског
менаџмента

0501-П2

Израда пројектне документације и
извођење

1. Успостављање
система
енергетског
менаџмента

2101-П1

0501

Број 31

0

0

0

0

0

0

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

3,900,000

3,900,000

59,356,735

69,500,000

0

69,500,000

69,500,000

0

0

69,500,000

69,500,000

0501-0001

3,500,000

55,856,735

69,500,000
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радова на
систему
даљинског
грејања
објеката јавне
намене у
Богатићу
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2. Функционисање система
енергетског
менаџмента

УКУПНИ
ПРОГРАМСКИ
ЈАВНИ
РАСХОДИ

717,009,367 747,799,834 639,049,542

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Примања буџета општине Богатић прикупљају се и наплаћују у складу са
законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом одлуком
за поједине врсте примања.
Члан 12.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само
до износа апропријације утврђене овом одлуком.
Члан 13.
Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по
уговорима који се односе на капиталне издатке и који захтевају плаћање у
више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност председника општине /општинског већа/.
У случају из става 1. овог члана корисници средстава буџета општине
Богатић могу преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у
складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних
издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у
општем делу буџета исказаног у овој одлуци, укључујући и потребна
средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне
године.

628,141,442 1,954,724,984

60,265,834 2,014,990,818

Корисници средстава буџета општине Богатић обавезни су да, пре
покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за
капиталне пројекте из става 2. овог члана, прибаве сагласност надлежног
органа из става 1. овог члана.
Члан 14.
Изузетно, у случају ако се буџету општине определе актом наменска
трансферна средства са другог нивоа власти укључујући и средства за
надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања
донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке о
буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5.
Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације
за извршавање расхода по том основу.
Члан 15.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
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Члан 16.
Средстава буџета распоређују се и исказују по
ближим наменама, у складу са економском и
функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.
Члан 17.
Приликом додељивања уговора о набавци
добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен
Законом о јавним набавкама.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о
јавним набавкама, сматра се набавка чија је
вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.
Члан 18.
У оквиру плана за извршење буџета, лока-лни
орган управе надлежан за финансије планира
ликвидност буџета и према готовинском току буџета
врши распоред остварених прихода и примања.
Директни корисник буџетских средстава може
вршити плаћања у границама прописаних квота за
свако тромесечје (или краћи период), које је одре-дио
локални орган управе надлежан за финансије.
Члан 19.
Корисници средстава буџета општине Богатић
преузимају обавезе на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није друкчије
прописано.
Корисници буџетских средстава дужни су да
обавесте трезор локалне власти о:
1) намери преузимања обавезе;
2) преузимању обавезе и предвиђеним условима
и роковима плаћања након потписивања уговора или
другог правног акта којим се преузима обавеза;
3) свакој промени која се тиче износа, рокова и
услова плаћања из тачке 2) овог става; као и да
4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном
актом министра из члана 58. Закона о буџетском
систему.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђеног овом одлуком или које су
настале у супротности са овом одлуком, не могу се
извршавати на терет консолидованог рачуна трезора
локалне власти.
Члан 20.
У случају да се у току године обим пословања или
овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за
активности тог корисника могу се увећати, односно
смањити на терет или у корист текуће буџетске
резерве.
Решење о промени апропријација из става 1. овог
члана доноси председник општине /општинско веће/.
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Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије,
може извршити преусмеравање апропри-јација одобрених на име одређеног расхода у износу од 10%
вредности апропријације за расход чији се износ
умањује.
Ако у току године дође до промене околности која
не угрожава утврђене приоритете унутар буџета,
председник општине /општинско веће/ доноси одлуку
да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се
користити за намене које нису предвиђене буџетом
или за немене за које средства нису предвиђена у
довољном обиму.
Члан 21.
Директни корисник буџетских средстава, који
оствари приходе и примања чији износи нису могли
бити познати у поступку доношења буџета, подноси
захтев органу управе надлежном за финансије за
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих
извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи
из буџета.
Индиректни корисници средстава буџета Богатић
који остваре приходеи примања чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења буџета,
подноси захтев надлежном директном кориснику за
отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих
извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи
из буџета.
Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се
мењати без ограничења.
Члан 22.
За извршење ове одлуке одговоран је председник
општине,
Наредбодавац за извршење буџета је председник
општине.
Члан 23.
Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о
буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и
примањима и расходима и издацима.
Овлашћује се председник општине да поднесе
захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%,
уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 24.
Локални орган управе надлежан за финансије
обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање двапут годишње информише председника
општине /општинско веће/, а обавезно у року од
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
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У року од петнаест дана по доношењу извештаја
из става 1. овог члана, председник општине /општинско веће/ усваја и доставља извештаје Скупштини
општине.
Члан 25.
Распоред и коришћење средстава врши се по
финансијским плановима и програмима у оквиру раздела чији су носиоци директни корисници буџетских
средстава.
Члан 26.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређених овом одлуком, одговоран је председник општине Богатић.
За законито и наменско коришћење средстава
распоређено овом одлуком из области основног и
средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства,
месне заједнице и остале кориснике одговорно је
лице корисника.
Члан 27.
Корисници средстава буџета могу користити
средства распоређена овом одлуком само за намене
за које су им по њиховим захтевима та средствља
одобрена и пренета.
Члан 28
У случају да за извршење одређеног плаћања
корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет општине.
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Члан 32
Буџетски корисници су дужни да на захтев
надлежног одељења, тј. службе директног корисника,
ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу
прихода и извршењу расхода у одређеном периоду
(најмање тромесечно), укључујући и приоде које
остваре обављањем услуга.
Члан 33.
Одлуку о капиталном задуживању општине доноси
Скупштина општине, по претходно прибављеном
мишљењу Министарства финансија Републике
Србије.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Корисници буџетских средстава, до 31.децембра
2018.године пренеће на рачун извршења буџета сва
средства која нису утрошена за финансирање
расхода у 2018.години, која су тим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету општине
Богатић за 2018.годину.
Члан 35
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, а
примењиваће се од 01.01.2018.године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

Члан29.
Уколико индиректни корисник буџета својом
делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају
се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.
Члан 30.
Привремено расположива средства на рачуну
буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати
код банака или других финансијских организација, у
складу са Законом.
Уговор из става 1. овог члана закључује лице
које је овлашћено за управљање готовинским средствима Трезора.
Члан 31.
Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на
терет погрешно или више уплаћених прихода, ако
посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1. овог члана, враћају се у
износима у којима су уплаћени у корист буџета.

002
Република Србија
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R.101/2017-01
Дана: 28.12.2017.године
Богатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014др. закон 101/16), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин.
изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин.
изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин.
изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка
17) и члана 2.Уредбе о наменским трансферима у
социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16) и
члана 46. Статута општине Богатић („Службени лист
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
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Коцељева“,бр.37/2016-пречишћен текст), Скупштина
општине Богатић на седници одржаној дана
28.12.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА
ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге
социјалне заштите општине Богатић које се финансирају из средстава наменског трансфера и
изворних прихода јединице локалне самоуправе у
2018. години.
Табела 1.

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана
остварује појединац и породица за 2018. годину, у
висини, под условима и на начин утврђен Законом о
социјалној заштити, Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним
набавкама и Уговором о наменским трансферима за
2018. годину.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
Општине Богатић за 2018. годину у области пружања
услуга социјалне заштите предвиђених у разделу 4,
Програм 11- Социјална и дечија заштита, Одлуке о
буџету Општине Богатић за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годину број I-R-100/2018-01
28.12.2018.године, у укупном износу од 7.500.000,00
динара, распоређују се и користе на начин исказан у
следећој табели:

Услуге социјалне заштите које се финансирају из средстава
наменског трансфера за 2018. годину
1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља
Укупно
Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне
заштите за 2018. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити.

Број 31

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2018. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора прихода

4.000.000,00

500.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

6.000.000,00

1.500.000,00

локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр.21/2016) и
члана 46. Статута општине Богатић („Сл.лист града
шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“,
бр.37/2016-пречишћен текст), Скупштина општине
Богатић, на седници одржаној 28.12.2017. године
усвојила је:

Члан 4.
Ова Одлука 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.102/2017-01
Датум: 28.12.2017.године
Бoгатић
На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама

КАДР ОВСКИ

ПЛ АН

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА И КАБИНЕТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Кадровски план састоји се од приказа постојећег
броја запослених према радним местима и звањима
и броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2018.години, броја
приправника чији се пријем планира и броја запослених чији се пријем у радни однос на одређено време
планира у кабинету председника општине или због
повећаног обима посла.
ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДЕЂЕНО ВРЕМЕ:
1. Општинска управа, радна места службеника
са звањима и радна места намештеника.
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Радно место

Звање

Страна 107

Број
извршилаца

1.

Начелник Општинске управе

Службеник на положају- I група

1

2.

Одељење за локално економски развојруководилац одељења

Самостлани светник

1

3.

Одсек за буџет и финансије
Шеф Одсека

Самостални саветник

1

4.

Шеф рачуноводства и трезора

Саветник

1

5.

Главни контиста главне књиге трзора

Виши референт

1

6.

Обрачун плата, накнада и других личних
прихода и послови благајне

Виши референт

2

7.

Контиста-билансиста

Виши рефент

1

8.

Сарадик на пословима месних заједница

Саветник

1

9.

Службеник за јавне набавке

Саветник

1

10.

Виши референт за послове јавних набавки

Виши референт

1

11.

Одсек локалне пореске администрације Шеф
Одсека

Самостлани
саветник

1

12.

Порески инспектор канцеларијске контроле

Саветник

2

13.

Порески инспектор теренске контроле

Саветник

1

14.

Послови наплате локалних јавних прихода

Саветник

2

15.

Послови пореске евиденције

Сарадник

1

16.

Одсек за ЛЕР, пољопривреду и рурални развојШеф одсека

Самостални саветник

1

17.

Самостални извршилац за економски развој

Саветник

1

18.

Самостални извршилац за развој
пољопривреде

Саветник

1

19.

Виши референт за послове пољопривреде

Виши референт

1

20.

Сарадник за сточарску и ратарску производњу

Сарадник

1

21.

Пољочувар

Референт

1

22.

Одељење за општу управу, заједничке послове
и друштвене делатности
- Руководилац организационе јединице

Самостални саветник

1

23.

Шеф одсека за заједничке послове

Сарадник

1

24.

Шеф одсека за општу управу и друштвене
делатности

Самостални саветник

1

25.

Матичар- шеф месне канцеларије

Виши референт (8), саветник (1)

9

26.

Грађанска стања и људски ресурси

Саветник

1

27.

Послови ажурирања бирачког списка

Вифи референт

1

28.

Систем администратор, инжењер одржавања
информационог система

Саветник

1

29.

Послови пријема, евидентирања и
разврставање поднесака

Виши референт

1

30.

Вођење архиве и архивске књиге

Виши референт

1

31.

Послови пријема и отпремања поште, послови
овере потписа, преписа и рукописа

Виши референт

1

32.

Послови образовања, културе, физичке културе
и јавног информисања

Саветник

1

33.

Послови инвалидско-борачке заштите

Саветник

1

34.

Управни послови и послови бриге о деци и
породици и материнска права

Сарадник

1
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35.

Финансијско-материјални послови бриге о
породици и деци и инвалидско-борачкој
заштити

Виши референт

1

36.

Административни радник- дактилограф

Виши референт

1

37.

Послови за правну помоћ, повереник за
избеглице и миграције, послови заштите права
пацијената и послови друштвене бриге о деци

Саветник

1

38.

Имовинско правни послови

Саветник

1

39.

Административни послови за потребе
скупштине општине,Општинског већа и
Општинске управе

Виши референт

1

40.

Послови народне одбране и ванредне ситуације

Саветник

1

41.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове, грађевинско земљиште и
инфраструктуру
- Руководилац одељења

Самостални саветник

1

42.

Послови урбанизма и издавања локацијских
услова

Саветник

1

43.

Послови урбанизма, планирања и издавања
употребних дозвола

Саветник

1

44.

Послови оператера и регистратора регистра
обједињених процедура

Саветник

1

45.

Послови грађевинарства и издавања
грађевинских дозвола

Виши референт

1

46.

Одсек за грађевинско земљиште и
инфраструктуру- Шеф одсека

Самостални саветник

1

47.

Референт за општинске и некатегорисане
путеве

Виши референт

1

48.

Управно- стамбени послови, послови процене
утицаја пројекта на животну средину

Саветник

1

49.

Сарадник за координацију рада са месним
заједницама, комуналне послове и заштиту
животне средине

Сарадник

1

50.

Одсек за инспекцијске послове- Шеф одсека

Самостални саветник

1

51.

Грађевински инспектор

Саветник

1

52.

Инспектор за заштиту животне средине

Саветник

1

53.

Комунални инспектор

Саветник

2

54.

Инспектор за саобраћај и путеве

Саветник

1

55.

Просветни инспектор

Саветник

1

56.

Возач моторног возила- намештеник

57.

Портир- намештеник

2

58.

Курир- намештеник

8

59.

Послови одржавања хигијене- намештеник

3

60.

Послови рада у кухињи- намештеник

1

61.

Послови одржавања уређаја и инсталацијадомар, намештеник

1

62.

НКВ- физички радник- намештеник

1

63.

Дактилограф- оператер намештеник

2

Укупно

1

86
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2. Општинско правобранилаштво
Радно место

Број
извршилаца

Звање

Општински правобраниалц

-

1

ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПСОЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Општинска управа
Радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленох до његовог повратка.
Радно место

Број
извршилаца

Звање

Послови за правну помоћ, повереник за избеглице и
миграције, послови заштите права пацојената и
послови заступања општине

Млађи саветник

1

Послови пријема евидентирања и разврставања
поднекса

Виши референт

1

Грађанска стања и људски ресурси

Саветник

1

Послови рачуноводства и трезора

Млађи саветник

1

Обрачун плата, накнада и других личних прихода,
послови благајне

Референт

1

Млађи саветник

1

Послови одржавања хигијене простора- намештеник
Самостални извршилац за економски развој

1

1. Радни однос на одређено време због повећања обима посла.
Радно место
Главни контиста главне књиге трезора

Број
извршилаца

Звање
Виши референт

1

Кабинет председника Општине
Радни однос на одређено време
Радно место

Број
извршилаца

Звање

Помоћник председника општине

/

3

Шеф кабинета

Саветник

/

Послови протокола,координатора за односе са
јавношћу и информисања

Саветник

/

Саветник за послове из области
привреде,пољопривреде,водопривреде и комуналне
инфраструткуре

Саветник

/

Пословни секретар

Млађи сарадник

1

Буџетски инспектор

Саветник

/

Интерни ревизор

Саветник

/

Возач моторног возила – намештеник

/

1

ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПСОЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ
Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2018.години.
Општинска управа
Број
извршилаца

Звање
Службеник на положају I група

1

1

Самостални саветник

9

9
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25

28

Млађи саветник

/

/

Сарадник

5

5

Млађи сарадник

/

/

Виши референт

15

23

1

1

Референт
Млађи референт

/
Укупно

56

/
67
Број
извршилаца

Намештеници
1.

Прва врста радних места

2.

Друга врста радних места

/

3.

Трећа врста радних места

/

4.

Четврта врста радних места

1

5.

Пета врста радних места

17

Укупно

18

/

Општинско правобранилаштво
Општински правобранилац

1

Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања обима посла.
Радно место

Звање

Број
извршилаца

Главни контиста главне књиге трезора

Виши референт

1

Имовинско правни послови

Саветник

1

Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету председника
Општине.
Радно место

Звање

Број
извршилаца

Шеф кабинета

Саветник

1

Послови протокола,координатора за односе са
јавношћу и информисања

Саветник

1

Саветник за послове из области
привреде,пољопривреде,водопривреде и комуналне
инфраструткуре

Саветник

1

Буџетски инспектор

Саветник

1

Интерни ревизор

Саветник

1

Број приправника чији се број планира
Радно место

Степен стручне спреме

Број
извршилаца

Кадровски план за 2018. gодину 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.

Број 31

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

004
Република Србија
ОПШТИНА БОГАТИЋ
Скупштина општине
Број: I.R.103//2017-01
Датум: 28.12.2017.године
БОГАТИЋ
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14),
члана 45. и 46. Статута општине Богатић („Службени
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, број 37/16-пречишћен текст и 27/2017),
Скупштина општине Богатић, на седници одржаној
дана 28.12.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА РАД, ПУТНИМ ТРОШКОВИМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, РАДНИХ ТЕЛА И КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Члан 1
Овом одлуком утврђује се врста, висина, услови и
начин исплате накнаде за обављање послова у
органима општине Богатић и њиховим радним
телима.
Члан 2
Накнаде из члана 1. ове Одлуке су:
1. накнада за учешће у раду,
2. накнада трошкова за службено путовање
3. накнада изгубљене зараде и
4. накнада трошкова превоза.
Право на накнаде из претходног става имају:
1. одборници Скупштине општине Богатић
2. чланови Општинског већа општине Богатић,
3. чланови радних тела и комисија: Скупштине
општине, Општинског већа и Председника општине
Члан 3
Учешћем у раду у смислу одредби ове одлуке
сматра се присуство и рад на седницама органа
општине Богатић и њихових радних тела.
Право на накнаду за учешће у раду у органима
општине Богатић и њиховим радним телима, припада лицима из члана 2. став 2. ове Одлуке.
Одборницима Скупштине општине припада
накнада за учешће у раду у месечном, нето износу
од 13.000,00 динара
Члану Општинског већа који није на професионалном раду у органу општине Богатић припада
право на накнаду за учешће у раду у месечном нето
износу од 15.000,00 динара
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Члановима радних тела органа општине Богатић
припада накнада за учешће у раду у износу од
1.000,00 динара по одржаној седници, уколико актом
о образовању радног тела није утврђено да се рад
обавља без накнаде.
Актом о образовању, утврђује се накнада за рад
чланова привремених радних тела која образује
Скупштина општине, Општинско веће или председник општине.
Накнаде за рад стручних Комисија које на основу
закона образује Скупштина општине, Председник
општине, Општинско веће и Начелник општинске
управе одређују се актом о образовању Комисија на
основу сложености послова.
Право на накнаду за рад у радним телима и стручним комисијама из ове Одлуке немају чланови који
су запослени у органима локалне самоуправе за
седнице које се одржавају у току радног времена.
Члановима радних тела и стручних комисија који
су запослени у органима локалне самоуправе, које се
одржавају ван радног времена припада накнада за
рад, која ће се обрачунавати у виду признавања
права додатка за прековремени рад, сходно позитивним прописима којима се регулишу накнаде службеника и намештеника у органима локалне самоуправе.
Члан 4
Ако су се истовремено стекли услови за остваривање права на накнаду из члана 3. ове одлуке по
учешћу у раду на две или више седница у току једног
дана, накнада се може остварити само за једну
седницу у износу који је за то лице повољнији.
Члан радног тела који не присуствује у дане
одржавања седнице, нема право на накнаду из
члана 3. Ове Одлуке.
Члан 5
Евиденцију о учешћу у раду лицима из члана 2
Одлуке, оверавају:
- за одборнике Скупштине општине и чланове
њених радних тела - секретар Скупштине општине
- за чланове Општинског већа и чланове његових
радних тела – службеник надлежан за обављање
административнх послова општинског већа.
- за чланове радних тела и комисија Председника
општине - председник радног тела.
Члан 6
Накнада трошкова за службено путовање обухвата:
- дневницу и трошкове ноћења за службени пут у
земљи и иностранству,
- накнаду за превоз од места седишта органа
општине до места у које се упућује ради извршавања
службеног посла,
- накнаду осталих трошкова у вези са вршењем
службеног посла (превоз пртљага и слично).
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Члан 7

Члан 13

Под службеним путовањем лица из члана 2. став
2. ове одлуке сматра се путовање:

Средства за остваривање права утврђених овом
одлуком обезбеђују се у буџету општине Богатић.

- у земљи, када по службеном задатку, на основу
издатог путног налога, треба ван територије општине
Богатић да обаве одређени посао за потребе органа
града и њихових радних тела,

Исплату накнада по одредбама ове Одлуке врши
организациона јединица Општинске управе надлежна за послове финансија.

- у иностранство, када на основу донете одлуке и
издатог путног налога треба да обави одређени посао на територији стране државе за потребе органа
града и њихових радних тела.
Накнада за службено путовање обрачунава се на
начин на који су ова питања прописана за републичке органе.
Члан 8.
Лицима из члана 2. став 2. ове Одлуке, која због
учешћа у раду органа општине и њихових радних
тела не остваре зараду у привредном друштву или
другом правном лицу у коме су запослени, имају
право на накнаду стварно изгубљене зараде према
приложеној потврди привредног друштва, односно
другог правног лица, за сваки дан у раду.
Лицима из члана 2. став 2. ове одлуке који су
приватни предузетници и лицима која остварују
приход од пољопривреде у случајевима из става 1.
овог члана, припада право на накнаду изгубљене
зараде у износу од 5% од просечне месечне зараде
по запосленом у привреди Републике према последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике, за сваки дан у
раду, односно по једном дану рада на терену.
Члан 9.
Накнада изгубљене зараде исплаћује се на лични
захтев лица из члана 2. став 2. ове одлуке.
Члан 10
Лицима из члана 2. став 2. ове одлуке припада
право на накнаду трошкова превоза у јавном саобраћају, насталих због доласка и одласка ради
учешћа у раду органа града и њихових радни тела.
Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају
исплаћује се у пуном износу према приложеној
превозној карти.
Члан 11
Лицима из члана 2. став 2. ове одлуке која за
долазак ради учешћа у раду органа града и његових
радних тела користе сопствено возило, припада
накнада за трошкове превоза у висини од 10% од
цене литра горива које возило користи, по пређеном
километру у једном доласку и повратку.
Члан 12
Накнада трошкова превоза из члана 10. и 11. ове
одлуке исплаћује се на лични захтев лица које је
користило јавни превоз или сопствено возило.

Члан 14.
Решења о правима на накнаде из ове одлуке
доноси за:
- одборнике Скупштине општине, чланове њених
радних тела, секретара, надлежно радно тело Скупштине општине,
- чланове Општинског већа, чланове његових радних тела и комисија, -председник општине
Члан 15.
Ступањем на снагу Ове Одлуке, престају да важе
Одлуке које су се односиле на накнаду за рад
одборника, чланова већа и радних тела Скупштине
општине
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења и има се објавити 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.104/2017-01
Датум: 28.12.2017.године
Бoгатић
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној
самуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,83/2014) и
члана 50. и 51. Статута општине Богатић („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“,бр. 37/16- пречишћен текст и 27/2017),
Скупштина општине Богатић, на седници одржаној
дана 28. децембра 2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О РАДНИМ ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОГАТИЋ
Члан 1.
Овом Одлуком образују се стална радна тела
Скупштине општине Богатић, ради разматрања и
решавања појединих питања из надлежности Скупштине општине Богатић, утврђује њихов делокруг,
састав, начин рада и време на које се бирају.
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Члан 2.
Радна тела дају мишљења на предлоге прописа и
одлука које доноси Скупштина општине Богатић и
обављају друге послове утврђене Законом и подзаконским актима.
Члан 3.
Чланови сталних радних тела бирају се на период
на који је изабрана Скупштина општине Богатић.
Повремена радна тела Скупштина може образовати за обављање одређених задатака и она
престају са радом по извршењу задатака за које су
образована.
Члан 4.
Чланове радних тела именује и разрешава Скупштина на предлог одборничких група.
Председник радног тела именује се из реда одборника.
Чланови радних тела могу бити и грађани, с тим
што број грађана не може бити већи од броја одборника у радном телу.
Члан 5.
Председник радног тела организује рад, сазива и
председава седницама радног тела, формулише
закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине.
Чланови радног тела учествују у раду, износе
мишљења и дају предлоге по питањима која су на
дневном реду.
Уколико председник радног тела не сазове седницу, исту може сазвати председник Скупштине или
већина чланова тог тела.
Радно тело из својих редова бира заменика председника који замењује председника у случају његове
спречености или одсутности.
Члан 6.
Радно тело разматра питања из свог делокруга
по сопственој иницијативи а дужно је да разматра и
питања која предложи Скупштина.
Када радно тело разматра питања по захтеву
Скупштине, дужно је да поднесе извештај Скупштини.
Извештај радног тела садржи оцене, ставове и
предлоге о питањима које је радно тело разматрало.
За разматрање извештаја на седници Скупштине
радно тело одређује известиоца из редова својих
чланова.
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Радно тело одлучује већином гласова присутних
чланова, јавним гласањем.
Члан 8.
Стручне и административно-техничке послове за
радна тела врши Општинска управа.
Члан 9.
На седници радног тела води се записник. Записник садржи основне податке о раду на седници, о
питањима која су разматрана као и ставове, мишљења и предлоге усвојене на седници.
Усвојени записник потписује председник радног
тела и записничар.
Члан 10.
Скупштина има следећа, стална радна тела:
- Комисију за Статут и прописе,
- Комисију за избор и именовања,
- Комисију за представке и предлоге,
- Административно-мандатну комисију,
- Комисију за односе са верским заједницама,
- Комисију за пољопривреду и село,
- Комисију за спорт.
Посебном одлуком Скупштине могу се образовати и друга стална радна тела.
Члан 11.
Комисија за Статут и прописе:
Прати промену Устава и Закона и усаглашеност
Статута општине са њима.
Покреће иницијативу и припрема предлоге за
измену Статута и Пословника Скупштине, разматра
нацрте и предлоге Одлука и других општих аката са
становишта њихове усаглашености са Уством, Законом и Статутом општине и о томе даје мишљење
Скупштини, утврђује пречишћене текстове Одлука и
других општих аката, по потреби учествује са
предлагачем општих аката у припремању аутентичног тумачења Одлука и других општих аката.
Комисија има председника и четири члана.
Члан 12.
Комисија за избор и именовања подноси предлог
за избор и именовања, постављења и разрешења из
надлежности Скупштине и предлаже доделу јавних
признања, награда и звања почасног грађанина
Општине.
Комисија има председника и четири члана.

Члан 7.

Члан 13.

У пословима из своје надлежности радно тело
ради и одлучује на седницама.

Комисија за представке и предлоге разматра
представке и предлоге грађана и других органа, испитује њихову оправданост и предлаже одговарајућим
органима мере за њихово решавање.

Седница се може одржати ако истој присуствује
већина чланова радног тела.
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Комисија прати појаве на које се указује представкама и предлозима, обавештава Скупштину о
најважнијим питањима која произилазе из таквих
анализа и предлаже предузимање одговарајућих
мера.
Комисија има председника и четири члана.
Члан 14.
Административно-мандатна комисија утврђује
да ли су наступили Законом утврђени разлози за
престанак мандата одборника Скупштине и о томе
обавештава Скупштину, разматра предлог Одлуке о
накнадама одборника, односно одлучује о питањима
накнаде трошкова, зарада и награда изабраним,
именованим и постављеним лицима у Скупштини и
лицима ангажованим у раду радних тела Скупштине.

006
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R. 105/2017-01
Датум: 28.12.2017.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник" бр. 129/07 и 83/2014) члана 46.
Статута Општине Богатић ("Сл. лист Општине"
бр.37/2016-пречишћен текст), Скупштина општине
Богатић, на седници одржаној дана 28.12.2017.
године, донела је:
ЗАК ЉУЧ АК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

Комисија има председника и четири члана.
Члан 15.
Комисија за односе са верским заједницама
прати и усклађује односе између верских организација и Скупштине и предузима мере у циљу одржавања веза са верским заједницама.
Комисија има председника и четири члана.
Члан 16.
Комисија за пољопривреду и село доноси план
и програм рада Дирекције, предлаже програм развоја
из области пољопривреде, предлаже програме за
унапређење пољопривредне производње, даје
мишљење и сугестије у вези кредитирања пољопривредне производње, обавља и друге послове из
области делатности Дирекције за пољопривреду и
село.
Комисија има председника и четири члана.
Члан 17.
Комисија за спорт прати и усклађује односе
између спортских клубова и према утврђеним критеријумима врши расподелу буџетских средства
опредељених за спорт.
Комисија има председника и четири члана.
Члан 18.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о радним телима Скупштине општине
Богатић (број I-R.3/2008-01 од 16.06.2008.године,
објављена у "Сл.листу Општине" бр.19/2008").
Члан 19.
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.

Број 31

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм и План рада
Црвеног крста Богатић за 2018.годину.
II Закључак доставити: Црвеном крсту 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.106/2017-01
Датум: 28.12.2017.године
Бoгатић
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник" бр. 129/07 и 83/2014),
члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл.
гласник РС",бр.15/2016), члана 32. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП "Богатић" Бгоатић ("Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр.23/2016) и члана 46. Статута Општине
Богатић ("Сл. лист Општине", бр. 37/2016-пречишћен
текст), Скупштина општине Богатић, на седници
одржаној дана 28.12.2017. године, донела је:
ЗАК ЉУЧ АК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм Пословања
Јавног комуналног предузећа „Богатић“ Богатић за
2018.годину, број 1981-1 од 30.11.2017.године.
II. Закључак доставити: Јавном комуналном
предузећу „Богатић“ Богатић, Одељењу за урбанизам,

Број 31

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

комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и инфрастуктуру, 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.
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члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл.
гласник РС", бр.15/2016), члана 3. став 7. Закона о
раду ("Сл. гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14), члана 32. Одлуке о усклађивању Оснивачког
акта ЈКП "Богатић" Богатић ("Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
23/2016), и члана 46. Статута Општине Богатић ("Сл.
лист Општине", бр. 37/2016-пречишћен текст), Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана
28.12.2017. године, донела је:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R.107/2017-01
Датум: 28.12.2017.године
Бoгатић
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. Гласник" бр. 129/07 и
83/2014), члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС",бр. 15/2016), члана 32.
Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП "Богатић"
Богатић ("Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр.23/2016) и члана 46.
Статута Општине Богатић ("Сл. лист Општине", бр.
37/2016-пречишћен текст), Скупштина општине
Богатић, на седници одржаној дана 28.12.2017.
године, донела је:
ЗАК ЉУЧ АК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Посебан Програм коришћења субвенција и средстава буџета Општине
Богатић за 2018. годину Јавном комуналном предузећу „Богатић“ Богатић.
II. Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Богатић“ Богатић, Одељењу за урбанизам,
комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и инфрастуктуру, 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.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I ДАЈЕ СЕ претходна сагласност на Одлуку
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Богатић“ Богатић број 2055-1 од 20.12.2017. године
којом се доноси Правилник о измени Правилника о
раду бр.1809-1 од 29.12.2016.године.
II. Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „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.

010
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R.109/2017-01
Датум: 28.12.2017.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 83/2014), чл. 46.
Статута општине Богатић ("Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.
37/2016-пречишћен текст), члана 54.став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015,
68/2015 и 62/2016) Скупштина општине Богатић, на
седници одржаној дана 28.12.2017. године, донела је:
РЕШЕЊЕ

009
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R.108/2017-01
Датум: 28.12.2017.године
Бoгатић
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник" бр. 129/07 и 83/2014),

O РАЗРЕШЕЊУ ПОЈЕДИНИХ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ
I. РАЗРЕШАВАJУ СЕ дужности члана Школског
одбора „Мачванска средња школа“ Богатић, и то:
1. САЊА ЈОЛДИЋ, из Богатића ул. Павла Орловића
бр.64 представник локалне самоуправе,
2. НАТАША ЂОНЛИЋ, из Богатића ул. Николе
Берића бр.51, представник локалне самоуправе.
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II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора
"Мачванска средња школа" Богатић, и то:
1. СНЕЖАНА ЈАЊИЋ из Богатића ул. Др Младена
Милошевића бр.13 представник локалне самоуправе,
2. ГОРАН ГАГИЋ из Богатића, ул. Народног
Фронта бр.107, представник локалне самоуправе.
III Решење доставити: Разрешеним, Именованим,
„Мачванска средња школа“, Богатић, Одељењу за
општу управу, заједничке послове и друштвене
делатности, у досије седничког материјала и архиви.
IV. Решење објавити у "Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

Број 31

012
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R. 111/2017-01
Датум: 28.12.2017.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 у 83/2014), чл. 46.
Статута општине Богатић ("Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.
37/2016-пречишћен текст), члана 54.став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015,
68/2015 и 62/2016) Скупштина општине Богатић, на
седници одржаној дана 28.12.2017. године, донела је:
РЕШЕЊЕ

011
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R.110/2017-01
Датум: 28.12.2017.године
Бoгатић
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 83/2014), чл. 46.
Статута општине Богатић ("Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.
37/2016-пречишћен текст), члана 54.став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС" број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015,
68/2015 и 62/2016) Скупштина општине Богатић, на
седници одржаној дана 28.12.2017. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА И
ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
I. РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског
одбора О.Ш.„Цветин Бркић“ Глушци, и то:
1. НЕНАД СИНЂИЋ из Глушаца, ул.Милана
Недељковића бр. 50 представник локалне самоуправе
II. ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора О.Ш.
"Цветин Бркић" Глушци и то:
1. МИЛИЋ СТАНКОВИЋ из Узвећа, ул. Милана
Лукића бр.9, представник локалне самоуправе.
III. Решење доставити: Разрешеном, Именованом
О.Ш.„Цветин Бркић“, Глушци, Одељењу за општу
управу, заједничке послове и друштвене делатности,
у досије седничког материјала и архиви.
IV. Решење објавити у "Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА И
ИМЕНОВАЊУ НОВОГ
I. РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског
одбора О.Ш.„Јанко Веселиновић“ Црна Бара, и то:
1. ИВАНКО ИВАНКОВИЋ из Црне Баре, ул. М.
Петровића бр.4, представник локалне самоуправе,
II. ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора О.Ш.
"Јанко Веселиновић" Црна Бара, и то:
1. МАРКО КРСМИЋ из Црне Баре, ул. Миодрага
Сировице бр. 22, представник локалне самоуправе.
III. Решење доставити: Разрешеном, Именованом,
О.Ш.„Јанко Веселиновић“, Црна Бара, Одељењу за
општу управу, заједничке послове и друштвене
делатности, у досије седничког материјала и архиви.
IV. Решење објавити у "Сл. листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

013
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R. 112/2017-01
Датум: 28.12.2017. године
Бoгатић
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/14 и 101/16), члана 130. став 3. члана 132 и члана
133. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник
РС", бр.107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,
45/13, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 46. Статута
Општине Богатић ("Сл. лист града Шапца и општина
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Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 37/16-пречишћен текст), Скупштина општине Богатић, на седници
одржаној дана 28.12.2017. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА“
БОГАТИЋ“ У БОГАТИЋУ
I ИМЕНУЈЕ СЕ др Горан Макунчевић из Клења, за
директора Дома здравља „Богатић“ у Богатићу, на
мандатни период од четири године, почев од
28.12.2017. године.
II Решење доставити: Именованом, Дому здравља
"Богатић" Богатић, у досије седничког материјала и
архиви.
III Решење објавити у “Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању директора Дома здравља „Богатић“ у Богатићу
садржан је у одредбама прописа наведним у преамбули овог Решења којима је утврђено да оснивач
именује и разрешава директора установе.
Управни одбор Дома здравља „Богатић“ Богатић
на седници одржаној 25.12.2017. године извршио је
избор канидата по расписаном јавном конкурсу за
избор директора Дома здравља "Богатић" Богатић
објављеног у листу "Послови" дана 06.12.2017. године. На јавни конкурс пријаву је поднео само један
кандидат: др Горан Макунчевић из Клења. Пријава
др Горана Макунчевића је благовремена и потпуна
што је утврђено на основу достављене документације
тако да кандидат др Горан Макунчевић испуњава
услове за именовање на функцију директора, предвиђене чланом 132. Закона о здравственој заштити.
На основу изложеног, сходно наведеним прописима одлучено је као у диспозитиву.
Ово Решење је коначно.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић, с.р.

014
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-48-387/2017-01
Датум: 22.12. 2017.године
Бoгатић
На основу члана 20. став 1. тачка 36. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07), а у складу са чланом 81. Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС“, бр. 54/2009,
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73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013, 108/2013, 142/14, 68/15, 103/1599/16), и
члана 46. Статута општине Богатић ("Службени лист
општине Богатић", бр.37-2016-пречишћен текст),
Општинско веће општине Богатић на седници
одржаној дана 22.12.2017. године, донело је
СТР АТЕГИЈУ
УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Стратегија управљања ризиком обухвата поступак идентификовања, процену и контролу ризика са
циљем да се обезбеди разумна увереност да ће бити
достигнути циљеви организације / корисника јавних
средстава.
Руководство организације има одговорност да
стално врши идентификовање, процењивање и праћење потенцијалних ризика и да успоставља
контроле које ће заштитити организацију од реализовања неприхватљивих ризика.
Управљање ризиком није посебна активност већ
је део уобичајене одговорности руководства. Најбоље
смернице и препоруке за праксу се у подручју управљања ризиком показао интернационални стандард
ИСО 31000:2009.
Термин ризик у најширем и најопштијем смислу
је дефинисан као могућност трпљења штете или
губитка, односно фактор, ствар или елемент који
укљу-чује неизвесност и опасност. Према ИСО
31000:2009 ризик је дефинисан као ефекат неизвесности на циљеве.
Управљање ризиком
Управљање ризиком представља идентификацију,
оцену, издвајање приоритета, затим координирање и
економично примењивање ресурса како би се
минимизирала, пратила и контролисала могућност
или утицај нежељених догађаја и максимизирала
реализација очекиваних успеха.
Процесу управљања ризиком се приступа методично тако да су све значајне активности идентификоване а сви ризици који произилазе или су везани за
те активности назначени и категоризовани.
Врло често се тако и сами ризици класификују
према активностима на стратешки, оперативни, финансијски, затим ризици који се тичу ресурса и
флексибилни.
Управљање ризиком још обухвата процену,
анализу и евалуацију ризика. Као што је прописано у
члану 6. Правилника о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање, функционисање и
извештавање о систему финансијског управљања и
контроле у јавном сектору ("Службени гласник РС",
бр. 99/2011 - даље: Правилник), управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу
над потенцијалним догађајима и ситуацијама које
могу имати супротан ефекат на остваривање циљева
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корисника јавних средстава, са задатком да пружи
разумно уверавање да ће ти циљеви бити остварени,
као и да контроле које служе за свођење ризика на
прихватљив ниво морају бити анализиране и ажуриране најмање једном годишње.

Број 31

мено минимизација могућих нежељених исхода.
Локална самоуправа, као корисник јавних средстава, ће спровођењем Стратегије управљања
ризиком постићи:
• успешно остваривање циљева организације;

Спровођењем препоручених техника и алата за
управљање ризиком постижемо умањење негативних
исхода, смањење унапред могућих исхода и омогућавање позитивнијих исхода те тако осигурамо
рестрикцију финансијских трошкова и губитака.

• поштовање закона, прописа, политике, процедура и смерница;

Ови нежељени исходи се могу превазићи установљеним техникама унутрашње финансијске контроле
коју спроводи интерна ревизија.

• прецизно евидентирање, чување и подношење
извештаја о финансијским и другим кључним подацима.

Основна интенција је смањење губитака повезаних
са неадекватном контролом управљања и истовре-

Процес управљања ризиком се према ИСО
31000:2009 може приказати следећом блок шемом.

• ефективно, ефикасно и економично пословање;

• чување средстава и

Број 31

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

Према приказаној шеми организација система
управљања ризиком садржи следеће кораке/поступке:
Комуникација и консултација са интерним и
екстерним заинтересованим странама на сваком
нивоу процеса управљања ризиком и разматрање
процеса као целине.
Утврђивање контекста управљања ризиком у
којем ће се одвијати остатак процеса. Треба утврдити критеријуме према којима ће се вршити оцена
ризика и дефинисати структура анализе ризика.
Идентификација ризика значи прецизирање где,
када, зашто и како би догађаји могли спречити, умањити, одложити или повећати постизање циљева.
Анализа ризика је идентификација и процена
постојећих контрола.
Одређивање последица и вероватноће и затим
ниво ризика. Ова анализа треба да размотри подручје потенцијалних последица и како би се оне
могле појавити.
Оцена ризика је упоређење процењеног нивоа
ризика с претходно утврђеним критеријумима и
разматрање равнотеже између потенцијалних повољних и неповољних резултата. То омогућује
доношење одлука о размери и природи потребних
обрада и о приоритетима.
Обрада (третирање) ризика представља израду
и примену специфичних ефикасних стратегија и
акционих планова за повећање потенцијалних користи и смањење потенцијалних трошкова.
Праћење и преиспитивање је неопходно због
увида ефикасности свих корака процеса управљања
ризиком. То је важно за непрекидно побољшавање
система. Потребно је пратити ризике и ефикасност
мера обраде како би се осигурало да промена
услова не мења приоритете.
Модел оквира за управљање ризицима
Један од начина да се добије увид у управљање
ризиком је пролазак кроз следећих пет фаза:
1. Анализирати управљање ризицима у најширем
облику, што се обично назива управљање ризиком у
предузећу
2. Проверити усклађеност и оквир за управљање
ризиком који укључује утицај заинтересованих страна
и корпоративни углед организације.
3. Користити стратегије формирања и спровођења процеса којим се омогућава разумевање
ризика за управу и свих јединица организације.
4. Проверити успостављене циклусе оперативних
ризика за остварење пословних циљева, идентификацију ризика, процену ризика и управљање ризицима у оквирима које је успоставила организација
кроз своју структуру управљања.
5. Проверити оквир управљања и извештавање о
интерним контролама за горе наведене тачке, те
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осигурати да се те две ставке формално документују
и о томе известе заинтересоване стране.
Врсте ризика
У погледу врсте последица које ризици имају на
организацију постоје три врсте основних ризика:
• Финансијски ризик - то су догађаји који имају
директан финансијски утицај и могу утицати на
повећање трошкова организације;
• Оперативни ризик - то су догађаји, или радње,
које могу прекинути пружање услуга или имати за
резултат одступање од циљева;
• Ризик по репутацију - то су догађаји или радње
које могу угрозити углед организације.
Ризици се могу појавити као резултат:
• екстерних питања - која су ван контроле организације;
• оперативних питања - која утичу на пружање
услуга;
• промене - да се организација повремено мења
(усклађеност са новим законским прописима), или се
врши реорганизација неког дела организације - што
може водити слабљењу контрола и додатним
ризицима.
Припрема за процес управљања ризиком
Пре самог отпочињања процеса, потребно је
темељно припремити тим који ће спроводити овај
процес, при чему је посебну пажњу потребно
обратити на састав тима (морају бити покривени сви
аспекти појаве која се проучава – у оквиру које се
жели управљати ризиком) и на обуку, односно,
знање које поседују чланови тима из области управљање ризиком.
Након овог првог сегмента припреме за процес
управљања
ризиком,
потребно
је
прецизно
дефинисати две ствари:
• који су циљеви управљања ризиком (финансијски токови, безбедност, дугорочна сигурност
пословања, здравље, очување околине...)
• ко су заинтересоване стране Идентификовање
ризика
Први прави корак у процесу управљања ризиком
јесте идентификовање опасности, односно појава
које са собом носе ризик.
Ризици могу бити:
- ИНТЕРНИ (људска грешка, проневера, пад
система) и
- ЕКСТЕРНИ (измене закона, природне непогоде),
који се могу поделити на: политичке, економске,
социјалне, техничке, законске и оне везане за животну средину.
Постоје различите методе и технике које се
користе за идентификовање евентуалних ризика
везаних за остваривање циљева, а њихов избор
зависи од потребе организације:

Страна 120

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

• Набацивање идеја - оформи се група кључних
запослених коју треба да чине представници свих
делова организације која отворено дискутује и
идентификује ризике. Овај метод је карактеристичан
по томе да се различито остварени резултати у раду
организације (који се оцењују), прикупљају - иза чега
се врши анализа ризика.
• Коришћење контролних листа- представља
унапред припремљен списак свих могућих ризика.
Сваки ризик се разматра, у односу на претходну
утврђену листу. Некад је тешко припремити списак
који ће пружити параметре који могу имати општу 5
употребу. Уколико се користе контролне листе, треба
их редовно прегледати како би се обезбедила
њихова релевантност за области пословања које се
разматрају.
• Раније искуство - ризици се идентификују на
основу знања и искуства запослених и ранијих
информација. Стара евиденција (коју чува организација, или која је доступна из других извора) може
бити од користи у идентификовању "инцидената",
њихове учесталости, као и утицаја. Пажљиве анализе могу представљати најважнију фазу у процесу
идентификовања ризика.
• Самостална процена ризика - то је приступ
према којем се сваки ниво и део у организацији
позива да анализира своје активности и да допринос
"дијагнози" ризика са којима се суочава. Ово се може
извести путем документованог приступа, али је често
ефективније уколико се организују радионице (са
лицима која их воде, а која поседују одговарајуће
вештине које ће групи помоћи у утврђивању ризика
који утичу на њихове циљеве).
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и одакле су идентификоване опасности (ово може
бити драгоцени извор података при каснијем преиспитивању комплетности раније спроведене анализе
опасности),
• консултовати све заинтересоване стране и
документовати резултате ових консултација (често
посматрање неког проблема из другог "угла" укаже
не опасности које нису могле бити идентификоване
на други начин).
Одређивање вероватноће настанка ризичног
догађаја
Упоредо са идентификовањем опасности, потребно
је установити и вероватноћу наступања идентификоване опасне ситуације.
Најбоље би било уколико би се за сваку опасност
одредила прецизна вероватноћа наступања те
опасности.
На жалост, ово најчешће није могуће, тако да се у
том случају прибегава квалитативној процени одговарајуће вероватноће.
Најчешће се користе само три категорије (ниска,
умерена и висока вероватноћа појављивања), које се
након тога, уз помоћ одговарајуће табеле, преводе у
одређене нумеричке вредности.
Пример за ово је дат у наредној табели.
Вероватноћа

Оцена

Ниска

1

Умерена

2

Висока

3

Посебна предност овог приступа јесте да се
ризици озбиљније схватају кад их идентификују сами
носиоци процеса.

Табела 1: Једноставан начин превођења процењене вероватноће у нумеричку вредност

Идентификација ризика се некада може показати
као најтежи део посла.

Овакве табеле се често користе, пошто пружају
могућност за релативно лако и брзо добијање
некаквих резултата.

Разлог за то се крије у чињеници да не постоји
јасан сигнал када је процес идентификовања завршен,
односно, када су идентификоване све опасности.
Стога се треба држати неких препорука, као што су:
• одредити колико дуго ће трајати идентификовање опасности и при истеку тог времена сматрати
да идентификоване опасности чине комплетан
списак свих опасности.
Очигледно је да ово не може бити тачно, али
нема сврхе губити време на безуспешне покушаје
идентификовања додатних опасности, већ треба
наставити процес управљања ризиком. Процес
управљања ризиком никада није завршен и да се
увек јављају нови ризици или ескалирају постојећи,
тако да ће се поступак идентификовања ризика
понављати још пуно пута и биће још пуно прилика за
идентификовање нових опасности.
• формирати документацију која ће прецизно
описивати које су активности или појаве анализиране

Одређивање последица ризичног догађаја
Када је процес идентификовања опасности завршен, потребно је установити какав утицај свака од
идентификованих опасности има на раније дефинисане циљеве спровођења поступка управљања
ризиком.
Потребно је проверити сваку комбинацију "идентификована опасност – дефинисан циљ".
Како и све претходне активности, и ова активност
захтева документовање свих резултата, због потребе
накнадног преиспитивања система управљања
ризиком.
И овде је потребно дефинисати табелу која ће
идентификовани утицај превести у одговарајућу
нумеричку вредност из распона 1 – 3 (Табела 2).
Ово најчешће није проблем урадити ако се
последице "мере" у новчаним вредностима.
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Оцена

Дефинисање мера за ублажавање ризика
Скала
ризика

Опис последица

1

Низак

Ниски финансијски губици

2

Средњи

Средњи финансијски губици

3

Висок

Високи финансијски губици

Табела 2: Начин превођења последице ризика у
нумеричку вредност
Овакве табеле се морају формирати у зависности
од конкретног циља и начина перцепције утицаја
појаве на посматрани циљ.
Препорука је да се овом послу посвети онолико
времена колико је потребно да би се прецизно
дефинисало како ће утицај бити "мерен".
Када су идентификоване табеле које служе за
квантификовање опасности и утицаја, потребно је
дефинисати границе прихватљивости ризика. Ризик
оцењујемо као производ вероватноће настанка
ризика и последице одређеног ризика.
Р=ВxП
где

Некада ово може значити и дефинисање две, три,
па и више разних одбрамбених мера, како би посматрани ризик постао прихватљив. Овде се крије
опасност да увођење мера заштите не створи услове
за нови, раније неидентификовани ризик.
Стога је потребно сваку меру добро проучити и
проверити да ли она може имати последице по
посматране циљеве.
Након завршетка дефинисања заштитних мера
којима су сви неприхватљиви ризици преведени у
прихватљиве, потребно је све испланиране активности и донете одлуке документовати.
И овде се документовање врши са циљем да се
олакша посао каснијег преиспитивања дефинисаних
мера и провере да ли је дошло до промене неких
услова или ескалације неког ризика или чак и појаве
нових ризика.
При документовању дефинисаних одбрамбених
мера, потребно је навести:

Р – оцена ризик,
В – вероватноћа,
П- последица.

• тим који је дефинисао конкретну меру, као и
особа која је то одобрила,

На пример:

• опис дефинисане мере (ко, шта, када, како,
чиме, као и очекиване "последице" овог деловања),

П-последица
В–
Вероватноћа

Када је све ово урађено, следећи корак је дефинисање мера које ће умањити вероватноћу дешавања
појаве или умањити последице појаве и то у толикој
мери да посматрани ризик пређе у област прихватљивог ризика.

Безначајан
1

Средњи
2

Значајан
3

1

М

М

У

2

М

У

Н

3

У

Н

Н

Табела 3: Начин оцене ризика

• ризике на које ће дефинисане мере деловати,
као и ниво вероватноће и последице на који се
очекује да ће их дефинисана мера свести,
• подаци на којим је заснована дефинисана
мера и
• претпоставке које су учињене при дефинисању мере.

У - умерен ризик (спецификују се одговорности
управљања - потребно пажљиво управљање) и

Када су прецизно дефинисане све активности које
је потребно спроводити како би се ризици свели на
прихватљиву меру, потребно је дефинисати све
потребне ресурсе за увођење тих мера у свакодневне активности. Ово је неопходно урадити из два
врло битна разлога.

Н - неприхватљив ризик (потребно је одмах
приступити спровођењу одговарајућих мера) су
границе ризика које су дефинисане у Табели 4.

Први разлог се односи на исплативост мера (није
логично инвестирати већа средства у заштитну меру,
него што може бити штета од посматраног ризика).

где:
М- мали ризик (управљање уобичајеним процедурама),

Р –оцена ризика
(производ вероватноће и
последице)

Ризик

До 3

Мали

3-5

Умерен

Преко 5

неприхватљив

Табела 4: Дефинисање граница ризика

Други разлог се односи на расположива средства
(бесмислено је отпочињати имплементацију неке
заштитне мере, ако та мера захтева више средстава
него што организација има на располагању).
Контрола ризика
Контролне активности односно контрола ризика
врше се са циљем да се обезбеди спровођење
одговарајућих радњи за управљање ризицима на
адекватан и благовремен начин. Све радње које се
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предузимају за решавање (умањивање) ризика могу
се сматрати контролама.
Циљеви контроле се утврђују посебно за сваки
кључни систем у циљу умањивања ризика. Врсте
контрола:
• ПРЕВЕНТИВНЕ контроле - треба да спречавају
појаву неефикасности, грешака, односно неправилности;
• КОРЕКТИВНЕ контроле - треба да исправљају
(коригују) грешке, неефикасности, односно неправилности;
• ДИРЕКТИВНЕ контроле – треба да подстакну
радње и догађаје неопходне за остваривање циљева;
• ДЕТЕКЦИОНЕ контроле - исправљају детектоване грешке.
Припрема за увођење мера у свакодневни рад
Очигледно је да ће након дефинисања заштитних
мера бити потребно те мере увести у редовне радне
процедуре и пратити да ли се мере спроводе како је
и планирано и да ли дају очекиване резултате.
Међутим, пре тога је неопходно дефинисати
начин како ће провера појаве ризика и деловања
заштитних мера бити спровођена, ко ће спроводити,
у којим интервалима, које податке ће прикупљати итд.
Када је све добро припремљено и документовано, потребно је прећи на следећи корак, који спада
у један од најтежих: увести ове мере у употребу.
Ово подразумева да је потребно све извршиоце
обучити како ће од тог тренутка вршити своје радне
активности и зашто то мора тако да се ради.
Извршиоцима је потребно објаснити шта је био
разлог за промену начина рада и које опасности се
тиме елиминишу, односно, који ефекти се очекују од
новог начина рада.
Као и приликом сваке промене начина рада, и
овде ће бити потребно барем месец дана помног
праћења да ли извршиоци уредно примењују нови
начин рада или теже да се врате старим навикама и
старом начину спровођења свог посла.
Овакве промене начина рада захтевају и промене
у начину размишљања свих запослених, тако да се
овде уствари ради о промени културе унутар једне
организације.
Промена културе подразумева да сваки запослени буде упознат са свим идентификованим
ризицима, могућим последицама, могућим сигналима
да се развија неки ризик, као и поступцима које је
потребно предузети у том случају.
Након увођења у примену свих предвиђених мера,
потпуно је очекивано да се тек у том тренутку
идентификују нови ризици или недостаци предвиђених мера.
Разлог за то је очигледан: немогуће је, још у фази
планирања и анализирања, у потпуности сагледати
све детаље. Стога је потребно предвидети начин
подешавања ових мера.
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Поред тога, потребно је предвидети и начин и
динамику провере успешности дефинисаних мера
(преиспитивање), промене вероватноћа и последица
идентификованих ризика, као и појаву нових ризика.
Ове активности би требале бити спроведене
периодично у унапред одређеним интервалима, при
чему те провере спроводи специјално обучен и припремљен тим и у том случају су провере свеобухватне
и много темељније.
Како ће све ове провере довести до идентификовања разних недостатака у дефинисаним мерама
или у процесу праћења и управљања ризиком,
потребно је ова сазнања некако документовати и
тиме формирати базу знања о ризицима и поступцима управљања ризицима и на тај начин створити
основу да се убудуће овај процес одвија много брже,
лакше и са много бољим ефектима.
Стратегија управљања ризицима је само први
али најзначајнији документ, који ће представљати
темељ организованог и ефикасног система управљања потенцијалним штетним догађајима који се
могу појавити у јавним пословима које обавља
Општина Богатић.
Након што текст стратегије усвоји, Општинско
веће општине Богатић треба да именује стручни тим
за имплементацију овог стратешког акта.
Основна улога стручног тима ће се огледати у
томе да 9 начела установљена у стратегији преточи
у конкретне акционе планове, који ће садржати
обавезујуће мере за запослене у Општинској управи.
Стручни тим кога чине координатор и чланови
тима су запослени који обављају најсложеније
послове у појединим организационим јединицама и
који на основу свог радног искуства могу најбрже
оценити какав је ефекат наложених мера у пракси.
Задатак стручног тима је да прати идентификоване ризике, као и ефекте које утврђене мере
имају на исте.
Стручни тим је дужан да правилно а најмање
једанпут годишње подноси извештај о примени
Стратегија управљања ризицима Општинском већу
општине Богатић.
Стратегију управљања ризиком општине Богатић
објавити у “Службеном листу општине Богатић“.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Ненад Бесеровац, с.р.

015
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-48-389/2017-01
Датум: 22.12.2017.године
Бoгатић
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016),
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члана 64. Статута Општине Богатић ("Сл. лист
Општине" бр. 37/16 - пречишћен текст), члана 2. и 15.
Одлуке о Општинском већу Општине Богатић ("Сл.
лист Општине", бр.22/2008), - Општинско веће Општине
Богатић на седници одржаној 22.12.2017. године,
донело је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗРАДУ
НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА
(ЛАП) ЗА ОПШТИНУ БОГАТИЋ
I. ПОКРЕЋЕ СЕ иницијатива за израду Нацрта
Локалног антикорупцијског плана (ЛAП) за општину
Богатић.
II. Одлуку објавити у "Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".

4. АЛЕКСАНДАР ФИРАУНОВИЋ из Узвећа, члан
радног тела
5. ЉИЉАНА ЈУРИШИЋ из Богатића,члан радног
тела
II. Задатак радне групе је да анализира Модел
антикорупцијског плана (ЛАП) који је израдила Агенција
за борбу против корупције, изради Нацрт ЛАП-а и
одржи јавну расправу.
III. Решење доставити: Именованим, Општинској
управи општине Богатић, у досије сеничког материјала и архиви.
IV. Решење објавити у "Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Ненад Бесеровац, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Ненад Бесеровац, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-48-391/2017-01
Датум: 22.12.2017. године
Бoгатић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-48-390/2017-01
Датум: 22.12.2017.године
Бoгатић
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016),
члана 64. Статута Општине Богатић ("Сл. лист
Општине" бр. 37/16 - пречишћен текст), члана 2. и 15.
Одлуке о Општинском већу Општине Богатић ("Сл.
лист Општине", бр.22/2008), а у вези са Одлуком о
покретању иницијативе за израду Нацрта Локалног
антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Богатић
бр.06-48-389/2017-01 од 22.12.2017.године, - Општинско веће Општине Богатић на седници одржаној
22.12.2017.године, донело је:
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ИЗРАДУ
НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА
(ЛАП) ЗА ОПШТИНУ БОГАТИЋ
I. ФОРМИРА СЕ радно тело за израду Нацрта
Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину
Богатић и у исто се именују:
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На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места службеника
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места намештеника
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016),
као и члана 60. Одлуке о Општинскoj управи општине
Богатић ("Сл. листа града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева" бр. 32/2016), Општинско
веће, на предлог начелника Општинске управе
општине Богатић, дана 22.12.2017. године, усвојило
је обједињен:
ПР АВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И
ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ
БОГАТИЋ

1. МИЛУТИН КОВИЋ из Богатића, Координатор
радног тела.

Основне одредбе

2. СЛАВОЉУБ ЗЕБИЋ из Богатића, члан радног
тела

Обједињеним Правилником о организацији и
систематизацији радних места у општинској управи,
правобранилаштву, стручним службама и посебним
организацијама (даљем тексту: Правилник) уређују

3. БРАНКА ЦМИЉАНОВИЋ из Богатића, члан
радног тела

Члан 1.
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се организационе јединице и њихов делокруг,
руковођење организационим јединицама, називи и
описи радних места, звања у којима су радна места
разврстана, потребан број запослених за свако радно
место, врста и степен образовања, радно искуство и
други услови за рад на сваком радном месту у
Општинској управи, Општинском правобранилаштву,
стручним службама и посебним организацијама
општине Богатић.
Стручним службама и посебним организацијама
сматрају се стручне службе и посебне организације
које су основане за обављање послова управе.
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Поглавља правилника
Члан 3.
Правилник се састоји од следећих поглавља:
-

Основне одредбе

- Oрганизација и систематизација радних места
у Општинској управи
- Oрганизација и систематизација радних места
у Општинском правобранилаштву
-

Прелазне и завршне одредбе
Систематизација радних места

Процедура усвајања Правилника
Члан 2.

Члан 4.

Предлог Правилника припрема начелник Општинске
управе и доставља га Општинском већу на усвајање.

У Правилнику су систематизована следећа радна
места:

Службеник на положају –
I група
Службеници - извршиоци

1 радно место

1 службеник

Број радних места

Број службеника

9

9

25

28

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник

/

/

Сарадник

5

5

Млађи сарадник

/

/

Виши референт

15

23

1

1

/
55 радна места

/
66 службеника

Референт
Млађи референт
Укупно:
Намештеници

Број радних места

Број намештеника

Прва врста радних места

0

0

Друга врста радних места

0

0

Трећа врста радних места

0

0

Четврта врста радних места

1

1

Пета врста радних места

7

17

0
8 радних места

0
18 намештеника

Шеста врста радних места
Укупно:
Члан 5.

II

Укупан број радних места у Општинској управи
је 85 и то:

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

-

1 службеника на положају,

- 66 службеника на извршилачким радним местима и
-

18 на радним местима намештеника

Укупан број систематизованих радних места у
Правобранилаштву је 1 и то:
-

1 - Општински правобранилц.

Предмет уређивања
Члан 6.
Овим Правилником детаљније се уређују посебна
организациона јединица и унутрашње организационе
јединице и њихов делокруг, руковођење унутрашњим
организационим јединицама, називи и описи радних
места, звања у којима су радна места разврстана,
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потребан број запослених за свако радно место,
врста и степен образовања, радно искуство и други
услови за рад на сваком радном месту у Општинској
управи општине Богатић.
1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Унутрашња организација
Члан 7.
У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних
послова и Кабинет председника општине као
посебна организациона јединица.
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Канцеларије
Члан 10.
За обављање одређених послова из надлежности
општинске управе, посебно у вези са реализацијом
политике за младе, могу се унутар основне организационе јединице образовати канцеларије.
Канцеларије се могу образовати и у месним заједницама, као организациони облик Општинске управе
за обављање послова из надлежности општине.
Јединствене стручне службе и посебне
организације.

Основна унутрашња организациона јединица је
одељење.

Члан 11.

Ако природа и обим послова налажу, унутар
основних унутрашњих организационих јединица могу
се образовати уже организационе јединице: одсеци,
а унутар одсека – групе.

Стручне службе и посебне организације образују
се као јединствене стручне службе и посебне
организације.

Основне унутрашње јединице
Члан 8.

2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗА-ЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 12.

Основне унутрашње организационе јединице су:
1. Одељење за привреду, финансије и локално-економски развој;
У оквиру Одељења за привреду, финансије и
локално-економски развој образују се следећи
одсеци;
-

Одсек за буџет и финансије

-

Одсек локалне пореске администрације

- Одсек за локални економски развој, пољопривреду и рурални развој
У оквиру одсека за буџет и финансије, образује се
следећа служба:
-

Служба за јавне набавке

2. Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности
У оквиру Одељења, образују се следећи одсеци:
-

Одсек за заједничке послове

- Одсек за општу управу и друштвене делатности
3. Одељење за урбанизам, комунално –стамбене
послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру
У оквиру Одељења, образују се следећи одсеци:
- Одсек за грађевинско земљиште и инфраструктуру
-

Одсек инспекцијских послова
Посебна организациона јединица
Члан 9.

У Општинској управи се као посебна организационa јединицa образује Кабинет председника
општине.

Одељење за привреду, финансије и локалноекономски развој у оквиру своје надлежности обавља послове који се односе на: реализацију развојних
пројеката од интереса за општину, представљање
инвестиционих потенцијала општине и реализацију
активности на привлачењу инвестиција; израда нормативних и других акта из области локалног економског
развоја; старање о укупном привредном развоју
општине; обављање управних и стручних послове у
области привреде; подстицање и старање о развоју
туризма, старих заната, пољопривреде и осталих
привредних грана; обављање пoслова категоризације туристичких објеката у складу са законом;
вођење поступка промене намене пољопривредног у
грађевинско земљиште; израда годишњег програм
развоја пољопривреде и руралног развоја; израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини;
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израду општих и
оперативних планова заштите од елементарних
непогода; извештавање о пољопривредној производњи (сетва, жетва, јесењи радови); информисање
индивидуалних пољопривредних произвођача и
регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду; утврђивање
водопривредних услова на територији општине;
издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са
законским овлашћењима општина; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу
са законом и одлукама Скупштине општине; давање
информација и пружање техничке помоћи правним
лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; обављање административних послова
за Агенцију за привредне регистре и пружање
помоћи локалним привредницима у регистрацији и
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пререгистрацији организационих облика; израда базе
података, праћење, анализа и давање извештаја о
стању и кретању привредних активности на територији општине; израду пројекције будућих кретања и
предлагање стратегије за даљи развој; успостављање привредних контаката и старање о привлачењу
нових инвеститора у општину; обављање стручних,
административних, техничких и других послова на
вођењу, координирању и сервисирању послова из
области економског развоја општине; представљање
могућности и услова за улагање у општину; организацију и учешће општине на разним промотивним
манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама; одржавање редовних контакта са републичким
и другим институцијама које се баве унапређењем
економског развоја и привлачењем инвестиција;
представљања општине на регионалном, државном
и међународном нивоу у активностима везаним за
локални економски развој; креирање и организацију
тренинг програма у складу са потребама привреде;
сарадњу са Националном службом за запошљавање
(НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; успостављљања контаката са међународним организацијама и донаторима; истраживање
могућности за финасирање развојних програма;
припремање, управљање и реализација развојних
пројеката и капиталних инвестиција у области јавне
инфраструктуре; праћење рада јавних предузећа,
друштва капитала којима је општина оснивач или
суоснивач или којима је поверено обављање комуналне делатности и давање мишљења о њиховим
извештајима о раду; праћење рада јавних предузећа,
јавних агенција, друштава капитала којима је
општина оснивач или суоснивач у области пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде и и
давање мишљења о њиховим извештајима о раду;
припремање нацрта одлука из своје надлежности;
припремање нацрта стратегија и програме развоја
општине; као и друге послове из свог делокруга,
обавља послове који се односе на обезбеђивање
финансирања обављања изворних и поверених
надлежности општине, послови јавних набавки и
послови локалне пореске администрације. У оквиру
својих надлежности Одељење обавља послове који
се односе на: израду нацрта буџета општине уз
поштовање система јединствене буџетске класификације укључујући и програмску; припремање и
достављање корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним економским смерницама,
као основом за израду предлога финансијских
планова буџетских корисника, описом планиране
политике, проценом прихода и примања и расхода и
издатака, обимом средстава који може да садржи
предлог финансијског плана буџетског корисника,
поступком и динамиком припреме буџета; старање о
поштовању календара буџета локалне власти;
анализирање предлога финансијских планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености
са упутством; припремање нацрта одлуке о измени и
допуни буџета (ребаланса); израда предлога решења о
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привременом финансирању; обавештавање буџетских корисника о одобреним расположивим апропријацијама; припремање и утврђивање тромесечне,
месечне и шестомесечне квоте; разматрање захтева
за измену квоте; предлагање одлуке о привременој
обустави извршења буџета буџетским корисницима;
разматрање предлога Плана извршења буџета;
доношење одлуке о измени Плана извршења буџета;
разматрање захтева за преузимање обавеза; доношење решења о одборавању преусмеравања апропријација; припремање нацрта решења о одобрењу
средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
отварање консолидованог рачуна трезора за динарска и девизна средства, подрачуна динарских и
девизних средстава корисника јавних средстава и
посебних наменских динарских рачуна корисника
јавних средстава и осталих правних лица и других
субјеката који не припадају јавном сектору и који нису
укључени у консолидовани рачун трезора; ближе
уређивање начина коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу средстава
општине; старање о пласирању слободних новчаних
средстава и обавештавање Управе за трезор;
припремање захтева Министарству финансија за
одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода
општине у текућој години са детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје
прекорачење; анализу дугорочне одрживости дуга
општине; вођење главне књиге трезора и осталих
пословних књига са посебном евиденцијом за сваког
директног и индиректног корисника буџетских средстава; вођење помоћних књига; припремање пројекције и праћење прилива прихода и извршења
расхода на консолидованом рачуну буџета; управљање
готовином; примање, завођење и контрола захтева
за плаћање и трансфер средстава и захтеве за
плате; управљање информационим системом у
области финансија; израду периодичних извештаја и
завршног рачуна консолидованог рачуна трезора;
усаглашавање пословних књига са корисницима
буџета, Управом за трезор и добављачима; припремање и извршавњеа плаћање; вршење мониторинга
и евалуације финансијских планова по програмској
методологији; управљање имовином (вођење евиденција о основним средствима и пословном простору;
вршење интерних контролних поступка; обављање
припремних радњи и других послова за спровођење
прописа којима се уређује област финансирања
општине; припремање нацрта аката којим се утврђују
стопе изворних прихода, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и припрема симулација
и модела по појединим групама обвезника на основу
предложеног нацрта; организовање јавне расправе и
друге облике учешћа јавности у поступку прирпеме
нацрта аката локалних изворних прихода. Послови
јавних набавки односе се на: истраживање тржишта
и ефикасно планирање набавки; припрему плана
набавки за кориснике буџетских средстава за које
спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са
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другим службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних
средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки;
спровођење поступака јавних набавки по процедури
прописаној законом; спровођење поступака јавних
набавки по овлашћењу других наручилаца у складу
са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са
законом; објављивање огласа о јавним набавкама,
конкурсне документације, обавештења и извештаја
на Порталу јавних набавки; пружање консултанских
услуга и стручне помоћи директним и индиректним
корисницима буџетских средстава и понуђачима у
поступцима јавних набавки; одређивање запослених
који ће представљати општину/општина у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци;
прикупљање и евидентирање одређених података о
поступцима јавних набавки и закљученим уговорима
о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о
јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама
велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року
наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним
набавкама; остваривање сарадње са органима и
организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; обављање
других послова у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област
јавних набавки.
Послови локалне пореске администрације односе
се на: пријем, обраду, контролу и унос података из
пореских пријава; доношење решења о утврђивању
обавеза по основу локалних јавних прихода за које
није прописано да их сам порески обвезник утврђује;
евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском
књиговодству локалне пореске администрације, у
складу са прописима; књижење извршених уплата по
основу локалних јавних прихода; канцеларијске и
теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују
решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и
принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга;
покретање поступка стечаја; подношења захтева за
покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима Пореској полицији,
када постоје основи сумње да је извршено пореско
кривично дело; послове првостепеног поступка по
изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење
поновног поступка по поништеним управним актима;
пружање правне помоћи надлежним организационим
јединицама Пореске управе и другим организационим јединицама локалне пореске администрације;
вођење јединственог пореског књиговодства за
локалне јавне приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура
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кодирања података и технику обраде у складу са
јединственим информационим системом за локалне
јавне приходе; припрему методолошких упутстава за
једнообразну примену прописа из области локалних
јавних прихода; давање бесплатних информација о
пореским прописима из којих произилази пореска
обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда и извештавање локалне
самоуправе и Пореске управе у вези са локалним
јавним приходима и остали послови у складу са
законом и другим прописима којима се уређује ова
област.
Послови пољопривреде састоје се изради програма развој у области пољопривреде, у остваривању сарадње са удружењима, земљорадничким
задругама, прерађивачким капацитетима прехрамбене
индустрије и прехрамбене индустрије из сточарске
производње, произвођачима приплодним и матичних
грла стоке, сарадња са пољопривредним саветодавним службама, ветеринарским институтом, ветеринарским станицама и амбулантама, са инспекцијским
органима из областим пољопривреде, ветерине и
шумарства, организовање разних видова едукација
пољопривредних произвођача, примењивање прописе у надлежности општине из области закона о
пољопривредном земљишту, Закона о здравственој
заштити животиња, Закона о мерама за унапређење
сточарства, прати стање и припрема анализе, извештаје и информације из области пољопривреде,
сточартсва, заштите биља и заштите пољопривредног земљишта, издаје уверења које се воде по
службеној дужности у Одељењу, за потребе Комисије
за процену штета од елементарних непогода, прикупља податке о проузрокованој штети на терену,
вођење службене евиденције о обарђеним и необрађеним површинама земљишта. Прикупљање податке
о засејаним површинама и оствареној пољопривредној производњи по културама, обавља послове
заштите засада на пољопривредном земљишту од
пољске штете и номадске испаше, заштита пољопривредног земљишта, опрема и објеката на истом,
заштита пољских путева им канала за одводњавање
и наводњавање од бацања комуналног отпада, заштита пољопривредног земљишта, пољских путева и
канала за одводњавање и наводњавање од неконтролисаног ширења корова, парложне траве и амбрзијe.
Члан 13.
Одељење за општу управу, заједничке послове
и друштвене делатности - врши координацију,
припрему и ажурирање информација за потребе
интернет презентације општине; унапређење организације рада и модернизацију општинске управе; организацију пријемне канцеларије, писарнице, архиве и
доставне службе; лична стања грађана и матичарске
послове; пружање правне помоћи грађанима; остваривање права и обавеза из радног односа запослених,
именованих и постављених лица; ко-нтролу над
применом прописа о канцеларијском пословању;
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вођење бирачког списка; стручне и административне
послове за спровођење избора и организацију референдума; евиденцију радних књижица; праћење рада
и пружање помоћи месним заједницама; унапређење
примене информационих технологија; одржавање и
развој рачунарске и комуникационе мреже; администрирање базе података; одржавање и развој апликативног софтвера; организацију обуке запослених у
Општинској управи, као и јавним предузећима и
установама чији је оснивач општина; успостављање
услове за развој и одржавње географског информациониог система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним
републичким и општинским органима и организацијама, као и јавним предузећима, са територије
општине, чији је оснивач општина, односно Република.
У оквиру Одељења се обављају послове који се
односе на: коришћење биротехничких и других средстава опреме; коришћење, одржавање и обезбеђење
зграде Општине и службених просторија: обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача
и старање се о њиховом одржавању; одржавање чистоће пословних просторија; умножавање материјала;
дактилографске послове; организацију рада доставне службе; административно – техничке послове
набавке материјала; ситног инвентара и основних
средстава; обављање других сервисних послова за
потребе органа општине.
Обавља послове који се односе на: праћење и
обезбеђивање услова за функционисање и развој у
области предшколског васпитања и образовања,
основног и средњег образовања, културе, спорта,
дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске
заштите, јавног здравља и примарне здравствене
заштите; програма и пројеката за младе; управне,
планске, аналитичке и друге стручне послове из ових
области; надзор над радом установа у друштвеним
делатностима у којима је оснивач Општина; праћење
стања и остваривање програма рада и развоја установа; предлагање мера у циљу спровођења утврђене
политике у овим областима; праћење спровођења
прописа; вођење другостепеног поступка о правима
из области социјалне заштите која су у надлежности
Општине; стручне и административне послове за
комисије из надлежности Одељења; предлагање
одлуке о мрежи установа дечије и социјалне заштите, основног и средњег образовања; доношење
програма мера и активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у
области ученичког и студентског стандарда; утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и
кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање
школарине; припрему предлоге општих и других
аката, извештаја и анализа за потребе органа Општине; вођење управног поступка о праву на додатак
на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за
време породиљског одсуства, одсуства са рада ради
неге детета, одсуства са рада посебне неге детета,
накнаду трошкова боравка у предшколској установи
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за децу без родитељског старања, децу ометену у
развоју и децу из материјално угрожених породица;
одлучивање у првом степену о признавању законом
одређених права борцима, војним инвалидима и
породицама палих бораца; израду предлога одлуке о
буџету Општине у делу који се односи на област
друштвених делатности; припрему и утврђивање
предлога финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и средњег образовања, друштвене бриге о деци, културе, физичке
културе и спорта и социјалне заштите; контролу
појединачних захтева за плаћање; распоређивање
средстава корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота; праћење извршења финансијских планова; предлагање промена у апропријацији и измену
финансијских планова корисника буџета из области
друштвених делатности. Одељењe обавља правне и
друге стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Скупштине општине,
одборничких група, одборника, председника општине,
Општинског већа и свих сталних и повремених радних тела.
Прати прописе за које је надлежна локална
самоуправа и иницира усаглашавање аката са новонасталим променама.
Врши израду нормативних и других аката које
доноси Скупштина општине, председник општине и
Општинско веће.
Даје правна мишљења Скупштини општине, председнику општине и Општинском већу о законитости
правних и других општих аката које доносе.
Врши стручне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину општине, председника општине и Општинско веће који се односе
на припрему седница (правно-техничку обраду материјала за седнице) и обраду аката и материјала са
седница; чување изворних аката и докумената о раду
Скупштине општине; председника општине и Општинског већа; прибављање одговора на одборничка
питања; вођење записника и евиденције о одржаним
седницама.
Врши административне и стручне послове који се
односе на представке и предлоге грађана, правних
лица и других субјеката упућене председнику општине, Скупштини општине и Општинском већу.
Врши стручне и административне послове у вези
са захтевима из области доступности информација
од јавног значаја Врши послове у области имовинско-правних односа грађевинског земљишта, и то:
спровођење поступака отуђења и давања у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини општине;
конверзију права коришћења у право својине на
грађевинском земљишту; утврђивање земљишта за
редовну употребу објеката и формирање грађевинске парцеле; установљавање права службености,
као и других права на грађевинском земљишту;
послови експропријације непокретности, односно
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административног преноса права коришћења на
непокретностима и послове деекспропријације; спровођење поступка уписа права јавне својине општине
у евиденцију непокретности и правима на њима (попис
и упис имовине) и вођења евиденције о непокретностима у јавној својини општине (евидентирање,
припрема нацрта аката о прибављању и располагању
непокретностима у јавној својини); спровођење
поступака доделе пословног и другог простора у
закуп и на коришћење.
Члан 14.
Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру, обавља послове који се односе на: издавање
извода из урбанистичких планова; издавање информација о локацији и локацијских услова; прибављање
услова за пројектовање и прикључење на комуналну
инфраструктуру; прибављање других посебних услова од јавних предузећа, привредних друштава и
установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за
израду локацијских услова зависно од намене објекта; давање обавештења о намени простора и могућности општина по захтевима странака; сарадњу са
стручним службама, организацијама и правним лицима
из области урбанизма и грађевине за потребе рада
органа општине и Одељења; издавање грађевинских
дозвола; издавање решења о одобрењу за изградњу,
реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање стручних мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и одобрења за изградњу у оквиру
обједињене процедуре; обраду информација о
појединим предметима.
Одељење обавља и следеће послове: провере
испуњености формалних услова за издавање грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу
из пројекта у складу са локацијским условима; да ли
је идејни пројекат за прибављање решења о одобрењу за изградњу у складу са издатим локацијским
условима односно планом; старање о законитом
вођењу поступка издавања одобрења; припремање
извештаја о раду; обавља и друге задатке и послове
из области припреме земљишта за грађење; издавање
потврда за изграђене темеље објеката; доношење
решења о припремним радовима и о пробном раду;
издавање дозволе за коришћење објеката/употребне
дозволе; издавање уверења о старости објеката;
издавање уверења о етажирању објеката; вођење
регистара издатих грађевинских дозвола и издатих
употребних дозвола; издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију; поступка легализације
објеката; отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за
редовну употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду; утврђивање престанка
права својине; поступка експропријације. Одељење
спроводи поступке процене утицаја, процене утицаја
затеченог стања и ажурирање студија о процени
утицаја на животну средину; поступа као заинтере-
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совани орган код поступака процене утицаја пред
надлежним органом аутономне покрајине и пред
надлежним министарством; врши оцену и даје сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја;
обавља послове везане за заштиту ваздуха и заштиту
од буке; издаје дозволе за сакупљање, транспорт,
складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада; издаје интегрисане дозволе; врши
ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију
услова у интегрисаној дозволи; издаје дозволе за
обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија; припрема програме заштите
животне средине и локалне акционе и санационе
планове; сарађује са удружењима и организацијама
цивилног сектора; спроводи активности за јачање
свести о потреби заштите животне средине; припрема годишње извештаје и обавештава јавност о
стању животне средине; води евиденције и доставља
податке Агенцији за заштиту животне средине и
министарству; врши послове заштите и унапређења
природних добара и обавља друге послове везане за
заштиту животне средине, обавља послове који се
односе на: праћење и унапређење функционисања
јавних комуналних предузећа и комуналних делатности; реализацију пројеката и иницијатива са
циљем модернизације рада јавних комуналних
предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; израду нацрта општих правних аката, одлука,
уговора и решења који се односе на комуналне
делатности; израду појединачних правних акта у
комунално – стамбеној области; вршење управног
надзора над радом предузећа која обављају послове
из области комуналних делатности; обављање послова у вези са утврђивањем цена комуналних
производа и услуга; контролу спровођења основних
начела енергетске политике; дефинисања стратегије
и планова развоја енергетике на локалном нивоу;
прописивање услова и начина снабдевања топлотном енергијом са правилима рада дистрибутивне
мреже за топлотну енергију; израду предлога тарифног система за одређивање цене топлотне
енергије; обављање других послова из области
енергетике; регулисање и управљање саобраћајем
на територији општине; управљање површинама за
паркирање и регулисања паркирања; јавни превоз на
територији општине; планирање капацитета мрежа
линија; управљање квалитетом у систему јавног
транспорта путника; надзор над безбедношћу саобраћаја и такси превоза; израда планске документације
у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара,
елементарних и других већих непогода, организацију
цивилне заштите; израду услова за успостављање
интегрисаног система заштите и спасавања; припрема
планова за одбрану и остваривање одбрамбених
интереса у условима ратног и ванредног стања на
територији општине/општина; вођење управног
поступка и доношења решења из стамбене области;
припремање нацрта решења за исељење бесправно
усељених лица у станове и заједничке просторије у
стамбеним зградама; евидентирање скупштина ста-
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нара стамбених зграда на територији општине и
издавање уверења о формирању скупштине станара
и избору председика; припрему предлога решења,
уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова;
вршење послова у вези са преносом права закупа и
замене станова; праћење извршавања уговорних
обавеза по основу закупа и откупа на рате и провера
законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације; подношење пријава надлежним органима
за исељење бесправних корисника станова; сарадњу
са надлежним комуналним и јавним предузећима,
инспекцијским службама и другим надлежним институцијама и учешће у принудном исељењу и записничкој
примопредаји стамбеног простора.У Одељењу се
прате и примењују закони и други прописи из
области имовинско - правних односа у надлежности
општини;, управља имовином која је у јавној својини
и својини општине, као и непокретности које користе
правни субјекти чији је оснивач општина.У Одељењу
се обављају послови који се односе на: надзор над
применом Закона о планирању и изградњи и над
применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се
односе на пројектовање, грађење и реконструкцију
објеката високоградње, нискоградња и других објеката,
као и на извођење појединих грађевинских радова на
тим објектима и грађење објеката на прописан начин;
праћење стања, предлагање мера и надзор над
применом закона и подзаконских аката из области
заштите животне средине, поступања са отпадним
материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са
хемикалијама, управљању отпадом и о процени
утицаја на животну средину; доношење решења и
налагање мера у области заштите животне средине
и праћење њиховог спровођења; праћење стања,
предлагања мера и инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну
делатност и инспекцијски надзор над поступањем
предузетника и грађана у погледу придржавања
закона, других прописа и општих аката; надзор у
области уређивања и одржавања објеката и јавних
површина; јавну хигијену, надзор над уређењем
Општине, јавних зелених површина, функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља водом и
одвођења отпадних вода, снабдевања електричном
и топлотном енергијом, изношењем и депоновање
смећа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада
кафилерија; инспекцијски надзор над радом установа
у области предшколског, основног и средњег васпитања, надзор над вршењем димничарских услуга;
надзор над обављањем делатности пијаца; надзор
над одржавањем чистоће јавних површина, над
раскопавањем улица и других јавних површина и
друге послове комуналне хигијене; праћење стања,
предлагање мера и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити,
изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских
одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над
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вршењем истовара и утовара робе из моторних
возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског
локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника,
линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за
сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области
предшколског васпитања и образовања, основног и
средњег образовања; извршење извршних или
коначних решења из делокруга Општинске управе;
вођење потребних евиденција; сарадњу са другим
органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и
заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски
надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова;
пружање стручне помоћи, припрему документације,
израду и ажурирање процене угрожености и планова
заштите и спасавања који обухватају превентивне
мере заштите којима се спречавају елементарне
непогоде или ублажава њихово дејство; израду мера
заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода; предузимање
мера ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода; организацију цивилне
заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све превентивне
и оперативне мере заштите живота и имовине
грађана; предузимање мера и праћење реализације
мера из планова одбране и планова за ванредне
ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица
штета насталих елементарном непогодом и другим
ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе Општинског штаба
за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите,
припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног
стања, -обавља све послове на изради и реализацији
прогама материјалне производње и то; припрема
средњорочне и годишње програме уређивања грађевинског земљишта, врши стручне послове на
усклађивању програма уређивања грађевинског земљишта, врши стручне послове на усклађивању
програма уређивања грађевинског земљишта са
развојним програмима комуналне инфраструктуре у
складу са одлукама Скупштине општине уређује грађевинско земљиште, односно обезбеђује уређивање
грађевинскогземљишта и врши послове на припремању и комуналном опремања грађевинског земљишта, организује рашчишћавање и санацију терена,
изградњу комуналних објеката,инсталација до прикључка грађевинске парцеле на те инсталације,
обезбеђује уређивање јавних површина,, праћење
остваривања програма уређивања грађевинског земљишта, обавља и друге послове у складу са одлукама Скупштине општине. доноси програм одржавања,
заштите и развоја путева,утврђује обим и цене
радова на редовном одржавању и заштити путева,
организује послове на реконструкцији, изградњи и
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одржавању општинских путева и улица и на изградњи, реконструкцији и одржавању некатегорисаних
путева у сарадњи са месним заједницама, врши и
организује пројектовање, изградњу и реконструкцију
путева,врши или организује послове надзора, даје
услове и сагласност за прикључење прилазног пута
на општински пут,издаје одобрење за постављање
натписа поред општинских некатегорисаних путева и
улица, даје сагласност за постављање и реконструкцију
инфраструктурних система (водовода, канализација
и других инсталација) у коловозну конструкцију општинских и некатегорисаних путева и градских улица и
заштитном појасу,
- даје сагласност за постављање натписа у
заштитном појасу општинских и некатегорисаних
путева и градских улица,
- наплаћује накнаду за постављање натписа у
заштитном појасу општинских и некатегорисаних
путева и градских улица,
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4. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
Члан 17.
Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају.
Руковођење радом унутрашњих организационих
јединица
Члан 18.
Радом основних и ужих организационих јединица
руководе:
- руководилац одељења,
- шеф одсека,
- координатор групе,
- координатор канцеларије;
Распоређивање руководилаца организационих
јединица

- наплаћује посебну накнаду за употребу пута,
његовог дела и путног објекта,

Члан 19.

- наплаћује накнаду за прикључење прилазног
пута на општински и некатегорисани пут и улицу,

Руководиоце организационих јединица из члана
18. овог Правилника, распоређује начелник Општинске управе.

- води евиденцију о стању општинских и некатегорисаних путева и градских улица као и технолошких
података и катастра за те путеве,
- наплаћује накнаду за коришћење комерцијалним објекатима којима је омогућен приступ са
јавног пута
- врши и друге послове одређене законом а
односе се на изградњу, заштиту и одржавање општинских и некатегорисаних путева и градских улица,
- израђује планове зимског одржавања и чишћења путева и доставља надлежном органу на
сагласност.
- организује и посредује пројектовање, изградњу и реконструкцију комплетних објеката,
- обезбеђује надзор над изградњом објеката,

Руководиоци организационих јединица из члана
18. овог Правилника одлучују, доносе решења у
управном поступку, пружају стручна упутства, координирају и надзиру рад запослених, старају се о
законитом, правилном и благовременом обављању
послова из свог делокруга и врше друге послове по
налогу начелника Општинске управе.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад начелнику Општинске
управе.
За свој рад и рад уже организационе јединице
којом руководе, руководиоци ужих организационих
јединица непосредно су одговорни руководиоцу
одељења, у чијем саставу је унутрашња организациона јединица.

- обезбеђује вршење техничких прегледа објеката,

Руковођење радом посебне организационе
јединице

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.

Члан 20.

Члан 15.

Радом Кабинета председника општине као посебне организационе јединице руководи шеф кабинета.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.

Шеф кабинета и запослени на радним местима у
кабинету заснивају радни однос на одређено време –
док траје дужност председника општине.

Члан 16.

Шеф кабинета за свој рад одговара председнику
општине.

3. ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Кабинет председник општине је посебна организациона јединица која се образује за обављање
саветодавних и протоколарних послова, послова за
односе с јавношћу и административно-техничке послова који су значајни за рад председника општине.

5. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА
Члан 21.
Организационе јединице су дужне да међусобно
сарађују и да размењују потребне податке и обавештења неопходна за рад.
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6. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 22.
Правилник о организацији и систематизацији радних места садржи радна места на положајима,
извршилачка радна места и радна места на којима
раде намештеници.

-

Елементи радног места

Услови за обављање послова радног места

самостални саветник,
саветник,
млађи саветник,
сарадник,
млађи сарадник,
виши референт,
референт и
млађи референт.
Kоја су мерила за процену радног места

Члан 23.
У овом Правилнику су наводени: шифре органи-зационих јединица, шифре радних места, описи радних
места, звања у којима су радна места разврстана,
потребан број запослених за свако радно место,
врста и степен школске спреме, радно искуство и
други услови за рад на сваком радном месту.

Члан 27.
Мерила за процену извршилачких радних места
службеника су:
-

сложеност послова,
самосталност у раду,
одговорност,
пословна комуникација и
компетентност.

Члан 24.

Објашњење мерила

Услови за обављање послова радног места одређују се зависно од врсте и степена сложености послова
чији је обим претежан.

Члан 28.

За обављање одређених послова радног места
прописана су одређена знања и вештине (познавање
страног језика, познавање језика националних мањина,
познавање рада на рачунару и др.).
За обављање одређених послова радног места
прописан је посебан стручни испит као услов за обављање послова одређеног радног места у јединици
локалне самоуправе (радно место матичара, јавних
набавки и друго).
1. Разврставање положаја
Начелник Општинске управе
Члан 25
На положају начелника Општинске управе обављају се најсложенији послови, који суштински и
непосредно утичу на начин управљања јавним
пословима из надлежности локалне самоуправе и
који захтевају управљачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталности и
искуства.
2. Разврставање извршилачких радних места

Број 31

Сложеност послова је мерило којим се изражава ниво општости правила (технике, логике, права
и сл.) на којима на којима су утемељени послови,
слобода стваралаштва и коришћење нових метода у
раду;
Самосталност у раду је мерило којим се изражава у којој мери се посао врши по општим или
појединачним усмерењима и упутствима руководиоца и у којој мери се врши под његовим надзором;
Одговорност је мерило којим се изражава колико послови утичу на остваривање циљева рада
органа или уже организационе јединице и пре свега
подразумева одговорност за послове и одлуке којима
се знатно утиче на одређивање или спровођење
одлука, што може да укључи одговорност за руковођење;
Пословна комуникација је мерило којим се изражава врста контаката у раду и њихов значај за
остваривање циљева рада органа;
Kомпетентност је мерило којим се изражавају
знања, радно искуство и вештине које су потребне за
делотворан рад на радном месту.
3. Разврставање радних места намештеника

Разврставање у звања.

Начин разврставања радних места намештеника

Члан 26.

Члан 29.

Радна места службеника разврставају се тако
што се на опис свих послова радног места примене
мерила за процену радног места и потом одреди
звање које најбоље одговара радном месту.

Радна места намештеника, укључујући и радна
места руководилаца ужих унутрашњих јединица у
којима искључиво раде намештеници, разврставају
се у шест врста.

Радна места службеника, укључујући и радна места
руководилаца ужих унутрашњих јединица у којима
искључиво раде службеници, разврставају се, у
складу са законом, у девет звања:

Радна места намештеника разврставају се тако
што се на опис послова радног места примене мерила за процену радног места и потом одреди врста
којој радно место припада.

Број 31
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Која су мерила за процену радних места
намештеника

намештеницима и надзор над њиховим извршавањем (у даљем тексту: одговорност за руковођење).

Члан 30.

Пословна комуникација је мерило којим се изражава врста контаката у раду и њихов значај за
извршавање послова.

Мерила за процену радних места намештеника су:
- сложеност послова,
- самосталност у раду,
- одговорност,
- пословна комуникација и
- компетентност.

Компетентност је мерило којим се изражавају
знања, радно искуство и вештине које су потребне за
делотворан рад на радном месту.
Разврставање руководећих радних места
намештеника

Члан 31.

Члан 32.

Сложеност послова је мерило којим се изражава ниво општости правила на којима су послови
утемељени и интелектуални напор који они захтевају.

Намештеник може да руководи само оном ужом
унутрашњом јединицом у којој искључиво раде
намештеници.

Самосталност у раду је мерило којим се
изражава у којој мери се посао врши по упутствима и
под надзором руководиоца.

Радна места намештеника који руководе ужим
унутрашњим јединицама могу да се разврстају у
прву, трећу и четврту врсту радних места.

Одговорност је мерило којим се изражава колико послови доприносе обезбеђивању пратећих
техничких или других услова потребних за редован
рад органа, што укључује и одговорност за одређивање и распоређивање радних задатака другим
Звање

Члан 33.
Правилник садржи радна места на положајима,
извршилачка радна места и радна места на којима
раде намештеници.

Број радних места

Број службеника

Службеник на положају –
I група

1 радно место

1 службеник

Службеници - извршиоци

Број радних места

Број службеника

9

9

Самостални саветник
Саветник

25

28

Млађи саветник

/

/

Сарадник

5

5

Млађи сарадник

/

/

Виши референт

15

23

1

1

Референт
Млађи референт

/

/

55 радна места

66 службеника

Број радних места

Број намештеника

Прва врста радних места

0

0

Друга врста радних места

0

0

Трећа врста радних места

0

0

Укупно:
Намештеници

Четврта врста радних места

1

1

Пета врста радних места

7

17

Шеста врста радних места
Укупно:

0

0

8 радних места

18 намештеника

Члан 34.
Радна места у Општинској управи су следећа:
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А) ЈЕДИНСТВЕНА ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Звање: положај у I групи

број извршилаца
на положају: 1

Опис послова: Руководи и координира радом
Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад
Општинске управе; усклађује рад организационих
јединица Општинске управе и обезбеђује њено
функционисање као јединственог органа; остварује
сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са
законом, Статутом општине, одлукама Скупштине
општине, Општинског већа и Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
6.1. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ
И ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
1. РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Звање: Самостални саветник

број извршилаца: 1

Опис посла: Руководи, организује и планира рад
Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о
законитом, правилном и благовременом обављању
послова у Одељењу; прати стање у области привреде и локалног економског развоја као и реализацију утврђених политика у тим областима и предлаже
подстицајне мере за њихово унапређење; припрема
нацрте закључака и одлука за органе града; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга
Одељења; остварује сарадњу са међународним
организацијама, надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном и републичком
нивоу у циљу усаглашавања мерa за бржи привредни развој града, као и пословним удружењима и
удружењима грађана; координира послове везане за
планирање, припрему и реализацију развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне
инфраструктуре и пружа помоћ Комисији за стратешко планирање; остварује сарадњу и координира
рад одељења са радом других одељења Општинске
управе; прати и врши анализу послова везаних за
пољопривреду, водопривреду, туризам, као и других
послова везаних за привреду, израду буџета и билансирање буџетских средстава од значаја за развој
привреде.
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Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет)
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
2. ШЕФ ОДСЕКА
Звање: Самостални саветник

број извршилаца: 1

Опис посла: Руководи, организује и планира рад
Одељења, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одељењу; припрема нацрт
одлуке о буџету, ребалансу, привременом финансирању и завршном рачуну; руководи пословима из
области планирања, утврђивања, контроле и наплате
прихода; учествује у анализи предлога финансијских
планова буџетских корисника, врши мониторинг и
евалуацију финансијских планова по програмској
методологији; обавештава буџетске кориснике о
одобреним расположивим апропријацијама; припрема
акта за промену (преусмеравање) апропријације и
коришћење буџетске резерве; учествује у изради
квота и разматра захтев за измену квоте и приговоре
на одобрене квоте; предлаже привремену обуставу
извршења за буџетске кориснике који не поштују
одобрене квоте и друге прописане норме; разматра
предлог и доноси план извршења буџета и одлучује
о захтеву за измену плана; разматра захтеве за
преузмање обавеза и захтеве за плаћање и трансфер средстава; координира извршавање буџета;
одобрава контролисане захтеве за плаћање и трансфер средстава; оверава дневник и главну књигу;
врши интерну контролу рачуноводствених исправа и
предузима остале контролне поступке и процедуре;
сачињава обједињени ИОС; подноси периодичне
извештаје Општинском већу; одобрава обрачун ревалоризације за откуп станова и одобрени зајам; управља преговорима о задуживању; одговоран је за
рачуноводство зајмова и дугова; врши пласирање
слободних новчаних средстава и обавештава о томе
Управу за трезор; отвара подрачуне динарских и
девизних средстава корисника јавних средстава и
посебне наменске динарске рачуне корисницима јавних средстава и осталим правним лицима и другим
субјектима; ближе уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештава о коришћењу
средстава; води списак буџетских корисника; обавља
послове примене и контроле цена услуга јавних
предузећа и установа; прати спровођење програма
јавних предузећа и установа; припрема и одобрава
извештаје за надлежна министарства и органе општине; организује припремне радње за спровођење

Број 31

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

пописа; врши израду консолидованог завршног рачуна
и сравњење пословних књига са добављачима, буџетским корисницима и Управом за трезор; учествује у
припреми аката већег степена сложености за
потребе органа општине; организује јавне расправе и
друге облике учешћа јавности у поступку припреме
нацрта аката и одлука из надлежности Одељења;
прати спровођење општинских одлука из области
финансија и покреће иницијативе за измену прописа
и аката Скупштине општине; доноси правилнике,
упутства и друга акта којима се детаљније уређује
поступање запослених у Одељењу; управља рачуноводственим информационим системом; одговоран је
за чување пословних књига, рачуноводствених исправа
и финансијских извештаја и присуствује уништењу
истих којима је прошао прописани рок чувања;
утврђује предлог захтева Министарству финансија за
одобрење фискалног дефицита изнад 10 посто
текућих прихода; одобрава потписом по потреби решења и друга акта које Одељење доноси у управном
поступку; стара се о ажурирању пореске базе и
свеобухватности пореских обвезника; преузимању
података од других органа, организација, установа и
нивоа власти; стара се о благовременом утврђивању
пореских обавеза; координира, организује и контролише редовност канцеларијске и теренске контроле;
предузима мера ради наплате пореског дуга; израђује, проверава и врши обједињавање локалних
пореских извештаја; одобрава захтеве за одлагање
плаћања пореског дуга до одређеног износа; одобрава
локална пореска управна акта; стара се о ажурности
локалног пореског књиговодства и евиденција; пружа
стручну помоћ пореским обвезницима; издаје налоге
за теренску контролу;
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
3. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА И ТРЕЗОРА
Звање: Саветник

број извршилаца: 1

Опис посла:Обавља аналитичко информативне
послове у области финансија, стара се о законитом
трошењу буџетских средстава, о реализацији средстава у складу са предвиђеним квотама и апропријацијама додељеним одлуком о буџету, о трошењу
средстава додељеним корисницима буџета у складу
са предвиђеним наменама. Организује јавну расправу
приликом доношења одлуке о буџету о средствима
додељеним корисницима и њиховом трошењу, учествује у разматрању захтева корисника буџета и
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предлозима и изменама апропријација. Обавља
послове везане за трезор, стара се о ликвидности
трезора, праћење стања у трезору, комуникација са
пословним банкама код којих су депонована средства, прибављање овлашћења банака и давање
овлашћења УЈП-у. Израђује планове употребе средстава консолидованог рачуна трезора. Прати изводе
за све рачуне и сва средства и стара се о благовременој ликвидацији одговарајућих предмета. Прати
прописе из области финансија, буџета и рачуноводства и стара се о њиховом спровођењу. Послови на
припремању нацрта Одлуке о буџету, као и Одлуке о
ребалансу буџета, Одлуке о привременом финансирању, припрема и израђује анализу и информације о
реализацији буџета, прати и евидентира месечно
остварење буџетских прихода и расхода по појединачним корисницима и предлаже мере за благовремено отклањање уочених неправилности код истих.
Координира и одређује начине и облике стручног
усавршавања у смислу редовног праћења законских
и других прописа. Распоређује послове и задатке на
извршиоце, врши контролу и координацију рада и
пружа радницима стручну помоћ у раду. Врши и
друге послове из надлежности који се ставе у задатак
или предвиде Законом или другим прописима. Обавља
све припремне и друге стручне послове за доношење аката за радна тела-комисије формиране од
стране Скупштине општине, Општинског већа, председника Општине и начелника Општинске управе.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца
Одељења и начелника Општинске управе. Обавља
студијско-аналитичке послове; врши пројекције прихода, примања, расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета града;
припрема нацрт одлуке о буџету, допунском буџету и
привременом финансирању, уз поштовање јединствене буџетске класификације; припрема нацрт
Упутства за припрему буџета; примењује стратегију
развоја општине и плана капиталних инвестиција;
даје смернице буџетским корисницима при припреми
и изменама финансијских планова; анализира и
оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са упутством; даје мишљшење о усаглашености
обимом средстава (лимитима) из упутства за прирему буџета; оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са стратегијом развоја општине,
планом капиталних инвестиција и другим стратешким, секторским и акционим плановима; предлаже
износе апропријација; учествује у припреми нацрта
одлука које се односе на локалне јавне приходе,
аката већег степена сложености за потребе органа
општине; припрема и учествује у процесу укључења
јавности у буџетски процес; припрема нацрте обавештења о одобреним расположивим апропријацијама
и доставља одобрена обавештења буџетским корисницима; припрема акте за промену апропријација у
току године; предлаже привремену обуставу извршења буџета и припрема нацрт одговарајућег акта;
припрема нацрт предлога за доношење решења о
коришћењу буџетске резерве; координира процес
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финансијског планирања; израђује нацрт мишљења
(процену) о томе да ли предложени акти повећавају
или смањују буџетске приходе или расходе (финансијски ефекти), које је обавезни саставни део аката
које усваја Скупштина општине; припрема нацрт
извештај о оствареним приходима и примањима;
учествује у припреми предлога квота и разматра
захтев за измену квоте и приговоре на одобрене
квоте; разматра предлоге планова извршења буџета
директних и индиректних буџетских корисника и у
сарадњи са пословима трезора припрема нацрт Плана
извршења буџета; евидентира захтеве за преузимање обавеза; врши интерне контролне поступке у
виду превентивне контоле при планирању, као и
контролне поступке у остварењу прихода и примања
и контролу наменског трошења буџетских средстава;
води регистар и контролише захтеве за преузимање
обавеза; учествује у одржавању финансијског информационог система; учествује у усклађивању финансијских и планова јавних набавки; усклађује финансијске планове директних и индиректних буџетских
корисника; даје препоруке корисницима у вези
буџета; врши дугорочне пројекције и симулације
јавног дуга; припрема предлога фискалних политика;
планира и прати реализацију подстицаја, јавних
инвестиција из буџета и донација; израчунава и
прати индикаторе финансијске стабилности општине;
припрема предлоге мера за фискалну одрживост
буџета и остваривања уштеда и рационализације
расхода и издатака; учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности
и пројеката; учествује у евалуацији остварења
програмских циљева.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три година радног
искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
4. ГЛАВНИ КОНТИСТА ГЛАВНЕ КЊИГЕ ТРЕЗОРА
Звање:Виши референт

број извршилаца: 1

Опис посла: Врши потребна књижења на законом прописан начин то јест врши аналитичко књижење
прихода и расхода буџета, прима налоге по корисницима буџета, комплетира приспелу документацију,
врши рачунску контролу, књижи и прослеђује документацију, континуирано прати буџетску потрошњу.
Учествује у изради нацрта одлуке о буџету, као и
одлуке о ребалансу и одлуке о привременом финансирању. Ажурно извршава обавезе из буџета, благовремено припрема периодичне обрачуне и завршне
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рачуне за буџет, као и остале извештаје по буџету и
исте доставља у року. Припрема налоге и остала
документа у вези извршења буџета. Обавља књижења везана за основна средства, проучава прописе
из своје области и обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одељења и начелника Општинске
управе. Води помоћне књиге основних средстава и
аналитичку евиденцију основних средстава; води
материјално - финансијско књиговодство и врши
хронолошко одлагање за архивирање целокупне
документације у вези са финансијско-материјалним
пословањем из своје надлежности; врши квартално и
годишње усаглашавање главне књиге са помоћним
књигама и евиденцијама; учествује у изради завршног рачуна; води евиденцију уговора о закупу и
врши фактурисање закупа и других услуга које врши
општинска управа; врши ревалоризацију уговорних
обавеза и обрачун амортизације и ревалоризације
основних средстава; води задужење и раздужење
корисника по реверсима и евиденцију ХТЗ опреме;
врши усклађивање стања имовине са стварним стањем на основу пописа; предлаже расходе, расходовање имовине и отпис основних средстава.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
4. ОБРАЧУН ПЛАТА, НАКНАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ
ПРИХОДА И ПОСЛОВИ БЛАГАЈНЕ
Звање: Виши референт

број извршилаца: 2

Опис посла: води регистар запослених; врши контролу исправности документације; припрема потребну
документацију и врши обрачун зарада, превоза, накнада, отпремнина и других личних примања; израђује
платне спискове и води евиденцију исплаћених зарада; саставља и подноси извештаје о исплаћеним
зарадама и статистичке извештаје и остале обраце
који се односе на зараде; врши обрачун и обуставу
кредита, јемстава и других обустава за запослене и
води евиденције обустава и јемстава; издаје потврде
о зарадама; припрема обрасце М4 и доставља надлежном органу; води евиденцију и обрачун путних
налога за службена путовања у земљи и иностранству, исплату путних рачуна и других готовинских
плаћања мањих новчаних износа; води дневник и
аналитику благајне и саставља благајничке извештаје; врши уплату наплаћених локалних административних такси и других локалних јавних прихода
на прописане рачуне;
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
5. КОНТИСТА – БИЛАНСИСТА
Звање: Виши референт

број извршилаца: 1

Врши потребна ликвидирања и књижења документације за Општинску управу и све кориснике буџета
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на законом прописан начин. Припрема налоге за
плаћање и налоге за књиговодство за кориснике из
свог делокруга, доставља интерном контролору и
након спроведене провере и оверавања, носи у УЈП
на плаћање. Учествује у изради периодичних обрачуна и завршних рачуна, обавља послове у вези са
ажурирањем и даљим прослеђивањем и архивирањем књиговодствене документације. Обавља послове статистике, саставља статистичке извештаје,
врши прикупљање и сређивање података за израду
анализа, информација и програма, прикупља и
сређује елементе за годишњи обрачун друштвеног
производа и националног дохотка у делатностима,
која лица самостално обављају личним радом средствима у својини грађана, из области грађевинске и
стамбене статистике, врши сређивање документације из наведене области као и сређивање статистике
из области пољопривреде, индустрије и занатства,
унутрашње трговине, образовања, демографске статистике и сл. Обавља послове за потребе месних
заједница и учествује при обрачуну зарада и пословима благајне, врши испомоћ у пословима интерне
контроле, послови регистра измиреа новчаних обавеза,
послови регистра запослених, послови измирења
кредита,обрада уговора о делу који се односе на
мртвозорство, потврде о висини примања запослених,
обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства, руководиоца Одељења, и начелника Општинске
управе. Опис посла: књижи приходе и примања,
расходе и издатаке на основу финансијске документације, обрачунава ПДВ и припрема пореске пријаве;
обавља финансијско-књиговодствене послове, послове
контирања и вођење помоћних књига и евиденција за
све индиректне буџетске кориснике (као и за буџетске фондове и рачуне посебних намена); учествује у
припреми нацрта плана извршења буџета и предлога
квота; прати примену норматива и стандарда трошења и наменско извршавање одобрених апропијација;
води евиденцију самодоприноса и сачињава извештаје о реализацији; учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности
и пројеката и евалуацији остварења програмских
циљева; припрема периодичне, годишње и друге
извештаје; учествује у сравњењу и усклађивању аналитичких евиденција са добављачима и другим
субјектима из своје надлежности, припрема нацрт
ИОС-а и учествује у сравњењу пословних књига трезора, помоћних књига и помоћних евиденција буџетских корисника из своје надлежности и буџетских
фондова и рачуна посебних намена.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
6. САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Звање: Саветник

број извршилаца: 1

Обављање административно-финансијских и књиговодствених послова и задатака, уз примену законских
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прописа, израда финансијских планова Месних заједница, комплетна књиговодствена евиденција Месних
заједница, што обухвата контролу утрошка средстава
за обављање редовне делатности МЗ (средства од
буџета и сопствена средства), утрошка средстава
Месног самодоприноса и свих послова везаних за
расходе и приходе од закупа пословног простора МЗ
као и друге мање учестале промене на рачунима МЗ,
израда месечних информација о остварењу прихода
и расхода МЗ по контном плану за буџетски систем,
подношење тромесечних извештаја надлежном директном кориснику буџетских средстава, као и Завршни
рачуни МЗ који се раде у четири примерка и достављају надлежним службама за проверу исправности
завршних рачуна, као и подношење пореских пријава
за порез на добит и то образци ПДН И ПБН. У току
године врше се послови благајне и обрачун и исплата
уговора о делу у МЗ које имају потребе за радницима
који обављају послове сезонског карактера, затим
подношење пореских пријава за извршене исплате,
предаја ППП образца и предаја М-4 образца за
запослене раднике фонду за ПИО запослених.
РИНО-регистар измирења новчаних обавеза за Месне
заједнице. Обавља све припремне и друге стручне
послове за доношење аката за радна тела-комисије
формиране од стране Скупштине општине, Општинског већа, председника Општине и начелника Општинске управе. Обавља и друге послове по налогу шефа
рачуноводства, руководиоца Одељења, и начелника
Општинске управе
Услови: стечено високо образовање (из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет)
СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
7. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Звање: Саветник

број извршилаца: 1

Опис послова: учествује у припреми плана јавних
набавки и његовом усаглашавању са финансијским
планом односно одобреним расположивим апропријацијама; обавља послове спровођења поступака
јавних набавки; припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки; предлаже критеријуме за избор
најповољније понуде; учествује у припреми модела
уговора; прикупља понуде у координацији са Комисијом за јавне набавке; учествује у раду Комисије за
јавне набавке када је прописано да је члан службеник за јавне набавке; доставља обавештења о
додели уговора о јавним набавкама свим понуђа-
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чима; доставља буџетском кориснику примерак одлуке
о покретању поступка, записник о отварању понуда,
извештај о стручној оцени понуда, извештај о додели
уговора и модел уговора понуђача који је изабран;
учествује у припреми коначних уговора о јавним
набавкама и копију уговора доставља буџетском
кориснику; врши објављивање аката на порталу
јавних набавки; врши проверу и испитивање тржишта
за предметну јавну набавку; припрема извештаје о
спроведеним поступцима; прима требовања за јавне
набавке и упоређује требовања са уговорима и спецификацијама; комплетира финансијску документацију и доставља је ликвидатури; прати извршење
јавних набавки у складу са закљученим уговорима;
води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације; у поступцима јавних набавки
обавља све административно-техничке послове за
Комисију; Учествује у припреми плана јавних набавки, обавља послове израде свих аката у постпку
спровођења јавних набавки, учествууе у раду комисије за јавне набавке, прати примену Закона, води
евиденцију сороведених поступака јавних набавки,
врши друге послове по налогу руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области из научне области правних
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање три година радног искуства у струци,
лиценца за јавне набавке
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
8. ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Звање: Виши референт

број извршилаца: 1

Опис послова: прати примењивање Закона о
јавним набавкама, као и спровођење поступка доделе
јавних набавки припрема нацрте Одлука о покретању
поступака јавних набавки, координира рад Комисије
за јавне набавке и води административно стручне
послове за потребе комисије, припрема конкурсну
документацију, израђује огласе о јавној набавки,
стара се о јавном оглашавању, доставља понуђачима оглас за јавне набавке мале вредности, води
евиденцију о јавним набавкама, прибавља потребне
сагласности и доставља Законом предвиђене извештаје Управи за јавне набавке, обавља остале послове по налогу руководиоца.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
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ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
9. ШЕФ ОДСЕКА
Звање: самостални саветник

број извршилаца:1

Опис посла: Организује и руководи радом Одсека и
прати континуирано, благовремено и ефикасно извршавање послова из делокруга Одсека, у складу са
прописима. Пружа потребну стручну помоћ у извршавању најсложенијих послова из делокруга, даје
упутства извршиоцима и стара се о равномерној упослености запослених и распоређивању послова и
задатака у Одсеку.
Прати прописе из области локалних јавних прихода,
пружа стручну помоћ пореским обвезницима, организује и прати доношење и достављање решења о
утврђивању локалних јавних прихода и књижење
задужења и уплата, организује и прати извршавање
послова теренске контроле, припрема извештај о
раду Одсека и извештаје у вези утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода за потребе
органа локалне самоуправе, организује и учествује у
изради планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода и прати њихово извршавање,
организује и учествује у праћењу поступака израде
пореског завршног рачуна, организује и учествује у
дефинисању захтева за израду измене и допуне
софтвера за пријем и обраду података, обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Води поступак за утврђивање локалних јавних
прихода, врши контролу поднетих пореских пријава
физичких и правних лица и предузетника, врши
обрачун задужења порезом и другим локалним јавним
приходима, припрема нацрт решења о пореским
задужењима и нацрт решења којима се налаже
отклањање утврђених неправилности у поступку
канцеларијске контроле.
Пружа правну помоћ и објашњења пореским
обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе, обавља све управно правне послове утврђивања локалних јавних прихода, води првостепени
поступак по изјављеним жалбама, иницира покретање пореско прекршајног поступка.
Идентификује пореске обвезнике који нису измирили задужења по основу локалних јавних прихода,
предузима мере ради обезбеђења наплате пореског
дуга установљавањем заложног права на покретним
стварима и непокретностима пореског обвезника,
припрема нацрте решења о принудној наплати, води
поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода, води првостепени поступак по
изјављеним жалбама, покреће и води пореско прекршајни поступак и прописане евиденције, извршава
послове редовне и принудне наплате у складу са
законом.
Учествује у изради планова редовне и принудне
наплате локалних јавних прихода, учествује у изради
пореског завршног рачуна, обраде и састављања
информација и извештаја за потребе органа локалне
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самоуправе, стара се о благовременом и ефикасном
вођењу поступка редовне и принудне наплате и одговоран је за предузимање мера и радњи против
пореског дужника у циљу прекида застарелости права
на утврђивање и наплату пореског дуга.
Учествује у изради нормативних аката из наведених
области и врши и друге стручне послове за потребе
Скупштине општине, председника општине и Општинског већа.
У складу са Одлуком о буџету и Финансијским
планом буџета општине израђује Годишњи план
(јавних) набавки, стара се о законитом спровођењу
поступака јавних набавки органа општине и прати
реализацију јавних набавки.
Припрема извештаје који се достављају Управи
за јавне набавке и одговоран је за тачност достављених података, сарађује са другим државним органима
и организацијама надлежним за јавне набавке, врши
друге послове из области јавних набавки које одреди
овлашћено лице, односно надлежни орган наручиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне
области правних наука на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на студијама које су законом изједначене са
тим студијама у погледу права која из њих произлазе, положен државни стручни испит, најмање 5
година радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару
10. ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
Звање: Саветник

број извршилаца: 2

Опис послова: врши припрему годишњег плана
контроле водећи рачуна о ефикасности наплате;
проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од стране пореских обвезника; проверава тачност, потпуност и усклађеност
са законом, односно другим прописом података исказаних у пореској пријави и другим актима обвезника
упоређивањем са подацима из пореског рачуноводства и других службених евиденција које води локална
пореска управа, нарочито проверавајући математичку
тачност, формалну исправност и потпуност пореске
пријаве и других достављених аката; доноси закључак којим налаже пореском обвезнику отклањање
грешке, односно допуну пријаве или другог акта; ажурира базу локалних пореских јавних прихода; врши
проверу исправности књиговодствених докумената
пре књижења, врши унос (књижење) исправних књиговодствених докумената, разматра и припрема
одговарајући акт по захтеву за повраћај и прекњижавање средстава; врши контролу и спровођење ручних
налога; припрема извештај у вези пореског књиговодства, учествује у изради пореског завршног рачуна;
врши издавање пореских уверења о подацима из
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пореског књиговодства локалних јавних прихода;
сачињава записник, разматра примедбе на записник
и сачињава допунски записник о контроли; даје
обавештења и саветује пореске обвезнике;
Услови: стечено високо образовање (из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три година радног
искуства у струци
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
11. ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ
Звање: Саветник

број извршилаца: 1

Опис послова: врши припрему годишњег плана
контроле водећи рачуна о ефикасности наплате; проверава законитост у раду и правилност испуњавања
пореских обавеза од стране пореских обвезника; на
основу налога за контролу врши теренску контролу у
пословним просторијама пореског обвезника или на
другом месту у зависности од предмета контроле;
врши послове контроле законитости и правилности
обрачунавања и благовремености плаћања локалних
јавних прихода; сачињава записник, разматра примедбе на записник и сачињава допунски записник о
котнроли; припрема нацрт решења за отклањање
утврђених неправилности у поступку контроле, контролише подношење пореских пријава за утврђивање
локалних јавних прихода решењем и учествује у
изради нацрта пореског решења у теренској контроли; учествује у изради методолошких упутстава
у вези теранске контроле; учествује у опредељивању
захтева за израду, измену и допуну софтверских
подршки за пореску контролу локалних јавних прихода, припрема извештаје у вези контроле локалних
јавних прихода; даје обавештења и саветује пореске
обвезнике.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
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12. Послови наплате локалних јавних прихода
Звање: саветник

број извршилаца: 2

Опис посла: израђује планове редовне и принудне
наплате; учествује у припреми методолошког упутства којим се прописују процедуре наплате локалних
јавних прихода; припрема и шаље опомену о врсти и
износу локалних јавних прихода доспелих за наплату; предлаже руководиоцу Одељења предмет
принудне наплате; доноси решење о принудној
наплати; у складу са законом и општима актима
општине врши увећање пореског дуга на дан почетка
принудне наплате; спроводи принудну наплату локалних јавних прихода на новчаним средствима пореског
обвезника и заради, односно накнади зараде, односно пензији; установљава привремене мере обезбеђења пореског потраживања у принудној наплати;
припрема аката о прекиду и обустави поступка принудне наплате; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга и захтевима за отпис
пореског потраживања по основу застарелости; пријављује потраживања по основу јавних прихода у
поступку стечаја; даје обавештења и пружа стручну
помоћ пореским обвезницима. Вођење првостепеног
поступка по изјављеним жалбама; доноси закључак о
одбацивању недопуштене, неблаговремене или од
неовлашћеног лица изјављене жалбе првостепеном
пореском органу; разматра наводе из жалбе и оцењује да ли је жалба оправдана, да ли је потребно
спроводити ново утврђивање чињеница, да ли спроведени поступак при утврђивању био непотпун; по
потреби врши измену пореског управног акта; стара
се о поштовању рокова за одлучивање по жалби;
доноси закључак о обустављању поступка по жалби;
доноси закључак о привременом прекиду поступка по
жалби до решавања претходног питања; доставља
акта другостепеном пореском органу, пореском
обвезнику и по потреби суду.
Стручна спрема: стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама односно на основним студијама у трајању
од најманје четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни
испит и најмање три године радног искуства у
струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
13. ПОСЛОВИ ПОРЕСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Звање: Сарадник

број извршилаца:1

Опис посла: Проверава исправност књиговодствених докумената пре књижења, врши књижење
исправних књиговодствених докумената, даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе, прима захтеве за издавања уверења
о подацима из пореског књиговодства локалних
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јавних прихода, обрађује захтеве и припрема уверења, учествује у изради пореског завршног рачуна
за локалне јавне приходе, обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму на најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању од три године, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
14. ШЕФ ОДСЕКА
Звање: самостални саветник број извршилаца:1
Опис посла: организује и руководи радом Одсека,
спроводи утврђену политику локлано економског
развоја и предлаже мере за њено унапређење, врши
распоред послова и врши надзор над њиховим
извршавањем, одговара за благовремено, законито и
правовремено вршење послова у Одсеку, непосредно врши најсложеније стручне послове у домену
унапређења локалног економског развоја (припрема
предлога закључака и одлука за Скупштину, предлагање подстицајних мера за унапређење локалног
економског развоја, давањем мишљења на акте којима се посредно или непосредно утиче на политику
повлачења инвестиција и унапређења привредног
развоја), учествује у изради општих и појединачних
аката који могу имати утицаја на привредни развој,
чије је доношење у надлежности Скупштине општине
Богатић, председника Општине и Општинског већа,
израђује делове програма развоја општине Богатић
који се односе на опште оцене, заједничке мере и
задатке у домену економског развоја. Прати стање у
области привредног развоја, учествује у изради извештаја и анализа у циљу подстицања привредног
развоја, остварује сарадњу са организационим јединицама Општинске управе, надлежним установама и
институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу како би се усаглашеним мерама остварио бржи привредни развој општине, доноси решења
за која га овласти начелник Општинске управе, сарађује са пословним удружењима и удружењима
грађана, сарађује са приватним сектором и ради на
развоју приватно јавних партнерстава, организује
састанке са инвеститорима и обезбеђује потребну
логистику, координира сарадњу са донаторима, Министарствима и СКГО као и реализацију пројеката
општине Богатић. Обавља све припремне и друге
стручне послове за доношење аката за радна телакомисије формиране од стране Скупштине општине,
Општинског већа, председника Општине и начелника
Општинске управе. Обавља и друге послове по
налогу начелника Општинске управе и руководиоца
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Одељења. Идентификује проблеме и потребе младих у локалној заједници. Води базу података организација младих (Невладине организације младих,
неформалне групе, подмлатци политичких партија).
Координира процес успостављања и спровођења
политике младих на локалном нивоу. Ради имплементације активне политике младих по свим питањима
везаним за проблематику младих, афирмише и врши
сарадњу са свим битним субјектима (општинским
службама, јавним установама и сл.), као и другим
владиним телима. Комуницира и сарађује са организацијама и удружењима младих, представницима
цивилног друштва и грађанске иницијативе и појединцима. Сарађује са надлежним Министарствима и
другим владиним структурама која се баве питањима
младих. Администрира буџет за младе, учествује у
креирању одлука о стипендирању ученика и студената. Ажурира информације на општинском сајту
везано за питање младих. Остварује контакт, комуницира и сарађује са невладиним сектором на подручју
општине као и са свим органима локалне самоуправе. Пружа стручну помоћ младим предузетницима
за израду бизнис-планова. Обезбеђује сарадњу локалне заједнице са школама, спортским и другим организацијама и клубовима. Врши промовисање значаја
волонтерског рада. Врши организовање креативних и
едукативних радионица за младе. У сарадњи са
општинским јавним институцијама организује изложбе, филмске пројекције и књижевне вечери као и
спортска такмичења. Организује културне манифестације посвећене афирмацији културе и обрзовања
младих општне Богатић.
Остварује комуникацију са одговарајућим међународним организацијама и институцијама, као и
представницима организација младих из дијаспоре.
Обавља све припремне и друге стручне послове за
доношење аката за радна тела-комисије формиране
од стране Скупштине општине, Општинског већа,
председника Општине и начелника Општинске управе.
Обавља и друге послове по налогу начелника
Општинске управе и руководиоца Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
15. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ЗА ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
Звање: саветник

број извршилаца: 1

Опис посла: прати и анализира кретања у области привреде - развој малих и средњих предузећа и
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припрема предлоге подстицајних мера привредног
развоја, врши и координира припрему, реализацију и
евалуацију пројеката, студија и анализа, предлаже
Скупштини општине и председнику Општине подстицајне мере за оснивање нових предузећа и привлачење директних страних инвестиција на територији
општине, даје мишљење у поступку доношења и
спровођења инвестиционих програма општине, планира, припрема и надгледа имплементацију програма
економског развоја, остварује свакодневне контакте
са локалним предузетницима, организује истраживања међу привредницима у циљу унапређења
њиховог пословања (анализа пословне климе), врши
анализу и евалацију могућности проширења капацитета инструмената за подстицај економског развоја,
организује обуку за правна лица (мала и средња
предузећа и предузетнике за писање пројеката и
припрему кредитне документације и остварује
сарадњу са банкама и другим финансијским организацијама које кредитирају мала и средња предузећа,
припрема и реализује програме едукације инструктора косултаната за потребе развоја привреде и
предузетништва на територији општине, организује и
учествује у организацији и припреми саветовања о
унапређењу рада и развоја привреде на територији
општине, користи податке са финансијског тржишта у
циљу пружања благовремених информација и консултација представницима локалног бизниса. Идентификује постојеће финансијске могућности и препоручује
најповољније финансијске пројекте корисницима
услуге канцеларије ЛЕР, припрема или учествује у
припремању промоционих и маркетиншких материјала (за сајмове, манифестације, постављање на
интернет сајт) којима се представљају инвестициони
потенцијали Општине, организује и учествује у организацији и припремама кампања за информисање
јавности о значају нових инвестиционих улагања,
припрема предлоге локалних микрофинансијских и
грант шема, анализира услове на тржишту и сагледава могућности за покретање средстава намењених
реализацији развојних програма, припрема предлоге
развојних пројеката и управља реализацијом
развојних пројеката.Обавља све припремне и друге
стручне послове за доношење аката за радна телакомисије формиране од стране Скупштине општине,
Општинског већа, председника Општине и начелника
Општинске управе. Обавља и друге послове у скаду
са Законом и прописима Скупштине општине. Oбавља
самостално сложене послове прикупљања пројектне
документације за учешће локалне самоуправе на
конкурсима за добијање новчаних средстава од
других нивоа власти, врши административне послове
везане за помоћ невладиним организацијама и стара
се о јавности сарадње органа локалне самоуправе и
јавних служби са невладиним организацијама, на
основу утврђених елемената и принципа организује
јавне расправе које претходе усвајању развојних
докумената, организује радне састанке органа локалне самоуправе са представницима невладиног
сектора. Обавља и све послове у вези са јавним
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конкурсом за распоређивање средстава невладиним
организацијама, обавља и друге послове који по
својој природи спадају у делокруг рада овог радног
места или му буду одређени од стране начелника
Општинске управе или шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља - друштвених наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
16. САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Звање: саветник

број извршилаца: 1

Опис посла: Покреће иницијативе за развој пољопривреде, припрема и реализује програме едукације
за потребе развоја пољопривреде на територији
општине, ради анкетирање, анализу потреба пољопривредних произвођача. Предлаже решења која ће
допринети руралном развоју и развоју пољопривредне производње, припрема или учествује у припремању промоционих и маркетиншких материјала
којима се представља пољопривреда општине, остварује свакодневне контакте са локалним пољопривредницима, организује и учествује у организацији и
припремама кампање за информисање јавности о
мерама Министарства пољопривреде који доприносе
унапређењу развоја пољопривреде и индивидуалних
пољопривредних газдинстава, сарадња са донаторским програмима који се односе на прољопривреду
и рурални развој, припрема пројеката у области
пољопривреде, координација у процесу формирања
удружења и задруга у локалној заједници, сарадња
са републичким и регионалним институцијама, владиним и невладиним организацијама које се баве
облашћу пољопривреде и руралног развоја. Обавља
и друге послове у скаду са Законом и прописима
Скупштине општине. Обавља све припремне и друге
стручне послове за доношење аката за радна телакомисије формиране од стране Скупштине општине,
Општинског већа, председника Општине и начелника
Општинске управе, као и по налогу начелника Општинске управе, руководиоца Одељења и шефа Одсека
за локални економски развој.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља - друштвених наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама друштвеног смера у трајању од најмање

Број 31

четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару (MS Office пакет и интернет).
17. ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Звање: виши референт

број извршилаца: 1

Опис посла: прати стање и припрема анализе,
извештаје и информације из области пољопривреде,
сточартсва, заштите биља и заштите пољопривредног земљишта, издаје уверења које се воде по службеној дужности у Одељењу, за потребе Комисије за
процену штета од елементарних непогода, прикупља
податке о проузрокованој штети на терену.Води службене евиденције о обарђеним и необрађеним површинама земљишта. Прикупља податке о засејаним
површинама и оствареној пољопривредној производњи по културама и обавља друге послове по налогу
руководиоца одељења, вођење водних књига
Услови: средње четворогодишње образовање
пољопривредне струке, положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
18. САРАДНИК ЗА СТОЧАРСКУ И РАТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ
Звање: сарадник

број извршилаца 1

Опис посла: остварује сарадњу са удружењима,
земљорадничким задругама, прерађивачким капацитетима прехрамбене индустрије и прехрамбене
индустрије из сточарске производње, произвођаћима
приплодним и матичних грла стоке. Сарађује са
пољопривредним саветодавним службама, ветеринарским институтом, ветеринарским станицама и
амбулантама, са инспекцијским органима из областим
пољопривреде, ветерине и шумарства.Организује
разне видове едукације пољопривредних произвођача, примењује прописе у надлежности општине
из области закона о пољопривредном земљишту,
закона о здравственој заштити животиња, закона о
мерама за унапређење сточарства, као и подзаконска акта донета на бази ових закона. Обавља и
друге послове по налогу руководиоца Одељења.
Услови: Високо образовање стечено на студијама првог степена из области друштвених наука,
односно најмање три године високог образовања
пољопривредног смера, положен стручни испит за
рад у органима државне управе, најмање 3 године
радног искуства
19. ПОЉОЧУВАР
Звање: референт

број извршилаца: 1

Опис посла: Обавља послове заштите засада на
пољопривредном земљишту од пољске штете и
номадске испаше, заштита пољопривредног земљи-
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шта, опреме и објеката на истом, заштита пољских
путева и канала за одводњавање и наводњавање од
бацања комуналног и другог отпада, заштита пољопривредног замљишта, пољских путева и канала за
одводњавање и наводњавање од неконтролисаног
ширења корова, праложне траве, амброзије. Обавља
и друге послове по налогу руководиоца Одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање
друштвеног смера, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Звање: Самостални саветник

број извршилаца 1

Опис посла: Руководи, организује и планира рад
Одељења, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању
послова у Одељењу; прати и анализира стање у
областима из делокруга Одељења и предлаже и
планира мере за унапређење стања; стара се о унапређењу рада, побољшању ефикасности и односа
према грађанима и организацијама; стара се о
стручном оспособљавању и усавршавању запослених;
припрема одговоре, информације и извештаје о раду
Одељења; организује и координира израду акта из
делокруга Одељења; учествује у раду колегијума
руководилаца организационих јединица; присуствује
седницама Општинског већа и Скупштине општинр у
својству овлашћеног известиоца, по позиву; сарађује
са другим одељењима у Општинској управи, прати
рад саветодавних и радних тела из области друштвене делатности, установа чији је оснивач ЈЛС,
спровођење пројеката из ових области, као и развоја
интерсекторских услуга; координира рад на припреми израде нацрта, односно предлога општих и других
аката из делокруга Одељења; обједињава и припрема
предлоге финансијских планова у поступку доношења
одлуке о буџету и прати њено извршење; учествује у
припреми плана јавних набавки; решава у првостепеном управном поступку високог нивоа сложености
управне предмете из делокруга Одељења, учествује
у својству известиоца на седницама органа општине;
припрема извештаје и друге материјале којима се
информишу надлежни органи о раду органа и стању
и проблемима у друштвеној делатности; прати и одобрава објављивање информација од јавног значаја
из области друштвених делатности; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга Одељења.
Услови: високо образовање у области правних
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
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струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
2. ШЕФ ОДСЕКА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Звање: Сарадник

број извршилаца 1

Опис посла: организује и усклађује рад радника у
Одсеку заједничких послова, предлаже непосредно
вишим руководиоцима ангажовање потребног броја
радника за обављање послова у случајевима упражњених радних места, стара се о правилном коришћењу средстава рада и предузима потребне мере
на одржавању истих, стара се о текућем и инвестиционом одржавању зграде и њиховој заштити, врши
набавку потребног огрева за потребе Општинске
управе и других корисника средстава буџета, врши
набавку материјала за одржавање чистоће и хигијене
у радним и другим просторијама Општинске управе
води евиденцију присуства и одсуства радника
Одсека, води евиденцију о раду курира, Обавља
послове по Закону о безбедности и здрављу на раду
односно послове на заштити, безбедности и провери
здравља запослених у Општинској управи, учествује
у припреми акта о процени ризика, врши контролу и
даје предлоге начелнику Општинске управе о планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за
рад и опреме за личну заштиту на раду, учествује у
опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада, организује превентивна и периодична испитивања услова
радне околине, организује превентивне и периодичне
прегледе и испитивања опреме за рад, свакодневно
прати и контролише примену мера за безбедност и
здравље запослених на раду, прати стање у вези са
повредама на раду и предлаже мере за њихово
отклањање, припрема и спроводи оспособљавање
запослених за безбедан и здрав рад, забрањује рад
у случају непосредне опасности по живот или здравље запосленог, сарађује са службом медицине рада
и води евиденције у области безбедности и здравља
на раду;
Контролише возила и опрему приликом уласка и
изласка из гараже; врши пријем возила из саобраћаја
и издавање возила за саобраћај; попуњава путне
налоге, издаје гориво, прави распоред коришћења
возила у складу са примљеним захтевима корисника;
прима и издаје документацију возачима путничких
возила; обавља надзор над психофизичким стањем
возача путничких возила (трезвеност, одмореност) и
по потреби, непосредну контролу алкотестом; контролише путну документацију; контролише спољашњи
изглед возила приликом повратка, односно изласка
возила из гараже; контролише евентуално оштећење
возила и информацију о пријави штете од стране
возача; извештава у случају оштећености возила, на
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предвиђеном формулару који доставља руководиоцу
Одељења; прави забелешке у путном налогу у
случају да возило излази са механичким оштећењима која не утичу на безбедност саобраћаја; одржава возни парк и врши ситније поправке и замену
резервних делова на моторним возилима; уговара
поправке возила у овлашћеним сервисним радионицама; потписује путни налог о техничкој исправности
возила; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.
Услови: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године пољопривредног
смера, положен државни стручни испит и најмање
три године радног искуства у струци.
3. ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
Број намештеника 1
Опис посла: управља моторним возилом и превози путнике за потребе органа општине; стара се о
техничкој исправности возила којим управља; води
евиденције о употреби моторног возила и пређеној
километражи; води евиденције о потрошњи горива и
мазива; води евиденције о замени делова и гума и
предаји дотрајалих замењених делова и гума; отклања
мање кварове на возилу; обавља прање и чишћење
моторног возила.
Звање:намештеник-пета врста радног места
Стручна спрема: основно образовање.
Радно искуство: најмање једна година радног
искуства.
Посебни услови: положен возачки испит ''Б''
категорије
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Умножава и фотокопира материјал и акта, слаже
и спаја сложени материјал; доставља обрађен материјал корисницима; стара се о исправности фотокопир апарата и рационалном коришћењу репроматеријала; води евиденцију о количини умноженог
материјала; одржава средстава за умножавање материјала.
Звање: Намештеник – пета врста радног места
Стручна спрема: основно образовање.
Радно искуство: са или без радног искуства.
6. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ
Број намештеника 3
Опис посла: обављачишћење и одржавање
хигијене у пословним просторијама о којима се старају органи општине, чишћење простора око зграде
општине, чишћење инвентара и опреме, одржавање
зеленила у радним просторима и холовима.
Звање: Намештеник – пета врста радног места
Стручна спрема: основно образовање.
Радно искуство:без радног искуства
7. ПОСЛОВИ РАДА У КУХИЊИ
Број намештеника 1
Опис посла: Припрема и услужује топлим и
хладним напитцима; стара се о уредној снабдевености и асортиману робе; наручује топле и хладне
напитке и води евиденције о пријему робе и амбалаже; стара се о примљеној роби; врши обрачун
утрошене робе; одржава чистоћу и хигијену инвентара, бифеа и кафе- кухиња.
Звање: Намештеник – пета врста радног места
Стручна спрема: основно образовање.

4. ПОРТИР
Број намештеника 2
Опис посла: контролише уласке и изласке из
зграде општине; утврђује идентитет лица која улазе у
зграду општине; успоставља телефонске везе преко
централе, обавештава странке о распореду службених просторија и радника; стара се о службеном
паркинг простору.
Звање: Намештеник – пета врста радних места
Стручна спрема: КВ радник, односно III степен
стручне спреме
Радно искуство: најмање једна година радног
искуства у струци.
5. КУРИР

Радно искуство:без радног искуства
8. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА-ДОМАР
Број намештеника 1
Опис посла: Стара се о одржавању и исправности уређаја и опреме у пословним просторијама
органа општине и предузима мере за њихову поправку; одржава канцеларијски простор, салу и заједничке просторије као и простор око зграде општине.
Звање: Намештеник – пета врста радног места
Стручна спрема: КВ радник, односно III степен
стручне спреме
Радно искуство:без радног искуства

Број намештеника 8
Опис посла: обавља техничке и најједноставније
пратеће рутинске послове разношења и уручивање
пошиљки, као и одношење службених пошиљки на
пошту; доставља позиве, решења и друга аката из
надлежности органа општине, као и материјал за
седнице органа општине;

9. НКВ- ФИЗИЧКИ РАДНИК
Број намештеника 1
Опис посла: Коси траву у дворишту зграде, oдржава чистоћу шупа, тротоара и зелених површина
испред зграде до улице, одржава чистоћу око споменика на центру, чисти и одбацује снег од зграде,
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са степеништа и тротоара, чисти стазе у дворишту,
обавља и друге физичке послове, помаже домару,
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека,
руководиоцу Одељења и начелника Општинске
управе.
Звање: Намештеник – пета врста радног места
Стручна спрема: основно образовање.
Радно искуство:без радног искуства
10. ДАКТИЛОГРАФ –ОПЕРАТЕР
Број намештеника 1
Опис посла: Унос података за потребе аутоматске
обраде у оквиру одређених процедура; дактилографска припрема материјала и текстова; учествовање
у архивирању предмета.
За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу
Одељења.
Звање: Намештеник – четврта врста радних
места
Стручна спрема:основно образовање
Радно искуство: најмање шест месеци радног
искуства у струци.
Посебни услови: познавањерада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
11. ШЕФ ОДСЕКА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Звање: самостални саветник број извршилаца 1
Опис посла: Врши координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације општине; унапређење организације рада и
модернизацију општинске управе; организацију пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне
службе; лична стања грађана и матичарске послове;
пружање правне помоћи грађанима; остваривање
права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица; контролу над применом прописа о канцеларијском пословању; вођење
бирачког списка; стручне и административне послове
за спровођење избора и организацију референдума;
евиденцију радних књижица; праћење рада и пружање помоћи месним заједницама; унапређење примене
информационих технологија; одржавање и развој
рачунарске и комуникационе мреже; администрирање базе података; одржавање и развој апликативног
софтвера; организацију обуке запослених у Општинској управи, као и јавним предузећима и установама
чији је оснивач општина; успостављање услове за
развој и одржавње географског информациониог система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним републичким
и општинским органима и организацијама, као и
јавним предузећима, са територије општине, чији је
оснивач општина, односно Република.
Обавља послове који се односе на: праћење и
обезбеђивање услова за функционисање и развој у
области предшколског васпитања и образовања,
основног и средњег образовања, културе, спорта, де-
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чије и социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите,
јавног здравља и примарне здравствене заштите;
програма и пројеката за младе; управне, планске,
аналитичке и друге стручне послове из ових области;
надзор над радом установа у друштвеним делатностима у којима је оснивач Општина; праћење
стања и остваривање програма рада и развоја установа; предлагање мера у циљу спровођења утврђене
политике у овим областима; праћење спровођења
прописа;
Стручна спрема: високо образовање у области
правних наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
12. МАТИЧАР-ШЕФ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Звање –виши референт,
саветник

број
извршилаца 9

Опис посла: обавља матичне послове у вези са
рођењем, закључењем брака и састављањем смртовница; врши надзор над вођењем матичних књига и
обављањем послова вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води
одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податаке из матичних књига у Централни систем за
електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник
матичне књиге; издаје изводе из матичних књига и
уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге;
издаје уверења о држављанству; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве.
обављаадминистративне и техничке послове вођења
матичних књига, закључења брака, издавања извода
из матичних књига и уверења; вођење евиденција о
држављанству и издавање уверења о тим чињеницама; обавља послове пријемне канцеларије и
ажурирње бирачког списка на подручју месне канцеларије; састављање смртовница; административни и
стручно-оперативни, финансијско-материјални и
канцеларијски послови за потребе органа месне заједнице; обавља административне и организационе
послове у вези са: одржавањем зборова грађана, седница органа месне заједнице, изјашњавањем грађана на референдуму или другом облику личног
изјашњавања грађана, увођењем самодоприноса,
изборима за органе месне заједнице, изборима за
одборнике, народне посланике и друге изборе, пружањем техничке помоћи у хуманитарним и другим
акцијама, информисањем странака и пружањем стручне помоћи странкама при састављању поднесака
којим се оне обраћају органима општине.
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Услови; Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студијемастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном
пољу друштвено-хуманистичких наука, односно високо
образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера,
положен посебан стручни испит за матичара и
овлашћење за обављање послова матичара или средње образовање у четворогодишњем трајању. најмање пет година радног искуства у струци. положен
државни стручни испит, посебан испит за матичара,
овлашћење за обављање послова матичара.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
13. ГРАЂАНСКА СТАЊА И ЉУДСКИ РЕСУРСИ
Звање: саветник

број извршилаца 1

Опис посла: води првостепени управни поступак
и доноси решења везана за лични статус грађана: о
накнадном упису у матичну књигу, о исправци или
поништају основног уписа у матичну књигу, о исправци уписа у књизи држављана, о промени личног
имена, о дозволи за склапање брака преко пуномоћника, о дозволи увида у матичне књиге и др.; води
првостепени управни поступак у стварима у којима
није прописана надлежност другог органа; припрема
решења о извршавању управних аката правних лица,
када она нису законом овлашћена да их сама
извршавају; издаје уверења о животу за кориснике
иностраних пензија; издаје уверења о породичном
стању за запослене у иностранству; израђује извештаје о стању решености предмета управног поступка. врши анализу описа послова и радних места
у органима општине и њихово правилно разврставање у звања; припрема нацрт правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места; врши планирање и развој кадрова у органима
општине; обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у органима општине; припрема нацрт Кадровског плана и праћење
његовог спровођења у органима; развија систем
оцењивање рада службеника, систематско праћење
постигнућа службеника, унапређивање мотивације
службеника; врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана
за његово извршавање; организује, реализује и врши
анализу ефеката интерног и екстерног стручног
усавршавања, обавља стручне послове у поступку
избора кандидата и запошљавања, распоређивања,
плата; припрема појединачне акте из области радних
односа; обрађује и комплетира акте и води персонална
досијеа; обавља послове везане за пријављивање
на здравствено и пензионо осигурање запослених,
постављених и изабраних лица у органима општине;
обавља административно-стручне послове везане за
поступак колективног преговарања; води кадровске и
друге евиденције из области радних односа слу-
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жбеника и намештеника, обавља послове давања
информација oд јавног значаја, Обавља послове по
Закону о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, односно поступа по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, прима
захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи
тражену информацију, односно доставља информацију
на одговарајући начин, припрема решење о одбијању
захтева, предузима мере потребне за обуку запослених
у Управи и упознавање запослених са њиховим
обавезама у вези са правима на приступ информацијама од јавног значаја, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених
Законом, предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавња
носача информација и праксе њиховог чувања и
обезбеђења, припрема годишњи извештај поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности, као и друге послове по налогу
Начелника
Услови: високо образовање у области правних
наука, на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
14. ПОСЛОВИ АЖУРИРАЊА БИРАЧКОГ СПИСКА
Звање: Виши референт

број извршилаца 1

Опис посла: обављаадминистративне и техничке
послове припреме, обраде и уноса података у систем за АОП ради ажурирања јединственог бирачког
списка; обавља послове у вези са спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци
грешке у бази бирачког списка по службеној дужности
или на захтев странака - до закључења бирачког
списка; издаје извод из бирачког списка и обавештења
за потребе личног изјашњавања грађана; издаје
уверења о изборном и бирачком праву; сачињава
одговарајуће информације и извештаје.
Услови: средње образовање у четворогодишњем
трајању друштвеног смера, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
15. СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР, ИНЖЕЊЕР
ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Звање: саветник

број извршилаца: 1

Опис посла: Руководи пословима одржавања
сервера и база података, подешавања перформанси
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оперативног система и база података, обезбеђује
заштиту и интегритет података, стара се о уредној
документацији системског софтвера, стара се о системском, мрежном и софтверу за управљање базама
података, прати рад и стање рачунарског и комуникационог система и по потреби отклања мање кварове
на систему и захтева интервенцију сервиса. Прави
анализу постојећег стања и технологије обраде информација, усавршава технологију обраде информација,
координира послове обраде информација са надлежним руководиоцима, одређује начин обраде, методе
прикупљања, начине обраде и чувања информација,
ради на развоју послова информационих система,
ради на координацији припреме и обраде података,
припрема, предлаже и образлаже мере за побољшање организације система обраде информација,
остварује непосредну сарадњу са осталим службама
везану за обраду информација, ради на увођењу
мрежне обраде података унутар организације и са
надлежним службама у Републици, организује и
спроводи интерну обуку кадрова који ће радити на
обради информација, обезбеђује ажурност обраде
податка и сигурност као и заштићеност истих, води
рачуна о исправности информатичке опреме, на време
сугерише недостатке у раду исте и опредељује начине отклањања неисправности, замену постојеће и
набављање нове опреме, а обавља и друге послове
по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: високо образовање из области информатичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.
16. ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА, ЕВИДЕНТИРАЊА И
РАЗВРСТАВАЊЕ ПОДНЕСАКА
Звање: Виши референт

број извршилаца:1

Опис посла: Води основну евиденцију путем
АОП-а и класификационих знакова свих приспелих
поднесака и акта за Општинску управу, Скупштину
општине и Општинско веће, води роковник предмета,
води АОП завршених предмета, припрема податке из
АОП-а о решавању у управном поступку, води интерне књиге, по потреби обавља и послове вођења
бирачких спискова, обавља послове овере потписа,
преписа и рукописа. Обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: средње образовање у четворогодишњем
трајању друштвеног смера, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
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Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
17. ВОЂЕЊЕ АРХИВЕ И АРХИВСКЕ КЊИГЕ
Звање: Виши референт

број извршилаца:1

Опис посла: Прима завршене предмете, исте
архивира, води архивску књигу, издаје предмете из
архиве по захтеву странака и радника Општинске
управе, исте враћа, врши излучивање безвредног
регистратурског материјала и обавештава надлежну
установу, води и друге помоћне књиге и евиденције и
по потреби обавља послове пријема, евидентирања
и разврставања поднесака, обавља послове овере
потписа, преписа и рукописа. Обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и
начелника Општинске управе.
Услови:средње образовање у четворогодишњем
трајању друштвеног смера, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
18. ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА И ОТПРЕМАЊА ПОШТЕ, ПОСЛОВИ ОВЕРЕ ПОТПИСА, ПРЕПИСА И
РУКОПИСА
Звање: Виши референт

број извршилаца:1

Опис посла: Подиже пошту из поштанског преградка, отвара, прегледа и сигнира приспелу пошту и
исту заводи путем АОП-а, отпрема свакодневно
приспелу пошту за слање;
Попуњава све врсте типизираних захтева и образаца за потребе грађана и упућује их на остваривање
својих права, врши оверу потписа, рукописа и преписа, издаје уверења за студентске кредите и домове,
води уписник, у свом раду придржава се важећих
законских и подзаконских прописа; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Општинске управе
Услови:средње образовање у четворогодишњем
трајању економског смера, положен државни стручни
испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
19. ПОСЛОВИ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ, ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Звање: Саветник

број извршилаца:1

Опис посла: Обавља управне, евиденциионе,
статистичке и документационе послове из области
предшколског, основног и средњег образовања,
културе, физичке културе и јавног информисања,
води следеће евиденције у односу на вођење,
претходног поступка и то о: јавним установама, из
области образовања, броју ученика, одељења,
наставног и осталог особља у школама, ученицима,
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путницима и радницима јавних установа друштвених
делатности који путују, обавља управни поступак за
доделу студентских кредита и стипендија и смештаја
штићеника у посебне установе, остварује права ученика и родитеља по прописима из области друштвених делатности, припрема следећа акта: информације
и извештаје из области образовања, културе, физичке културе и јавног информисања по налогу
руководиоца Одљења, елаборира и предлаже решења за унапређивање и рационализацију трошкова
делатности која ажурно прати, подноси Захтеве за
покретање прекршајног поступка против родитеља
чија деца нередовно похађају наставу, остварује
сарадњу са матичном библиотеком, Заводом за
заштиту културних добара, Међуопштинским историјским архивом, Савезом аматера Србије и установама
јавног информисања, о споменицима културе на
подручју Општине и стара се о заштити културних
добара, спортским друштвима и прати стање у
области физичке културе, прати следећа стања и
потребе: јавних установа које финансирају из
општинског буџета, остваривање програма рада
установа културе, одржавања спортских објеката и
предлаже приоритете у инвестиционом и текућем
одржавању истих. Обавља све припремне и друге
стручне послове за доношење аката за радна телакомисије формиране од стране Скупштине општине,
Општинског већа, председника Општине и начелника
Општинске управе. Обавља и друге послове по
налогу Начелника Општинске управе и руководиоца
одељења, као и послове у складу са Законом о
одбрани.
Пружа стручну подршку у развоју и спровођењу
постојећих и нових политика и програма инклузије
Рома и Ромкиња у складу са националним и локалним стратешким оквиром; припрема делове елабората, студија, програма, планова, пројеката и процене у
одговарајућој области, као и пројектне задатке за
одговарајућу област; прикупља податке и врши мање
сложене анализе података у циљу праћења стања у
релевантној области; пружа стручну подршку приликом одређивања приоритета у изради годишњих и
вишегодишњих планова који се односе на унапређење положаја Рома; поспешује секторску и међусекторску сарадњу организовањем координационих
састанака у вези са планирањем и спровођењем
мера укључивања Рома и Ромкиња са представницима локалне самоуправе и другим релевантним
актерима; организује радионице и састанке на којима
се дефинишу питања, проблеми или потребе и договарају иницијативе и акције или учествује у њима;
успоставља сарадњу и комуникацију и пружа подршку локалним организацијама цивилног друштва које
се баве инклузијом Рома и Ромкиња на локалном
нивоу, као и установама у области образовања, културе и социјалне заштите; организује и спроводи
посете ромским насељима на територији општине;
обавља послове прикупљања и анализе података о
социоекономским потребама локалне ромске заје-
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днице као основе за израду и праћење локалних
стратешких докумената у вези са инклузијом Рома и
Ромкиња (демографски подаци, социјални статус,
подаци везани за запошљавање, социјалну заштиту,
и др.); прати остваривање акционог плана и одобрених пројеката за социјално укључивање Рома и
Ромкиња; припрема материјале за седнице Комисије
за праћење и имплементацију Декаде Рома; припрема материјале и води записнике за седнице
радних тела
Услови: високо образовање на основним академским студијама друштвеног смера у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни
испит и најмање три године радног искуства у
струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
20. ПОСЛОВИ ИНВАЛИДСКО-БОРАЧКЕ ЗАШТИТЕ
Звање: саветник

број извршилаца 1

Опис посла: Води управни поступак за остваривање права на: војну инвалиднину, породичну инвалиднину, инвалидски додатак, погребне трошкове,
здравствену заштиту учесника НОР-а и ослободилачких ратова, за остваривање права грађанима
на здравствену заштиту по прописима о заштитити
цивилних инвалида рата, признавање права на
кадровску новчану помоћ, здравствену заштиту
чланова породица чији се једини хранилац налази на
обавезној војној вежби, води евиденцију и документацију у области борачке заштите и инвалидских
примања, припрема решења о разврставању деце
ометене у развоју у одговарајуће категорије, припрема анализе и извештаје из области инвалидскоборачке заштите, заштите цивилних жртава рата,
кадровске помоћи надлежним државним органима,
остварује сарадњу са Министарством за борачкоинвалидску заштиту у поступку ревизије првостепених решења. Обавља све припремне и друге
стручне послове за доношење аката за радна телакомисије формиране од стране Скупштине општине,
Општинског већа, председника Општине и начелника
Општинске управе, обавља послове координатора
Интерресрне комисије, обавља послове поводом
захтева странка за стицање енергетски заштићеног
купца, као и друге послове по налогу начелника
Општинске управе и руководиоца Одељења.
Услови: високо образовање на основним академским студијама из области правних наука у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
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трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
21. УПРАВНИ ПОСЛОВИ ПОСЛОВИ БРИГЕ О
ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ И МАТЕРИНСКА ПРАВА
Звање: сарадник

број извршилаца 1

Опис посла: Води управни поступак и доноси решења о остваривању следећих права за: финансијску подршку породици са децом, накнада зараде за
време породиљског одсуства, накнада зараде за
време одсуства са рада ради неге детета, накнада
зараде за време одсуства са рада ради посебне неге
детета, родитељски додатак, једнократну новчану
помоћ породици на новорођенче (по Одлуци Општине Богатић). Пружа стручну помоћ странкама за
остваривање наведених права, води послове евиденције и документације у вези друштвене бриге о
породици и деци, пружа и доставља надлежним
органима информације и извештаје. Обавља финансијске послове око утврђивања накнаде зараде за
време породиљског одсуства. Обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника
Општинске управе
Услови;високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године правног или
социјалног смера, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
22. Финансијско-материјални послови бриге о
породици и деци и инвалидско-борачкој заштити
Звање: виши референт

број извршилаца 1

Опис посла:Обавља финансијско-материјалне
послове бриге о породици и деци и инвалидско- борачкој заштити. Врши обрачун накнада зарада и
рефундацију средстава послодавцима на основу
образаца НЗ-1. Води евиденциони лист за сваког
корисника о исплаћним накнадама зарада за време
породиљског одсуства запослених. Попуњава обрачун укупно потребних средстава за исплату права
утврђених законом и доставља Министарству до 10ог у месецу за текући месец. Врши контролу и оверу
образаца, списак обрачунатих накнада зарада и
исплату накнада. Обавља административне, техничке и
дактилографске послове, попуњава статистичке и
друге обрасце и благовремено доставља надлежним
органима. Врши контролу документације, води регистар корисника права, стара се о роковима извршења решења корисника права. Сарађује са вишим
сарадником за управне послове бриге о породици и
деци и вишим сарадником за инвалидско-борачку

Страна 149

заштиту. Обавља финансијске, административне,
статистичке и рачунополагачке послове у остваривању права одређених категорија инвалидних
грађана, издаје легитимације личним инвалидима,
одјаве за повлашћену вожњу породичним инвалидима, води картотетку корисника месечног новачаног
признања инвалида и бораца. Врши исплату заосталих примања по Решењима суда о спроведеној
оствинској расправи, исплату посмртних помоћи, погребних трошкова, помоћи у случају смрти борцима и
инвалидима. Требује средстава по распису Министарства на посебно прописаним обрасцима до 5-ог у
месецу за претходни месец. Врши пренос средстава
која дозначи Министарство финансија ПУ „Слава
Ковић“ Богатић. Обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одељења и начелника Општинске
управе.
Услови: средње образовање у четворогодишњем
трајању економске или социјалне струке, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
23. Административни радник-дактилограф
Звање: Виши референт

број извршилаца 1

Опис посла: Рад на програму ДДЛА 06 (уношење
података за кориснике дечијег додатка и чланова
њихових породица: име и презиме, адреса, ЈМБГ,
приходи свих чланова домаћинства, припремне радње
за доношење и штампање решења), очитавање личних
карата за кориснике дечијег додатка и чланова
њихових породица, пружање информација везаних
за остваривање права на дечији додатак, давање и
пријем образаца за остваривање д.д. у одсуству
вишег сарадника за послове друштвене бриге о
деци, убацивање у програм школских потврда за
децу школског узраста за сваку нову школску годину,
куцање дописа и извештаја надлежном Министарству, попуњавање потврда за кориснике дечијег
додатка који то право остварују у иностранству,
убацивање ЕД бројева за енергетски заштићене
купце, а који су корисници права на дечији додатак.
Рад на компјутеру и писаћој машини, куцање
диктата, преписа, сређивање откуцаног материјала,
води евиденцију присуства - одсуства радника на
послу, требује и чува канцеларијски материјал за
потребе Одељења, врши достављање интерне доставне књиге и поште извршиоцима у Одељењу,
враћа интерну – доставну књигу писарници, обавља
и друге послове по налогу руководиоца Одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: средње образовање у четворогодишњем
трајању економске струке, положен државни стручни
испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
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24. Послови за правну помоћ, повереник за
избеглице и миграције, послови заштите права
пацијената и послови друштвене бриге о деци
Звање: саветник

број извршилаца 1

Опис посла: Пружа правну помоћ грађанима,
избеглим, прогнаним и расељеним лицима у остваривању и заштити њихових права и интереса на
начин и у границама одређеним Законом, даје правне савете, саставља поднеске (тужбе, жалбе, молбе),
уговоре, врши и друге послове у складу са актом о
правној помоћи, доноси решења о стицању, промени
и губитку статуса избеглих, прогнаних и расељених
лица, обавља административне послове и доставља
извештаје надлежним органима о статусу тих лица,
остварује сарадњу са Републичким комесаријатом за
избеглице и миграције и осталим владиним и невладиним организацијама, у свом раду придржава се
Закона. стара се о ажурирању информатора о раду,
организује, координира, припрема, спроводи и прати
спровођење активности у вези са заштитом података
о личности, прати прописе у области заштите података о личности, води евиденције у области заштите
података о личности, обавља и друге послове у
складу са Законом и другим прописима. Обавља и
друге послове у складу са Законом и другим прописима.Предузима правне радње и користи правна
средства пред судовима и другим надлежним органима
ради остваривања права и заштите имовинских права и
интереса Општине, њених органа, организација и
других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета Општине, даје правна мишљења у
вези имовинско-правних питања и закључивања
имовинско-правних Уговора. Врши све припремне
радње, израђује нацрте решења и одлука за потребе
Општинског већа.Обавља све припремне и друге
стручне послове за доношење аката за радна телакомисије формиране од стране Скупштине општине,
Општинског већа, председника Општине и начелника
Општинске управе. Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у
вези са правима пацијената. Саветник пацијената
доставља месечни извештај о поднетим приговорима
директору здравствене установе ради његовог информисања и предузимања одређених мера у оквиру
његове надлежности, доставља тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај Савету за здравље и
заштиту животне средине. Задатак стручног сарадника
у општинском штабу за ванредне ситуације је да
учествује у изради процене угрожености и Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
израђује план рада Општинског штаба за ванредне
ситуације за наредну годину и извештај о раду
Општинског штаба за ванредне ситуације, разматра
и даје стручна мишљења при изради аката Штаба,
учествује у ажурирању процене и планских докумената, организује седнице Општинског штаба, прати
правну нормативу и регулативу у овој области и
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предлаже Штабу измене и допуне аката у законским
оквирима, ради на едукацији и обуци чланова Штаба,
јединица цивилне заштите опште намене, повереника, ситуационог центра Општине Богатић као и на
едукацији оспособљених правних лица од значаја за
заштиту и спасавање Општине Богатић, води бригу о
опремању јединица цивилне заштите опште намене,
активно учествује у мерама заштите и спасавања на
подручју општине Богатић и ради друге послове по
одлуци Општинског штаба за ванредне ситуације.
Обавља све припремне и друге стручне послове за
доношење аката за радна тела-комисије формиране
од стране Скупштине општине, Општинског већа,
председника Општине и начелника Општинске
управе;
Води управни поступак до доношења решења о
остваривању права грађана на додатак за децу у
првом степену и прати остваривање права од општег
интереса за Републику у области друштвене бриге о
деци, спроводи другостепена решења у вези остваривања права додатка на децу, пружа стручну и
административну помоћ заинтересованим странкама
за остваривање појединачних права у области друштвене бриге о деци и упућује их на лакше остваривање тих права, води послове евиденције статистике
и документације за потребе Министартва за рад,
запошљавање и социјалну политику у вези друштвене бриге о деци, припрема и доставља информације,
извештаје и друга акта вишим надлежним државним
органима, учествује у провери и тачном уношењу
података у компјутерски програм за дечији додатак, а
информационом систему Министарства доставља
потребне податке за оне кориснике који не могу по
програму дечијег додатка да буду обрађени и припремљени за доношење решења о праву на дечији
додатак, припрема чињенице из службених евиденција за уверења и потребне обрасце за остваривање
права на дечији додатак радника на привременом
раду у иностранству, припрема чињенице за уверења корисницима средстава друштвене бриге о деци
ради регулисања одређених права, обавља административно-техничке послове након спроведеног
управног поступка (враћање документације д.д у досијеа корисника).
Обавља и друге послове по налогу руководиоца
Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: високо образовање у области правних
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
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25. Имовинско - правни послови
Звање: саветник

број извршилаца1

Опис посла: Води поступак и припрема решења
о конверзији, експропријацији, деекспропријацији,
административном преносу непокретности; води поступак утврђивања земљишта за редовну употребу
објекта; води поступак и закључује споразуме о
накнади за експроприсану непокретност; води поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта
јавним оглашавањем; води поступак отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом; води
поступак откупа станова у својини општине; води
поступак прибављања неизграђеног земљишта у
јавној својини; води поступак враћања земљишта,
изузимања земљишта које је одређено као јавно
грађевинско; води поступка поништавања решења о
изузимању; припрема решење о утврђивању права
коришћења; води поступак по захтевима странака за
враћање сеоских утрина и пашњака; прима на записник споразум о накнади и обезбеђењу друге
непокретности; поступа по замолницама других органа;
припрема решења о утврђивању права коришћења
грађевинског земљишта ранијим сопственицима;
утврђује престанак права коришћења земљишта;
одлучује по приговорима странака; организује увиђај
на терену у сарадњи са службом за катастар непокретности; предлаже надлежним органима доношење
одговарајућих општих и појединачних аката потребних за ефикаснији рад на овим пословима; прибавља
по службеној дужности неопходну документацију;
води првостепени управни поступак; доставља управна акта јавном правобраниоцу; припрема закључивање споразума о накнади; одређује вештачење;
сарађује са Комисијом општине за отуђење и давање
у закуп општинског земљишта; прикупља понуде,
води записник на отварању понуда, подноси захтеве
служби рачуноводства за обрачун откупне цене
стана, обавештава странке о висини откупне цене и
роковима отплате, припрема уговор и анекса уговора
о откупу стана, оверава код нотара уговор и анекс
уговора о откупу станова, доставља уговор општинском правобранилаштву; издаје уверења о исплати
откупне цене стана у целости; издаје оверене преписе решења о национализацији објеката и грађевинског земљишта; издаје оверене преписе решења о
одузетој имовини по основу аграрне реформе; издаје
оверене преписе решења поступајућег органа; води
евиденције о кретању предмета од подношења захтева до архивирања; припрема нацрт одлука и
уговора о коришћењу и располагању имовином; прикупља документацију за упис имовине у одговарајуће
јавне регистре; води јединствени регистар непокретности у јавној својини локалне самопуправе; води и
ажурира портфолија имовине у јавној својини ЈЛС.
Услови: високо образовање у области правних
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјали-

Страна 151

стичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
26. Адмнистаративни послови за потребе скупштине општине, Општинског већа и Општинске
управе
Звање: виши референт

број извршилаца 1

Опис послова: рукује факсом, води евиденцију и
прима службена гласила и осталу пошту за СО-е,
Општинско веће, функционере, прикупља и шаље на
коришћење Сл. листове и Сл. гласнике, исте чува,
води их у регистру, врши пријем и контактирање
странака и пословних сарадника, куца материјал за
потребе СО-е, Општинског већа, Општинске управе,
прекуцава текстове, учествује у слагању седничког
материјала, води записник на седницама СО-е,
Општинског већа и њихових радних тела- сталних и
повремених, обавља административне послове у вези
позивања и слања материјала одборницама за
седницу,обавља послове заказивања састанака које
организује председник Скупштине општине, заменик
председника Скупштине општине и помоћници председника општине,саставља поднеске и дописе за
потребе председника Скупштине, заменика председника Скупштине општине и помоћнике председника
Општине, води евиденцију присуства и одсуства радника Одељења и функционера, замењује кафекуварицу у њеном одсуству, обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: средње образовање у четворогодишњем
трајању друштвеног или економског смера, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
27. Послови народне одбране и ванредне
ситуације
Звање: саветник

број извршилаца 1

Опис посла Израђује планове одбране локалне
самоуправе у које спадају: План мера приправности;
План задатака и мера за мобилизације, План функционисања цивилне заштите, осматрања, обавештавања и
узбуњивања; План телекомуникационо-информатичког обезбеђења и заштите (криптозаштите) информација; План организације и функционисања; План
измештања на ратне локације; План мера безбедности
и заштите. Израђује Процену војних и невојних
изазова; ризика и претњи по безбедност: војну процену; обавештајно-безбедносну процену; мобилизацијску процену; процену могућности организације
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телекомуникационо-информатичког обезбеђења и
заштите (криптозаштите) информација; процену
функционисања система осматрања обавештавања
и узбуњивања; процену угрожености, потреба и могућности за заштиту и спасавање; процену услова и
могућности извршавања обавеза привредних друштава и других правних лица за производњу и
вршење услуга од значаја за одбрану, обавља и
друге послове које му повери начелник општинске
управе.Носилац је активности на изради Процене
угрожености општине од елементарних непогода,
прати стање у вези са заштитом и спасавањем у
ванредним ситуацијама и предузима мере за заштиту и
спасавање, израђује план заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, носилац је активности на
изради Плана функционисања цивилне заштите и
система осматрања и обавештавања (у склопу Плана
одбране општине), учествује у активностима на формирању, опремању и обучавању јединица цивилне
заштите опште намене, организује и води личну и
колективну заштиту, усклађује планове заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама са суседним
јединицама локалне самоуправе, израђује план мобилизације јединица и организује извршење мобилизације јединица опште намене, остварује непосредну
сарадњу са организационим јединицама сектора за
ванредне ситуације, учествује у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва,
учествује у припремама и извођењу привременог померања или евакуације становништва, стара се о
обезбеђењу телекомуникационе и информационе
подршке за потебе заштите и спашавања, обавља и
друге послове које му повери начелник општинске
управе
Услови: високо образовање из научне области
безбедности и здравља на раду на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци.
Посебни услови: Познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИНФРАСТРУКТУРУ
1. РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Звање: Самостални саветник

број
извршилаца: 1

Опис посла: Руководи, организује и планира рад
Одељења, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одељењу; стара се о
законитом, правилном и благовременом обављaњу
послова у Одељењу; припрема предлоге стратешких
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докумената и прати спровођење стратешко-планских
докумената из делокруга Одељења; учествује у дефинисању приоритета за планско уређивање на
територији јединице локалне самоуправе; стара се о
унапређењу рада и односа према грађанима, предузећима и установама; давање одговора, информација и извештаја о питањима из рада Одељења;
израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога
општих и других аката из делокруга Одељења за
надлежне органе града; учествовање у раду органа
општине када се разматрају питања из надлежности
Одељења; учествује у реализацији пројеката од
интереса за развој општине; припрема акате из
делокруга одељења; води рачуна о стручном усавршавању и оспособљавању запослених; сарађује са
другим одељењима у општинској управи.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
2. Послови урбанизма и издавања локацијских
услова
Звање: Саветник

број извршилаца:1

Опис посла: припрема и учествује у припреми
нацрта одлука и других општих аката из области
урбанизма учествује у припреми, доношењу и спровођењу просторних и урбанистичких планова, утврђује
чињенично стање на терену, остварује увид у одговарајуће планове и прописе, издаје информацију о
локацији, по захтевима странака излази на терен и
утвђује чињенично стање, обавља стручно-техничке
поислове за радна тела-комисије формиране од стране
Скупштине оипштине, Општинског већа, председника
Општине и начелника Општинске управе.
У поступку обједињене процедуре израђује локацијске услове, проверава испуњеност формалних
услова за поступање по захтеву, прибавља услове за
пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, прибавља исправе и друга документа од имаоца јавних овлашћења, сарађује са
имаоцима јавних овлашћења у циљу што ефикаснијег спровођења обједињене процедуре, прибавља од
имаоца јавних овлашћења износе трошкова издавања услова за пројектовање,односно прикључење
објекта на инфраструктуру, као и бројеве рачуна на
које се трошкови уплаћују, прати промене трошкова и
ажурира их уз захтеве, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра копију
плана и остале потребне податке по појединачним
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предметима, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.
Прикупља и анализира податке о начину коришћења и количине употребљене енергије; припрема
Програм енергетске ефикасности о планираном начину
остваривања и величини планираног циља уштеде
енергије за период од најмање 3 године; припрема
План енергетске ефикасности са мерама и активностима за његово спровођење који се доноси на период
од годину дана; предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије; стара се о припреми
годишњег извештаја о спроведеним мерама и активностима дефинисаним Планом и Програмом енергетске ефикасности и предузима и друге активности
и мере прописане Законом о енергетици, Законом о
ефикасном коришћењу енергије и другим подзаконским актима која регулишу ову материју; припрема
критеријуме за расписивање конкурса за суфинасирање мера енергетске ефикасности у зопштинарству;
учествује у избору корисника субвенција, прати реализацију одобрених пројеката и пише извештаје о
спроведеном конкурсу.
Услови: стечено високо образовање из научне
области грађевинарства или просторног планирања
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање 3 година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
3. Послови урбанизма, планирања и издавања
употребних дозвола
Звање: Саветник

број извршилаца: 1

Опис посла:припрема и учествује у припреми
нацрта одлука и других општих аката из области
урбанизма, стара се о припреми, доношењу и спровођењу просторних и урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и
препарцелације, утврђује чињенично стање на терену,
води терхничке и административне послове за
Комисију за планове, води комплетан поступак на
пословима легализације објеката, обавља стручнотехничке поислове за радна тела-комисије формиране од стране Скупштине оипштине, Општинског
већа, председника Општине и начелника Општинске
управе.
У поступку обједињене процедуре упућује захтев
имаоцима јавних овлашћења за прикључење објекта
на инфраструктуру, контролише и проверава захтев
и пратећу документацију за издавање употребне
дозволе, израђује решење о уотребној дозволи, доставља употрену дозволу органу надлежном за
послове државног премера и катастра ради уписа
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права својине, води првостепени управни поступак,
обавља и друге послове по налогу руководиоца
Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области грађевинарства или просторног планирања
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет).
4. Послови оператера и регистратора регистра
обједињених процедура
Звање: Саветник

број извршилаца: 1

Опис послова: припрема и учествује у припреми
нацрта одлука и других општих аката,
обавља стручно-техничке поислове за радна
тела-комисије формиране од стране Скупштине
оипштине, Општинског већа, председника Општине и
начелника Општинске управе.
У поступку обједињене процедуре врши пријем,
отварање, завођење и формирање предмета, упис у
интерне доставне књиге, електронско евидентирање
предмета и архивирање, врши пријем странака, даје
потребне информације, пружа странкаљма помоћ
при попуњавању захтева, стара се о уредности истих,
издаје потврде о пријему захтева, врши послове
објављивања локацијских услова, грађевинских и
употребних дозвола, закњучака о одбацивању захтева на интернет страници органа, прати рокове
истека објављивања и о томе обавештава обрађиваче
Као регистратор обавља следеће послове: уноси
све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу Општине, омогућава
доступност података о току сваког појединачног предмета, остварује сарадњу са Централним регистром
обједињених процедура, омогућава преузимање у
Централну евиденцију свих података, аката и документације садржаних у Регистру општине, у роковим
и наначин прописан Законом и правилником подноси
пријаве за привредни преступ, као и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног
лица имаоца јавних овлашћења, предузима друге
радње неопходне за несметано и правилно функционисање регистра, обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одељења и начелника Општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области грађевинарства на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
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специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три
година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
5. Послови грађевинарства
грађевинских дозвола
Звање: виши референт

и

издавања

број извршилаца: 1

Опис послова: припрема и учествује у припреми
нацрта одлука и других општих аката из области
грађевинарства, утврђује чињенично стање на терену,
издаје потврде и друга документа везано за грађевинске објекте, обавља стручно-техничке поислове
за радна тела-комисије формиране од стране
Скупштине општине, Општинског већа, председника
Општине и начелника Општинске управе.
У поступку обједињене процедуре проверава
испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским
условима, цени испуњеност имовинско-правних услова
за издавање грађевинске дозволе, израђује грађевинску дозволу, израђује измену решења о грађевинској
дозволи, израђује решење којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању и
изградњи, израђује решење о уклањању објекта,
води првостепени управни поступак, проверава и
цени адекватност средстава за обезбеђење плаћања
доприноса за уређење грађевинског земљишта, потврђује пријаву радова, потврђује изјаву о завршетку
темеља, обавештава грађевинску инспекцију о поднетој пријави радова и поднетој изјави о завршетку
израде темеља, о поднетој изјави о завршетку израде
објекта, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: ССС, IV степен стручне спреме, грађевинског смера, положен стручни испит за рад у органима
државне управе, најмање 1 година радног искуства
ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ИНФРАСТРУКТУРУ
6. ШЕФ ОДСЕКА
Звање: самостални саветник

број
извршилаца: 1

Опис послова: Опис посла: Организује и руководи радом Одсека и прати континуирано, благовремено и ефикасно извршавање послова из делокруга
Одсека, у складу са прописима. Пружа потребну
стручну помоћ у извршавању најсложенијих послова
из делокруга, даје упутства извршиоцима и стара се
о равномерној упослености запослених и распоређивању послова и задатака у Одсеку, израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога општих и других
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аката из делокруга Одељења за надлежне органе
општине; учествовање у раду органа општине када
се разматрају питања из надлежности Одељења;
учествује у реализацији пројеката од интереса за
развој општине; припрема акате из делокруга одељења; води рачуна о стручном усавршавању и оспособљавању запослених; сарађује са другим одељењима
у општинској управи.
Услови: стечено високо образовање из научне
области грађевинарства на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
7. Референт за општинске и некатегорисане
путеве
Звање: Виши референт

број извршилаца: 1

Опис послова: - обавља послове припреме програма, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева и улица који су у надлежности
општине Богатић, стара се о извршењу програма,
сарађује са надзорним органом код изградње и
одржавања општинских и некатегорисаних путева и
улица, прати стања, припрема извештаје, информације и друге материјале из свог делокруга рада,
припрема одговарајуће одлуке и сагласности по
поднетим захтевима преузећа и других лица, обавља
и друге послове по налогу руководиоца Одељења.
врши и организује пројектовање, изградњу и реконструкцију путева, врши или организује послове
надзора даје услове и сагласност за прикључење
прилазног пута на општински пут, издаје одобрење
за постављање натписа поред општинских некатегорисаних путева и улица, даје сагласност за постављање и реконструкцију инфраструктурних система
(водовода, канализација и других инсталација) у
коловозну конструкцију општинских и некатегорисаних путева и градских улица и заштитном појасу,
даје сагласност за постављање натписа у заштитном
појасу општинских и некатегорисаних путева и
градских улица, наплаћује накнаду за постављање
натписа у заштитном појасу општинских и некатегорисаних путева и градских улица, наплаћује посебну
накнаду за употребу пута, његовог дела и путног
објекта, наплаћује накнаду за прикључење прилазног
пута на општински и некатегорисани пут и улицу,
води евиденцију о стању општинских и некатегорисаних путева и градских улица као и технолошких
података и катастра за те путеве,наплаћује накнаду
за коришћење комерцијалним објекатима којима је
омогућен приступ са јавног пута врши и друге
послове одређене законом а односе се на изградњу,
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заштиту и одржавање општинских и некатегорисаних
путева и градских улица, израђује планове зимског
одржавања и чишћења путева и доставља надлежном органу на сагласност.
Услови: IV ССС- грађевинске струке, 5 година
радног искуства, положен стручни испит
8. Управно-стамбени послови, послови процене
утицаја пројекта на животну средину
Звање: Саветник

број извршилаца: 1

Опис посла: води управни поступак и припрема
решења и друге акте из стамбено-комуналне области; води управни поступак и припрема нацрт решења за исељење бесправно усељених лица у
станове и заједничке просторије у стамбеној згради;
води евиденцију скупштина станара стамбених зграда
на територији локалне самоуправе; издаје уверења о
образовању скупштине зграде и избору председика,
контролише начин коришћења стамбеног простора
којим располаже општина и грађевинско стање станова и стамбених зграда; сарађује са надлежним
комуналним и јавним предузећима, инспекцијским
службама и другим надлежним институцијама; учествује у принудном исељењу и врши записничку
примопредају стамбеног простора. Врши преглед и
проверу документације; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за одлучивање о потреби
процене утицаја пројеката на животну средину,
захтевима за одређивање обима и садржаја студија
о процени утицаја пројеката на животну средину,
захтевима за давање сагласности на студије о процени утицаја пројеката на животну средину или
процене утицаја затеченог стања; спроводи поступак
и припрема решења о захтевима за ажурирање
студије о процени утицаја; организује јавни увид, јавну
презентацију и јавну расправу о студији о процени
утицаја и студији затеченог стања пројеката на животну средину; обезбеђује учешће јавности у одлучивању поступку процене утицаја; организује рад и
учествује у раду техничке комисије за оцену студије о
процени утицаја на жвотну средину; поступа у својству заинтересованог органа код поступака процене
утицаја пред надлежним органима аутономне покрајине и министарства; води јавну књигу о спроведеним
поступцима процене утицаја пројеката на животну
средину; одређује мере и услове заштите животне
средине у припреми израде просторних и урбанистичких планова; даје мишљење на одлуке о изради
стратешке процене утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину; врши оцену
извештаја о стратешкој процени утицаја на животну
средину; припрема акт о давању сагласности на
извештај о стратешкој процени утицаја планова,
програма, стратегија и основа на животну средину.
Учествује у припреми, доношењу и реализацији програма заштите животне средине, локалних акционих
и санационих планова, контроли и праћењу стања
животне средине; предлаже и спроводи превентивне
и санационе мере за заштиту животне средине;
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сарађује са удружењима и организацијама цивилног
друштва; прати спровођење пројеката из области
животне средине који се суфинансирају из буџетских
средстава; спроводи активности за јачање свести о
потреби заштите животне средине; сарађује са стручним и научним организацијама у циљу размене
искустава и информација; учествује у припреми
података за одређивање статуса угрожене животне
средине; утврђује приоритете за санацију и ремедијацију; прибавља сагласност Министарства на предлог акта којим се одређује статус угрожене животне
средине; припрема годишњи извештај о стању животне средине; доставља податаке Агенцији за
израду извештаја о стању животне средине; редовно
обавештава јавност о стању животне средине и доставља информације на захтев; учествује у изради
програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређивање животне средине; учествује
у изради годишњег програма заштите земљишта;
припрема извештај о спровођењу мера и активности
утврђених годишњим програмом заштите земљишта;
учествује у изради програма мониторинга земљишта;
води базу података о стању и квалитету земљишта;
доставља извештај мониторинга земљишта Агенцији;
обавештава јавност о квалитету и стању земљишта;
доставља податаке и информације за потребе информационог система, прикупља податке, формира и
води локални регистар извора загађивања; спроводи
поступак оцене прихватљивости и даје сагласност на
студије оцене прихватљивости у поступцима стратешке процене и процене утицаја на животну средину;
припрема акта о проглашењу заштићених подручја;
стара у о објављивању одлука о заштићеним природним добрима у службеним гласилима и доставља
одлуке надлежним органима и организацијама; учествује у доношењу програма заштите природе; припрема извештаје о стању природе на територији ЈЛС;
учествује у доношењу планова и програма управљања природним ресурсима и добрима; учествује у
поступку давања сагласности на планове и годишње
програме управљања заштићеним подручјем; предлаже опште услове заштите, начин подизања, одржавања и обнове уништених јавних зелених површина;
води податке о јавним зеленим површинама. Спроводи поступак издавања дозвола за сакупљање,
транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији општине;
издаје интегралне дозволе оператеру; издаје потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе
за управљање отпадом; води евиденције о издатим
дозволама и доставља податаке о издатим дозволама Агенцији и министарству; даје мишљења у
својству заинтересованог органа на захтев министарства и надлежног органа аутономне покрајине у
поступку издавања дозвола за управљање отпадом;
учествује у изради и спровођењу локалног и регионалног плана управљања отпадом; припрема нацрт
интегрисане дозволе; обавештава органе, организације и јавност о поступку издавања интегрисане дозволе; припрема акт о издавању интегрисане дозволе,
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врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и
ревизију услова у интегрисаној дозволи; води регистар издатих интегрисаних дозвола; издаје дозволе
за обављање делатности промета нарочито опасних
хемикалија дистрибутерима; издаје дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; води евиденцију о издатим дозволама и доставља податке о
издатим дозволама министарству; учествује у изради
програма контроле квалитета ваздуха и праћење
квалитета ваздуха кроз локалну мрежу мерних станица; доставља податке о стању квалитета ваздуха
из локалне мреже мерних станица Агенцији; објављује податаке о квалитету ваздуха и презентује
података јавности; учествује у изради плана квалитета ваздуха; израђује краткорочне акционе планове;
издаје дозволе за рад новоизграђеним или реконструисаним стационарним изворима загађивања;
издаје привремено одобрење за рад; издаје дозволе
за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања; обавештава јавност, органе и
организације о годишњем квалитету ваздуха; утврђује
мере и услове заштите од буке, учествује у одређивању акустичних зона на територији ЈЛС и одређује
мере забране и ограничења; припрема локални
акциони план заштите од буке у животној средини и
старање о његовом спровођењу; организује спровођење мониторинга буке
Услови: стечено високо образовање из научне
области правних наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
9. Сарадник за координацију рада са месним
заједницама, комуналне послове и заштиту животне средине
Звање: Сарадник

број извршилаца: 1

Опис послова: кординира рад са Месним заједницама и учествује у припреми програма и планова
у области комуналне делатности и заштите животне
средине, обавља контролу над извођењем радова на
одржавању јавних зелених површина, депонија и
заштити животне средине, припрема извештаје и
информације и друге материјале из свог делокруга
рада, Обавља послове који се односе на коришћење
јавних површина по захтевима правних и физичких
лица; издаје одобрења за постављање привремених
објеката на јавној површини према Програму постављања привремених објеката; утврђује висину комуналне и административне таксе; прибавља техничке
услове од надлежних органа и организација; прибавља по потреби сагласност саобраћајне полиције
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због измене режима саобраћаја; доноси одобрења за
извођење радова и води евиденцију о издатим
одобрењима; у сарадњи са урбанистом, у изузетним
ситуацијама, издаје одобрења за заузимање јавне
површине (организованим културним, спортским,
комерцијалним и другим манифестацијама), прати
извршења програма пословања и квалитета извршених услуга, анализу рада ЈП и ЈКП чији је оснивач
општина, као и других даваоца комуналних услуга
поверених од стране општине; сачињава извештаје и
информације о кретању цена комуналних производа
и услуга; даје мишљењ на предложену висину цена
комуналних услуга; припрема нацрт и предлог аката
у складу са Законом и актима општине/општина;
припрема анализе извештаја и информације у вези
обављањем комуналне делатности на подручју ЈЛС;
припрема и прати реализацију финансијских планова
ЈП и ЈКП из комуналне области; обавља послове
припреме и израде предлога прописа и других општих
аката; припрема годишње уговоре са ЈКП; предлаже
нацрт мера у случају поремећаја у области пружања
комуналних производа и услуга, обавља и друге
послове по налогу руководиоца
Услови: VI ВШС- друштвеног смера, најмање 5
година радног искуства и положен стручни испит за
рад у државним органима
ОДСЕК ЗА ИНСПЕКСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
10. Шеф одсека
Звање: Самостални саветник

број
извршилаца: 1

Опис посла: руководи, организује и планира рад
Одељења, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у Одељењу; стара се о
законитом, правилном и благовременом обављњу
послова у Одељењу; врши надзор над применом
законских и других прописа и општих аката; прати и
проучава стање у свим областима инспекцијског
деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; по потреби одлази на терен са инспекторима; усклађује активности инспекцијских служби;
припрема извештаје о раду Одељења за Скупштину
општине, Општинско веће и по потреби за органе
аутономне покрајине и Републике; припрема анализе, информације и извештаје о стању у области
инспекцијског надзора и предлаже мере за унапређење рада; остварује сарадњу са органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у
циљу ефикасног обављања инпекцијског надзора;
утврђује оперативне планове рада Одељења и припрема одговоре на представке и одборничка питања.
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
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факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства на инспекцијским пословима.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
11. Грађевински инспектор
Звање: Саветник

број извршилаца: 1

Опис посла: врши надзор над применом Закона
о планирању и изградњи и других прописа и општих
аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и
реконструкцију објеката у високоградњи, нискоградњи и
градњи других објеката; врши надзор над извођењем
појединих грађевинских радова на тим објектима;
контролу грађења објеката на прописан начин; припрема решења и налаже мере и стара се за њихово
спровођење; сачињава записник о уклањању објекта
односно његовог дела који доставља органу надлежном за послове катастра непокретности; подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка, односно
кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе;
сарађује са републичким инспекцијама, комуналном
полицијом и другим органима и организацијама у
циљу ефикаснијег обављања надзора; води евиденције прописане за грађевинску инспекцију; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско
веће и надлежне републичке органе; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга.
Услови: Високо образовање стечено на студијама
другог степена (дипломске академске студијемастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) научне области грађевинарства,
односно високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године грађевинског или архитектонског смера, положен стручни
испит за рад у државним органима и најмање три
године радног искуства
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
12. Инспектор за заштиту животне средине
Звање: Саветник

број извршилаца:1

Опис посла: врши надзор над применом Закона
о заштити животне средине, Закона о поступању са
отпадним материјама, Закона о процени утицаја на
животну средину, Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и
учествује у изради програма Фонда за екологију; припрема решења, налаже мере и стара се за њихово
спровођење; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве
за привредни преступ; сарађује са републичким
инспекцијама и другим органима и организацијама у
циљу ефикаснијег обављања инспекцијског надзора;
води прописане евиденције за рад инспекције; при-
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према извештаје за Скупштину општине, Општинско
веће и надлежне органе аутономне покрајине и органе Републикње; обавља и друге послове утврђене
законом.
Услови: стечено високо образовање из научне
области друштвених или природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, најмање три година радног
искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
13. Комунални инспектор
Звање: Саветник

број извршилаца: 2

Опис посла: врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака
грађана, предузетника и правних лица у погледу
придржавања закона, других прописа и општих
аката; врши надзор над спровођењем прописа који
се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга
у погледу услова и начина коришћења и давања
услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних
површина, прати јавну хигијену, уређење општине,
јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање
насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење
и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и
других производа ван пијачног простора, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене; сарађује са комуналним редарима у
одржавању хигијене у општини; припрема решења и
стара се о њиховом извршењу; подноси пријаве за
прекршаје и предузима мере за уклањање ствари и
предмета са јавних површина.
Услови: стечено високо образовање из научне
области друштвених или природних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, најмање три година радног
искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
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14. Инспектор за саобраћај и путеве
Звање: Саветник

број извршилацаа:1

Опис посла: врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању,
заштити, изградњи и реконструкцији локалних и
некатегорисаних путева и прати стање саобраћајних
знакоба на путевима; издаје решења и налоге за
постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне
сигнализације, као и за постављање еластичних заштитних ограда, врши и надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; издаје дозволе за вршења
истовара и утовара робе из моторних возила; сачињава записнике о увиђају и саслушању странака;
предузима управне мере за које је законом овлашћен; доноси решења и и стара се о њиховом спровођењу; предлаже мере за безбедно одвијање саобраћаја; подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за
привредни преступ;; сарађује са другим инспекцијама у циљу ефикаснијег вршења надзора; припрема
извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и
надлежне републичке органе; по потреби врши и
инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању
друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари,
превоза за сопствене потребе лица и ствари и
аутотакси превоза., врши инспекцијски надзор над
законитошћу у обављању друмског локалног превоза
и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене
потребе лица и ствари и аутотакси превоза; прегледа
возила и контролише потребну документацију за
возила, прегледа аутобуска стајалишта, контролише
важеће редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу са списком путника, отпремнице и спискове
радника у превозу за сопствене потребе; утврђује
идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање превоза, као и надзор над
применом општинских одлука у којима се регулише
превоз у друмском саобраћају; сачињава записнике о
увиђају и саслушању странака; предузима управне
мере за које је законом овлашћен; доноси решење и
и стара се о њиховом спровођењу; подноси захтеве
за покретање прекршајног поступка и пријаве за
привредни преступ; сарађује са другим инспекцијама
у циљу ефикаснијег вршења надзора; ради извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе; по потреби врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа
на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији
локалних и некатегорисаних путева, надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; издаје дозволе
за вршење истовара и утовара робе из моторних
возила.
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
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ковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, најмање три године радног
искуства у струци.
Посебни услов: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
15. Просветни инспектор
Звање: Саветник

број извршилаца:1

Опис посла: врши контролу поступања установе
у погледу примене закона, других прописа и општих
аката, осим контроле која се односи на стручнопедагошку проверу рада установе; врши контролу
испуњености услова за почетак рада установе као и
за проширење делатности; предузима мере ради
остваривања права и обавеза ученика и родитеља,
наставника, васпитача или стручног сарадника и директора; контролише поступак уписа и поништава га
ако је спроведен супротно закону; контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита;
врши преглед прописане еиденције коју води установа; утврђује чињенице у поступку поништавања
јавних исправа које издаје школа; налаже отклањање
неправилности и недостатака у одређеном року;
наређује извршавање прописане мере уколико није
извршена; забрањује спровођење радњи у установи
које су супротне закону; подноси пријаву надлежном
органу за кривично дело, прекршај и привредни преступ и обавештава други орган о потреби предузимања мера за које је надлежан; припрема извештаје
о раду; обавља и друге послове у складу са законом
и по налогу руководиоца одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање 5
година радног искуства у области образовања и васпитања и положен стручни испит у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и
стручног сарадника, положен испит за инспектора,
најмање три година радног искуства у струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
У Кабинету председника општине
систематизовано је укупно 10 радих места и то:
- 7 службеника на извршилачким радним местима и
- 3 постављена лица на радним местима помоћника председнка општине.
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У Кабинету председника општине систематизована су следећа радна места:
1. Помоћник председника општине за област
спорта, културе, образовања, питања младих
Опис послова: oстварује сарадњу са установама
културе и спортским клубовима у циљу повезивања и
заједничког учешћа на општинским манифестацијама; израђује базе података о установама културе
и спортским клубовима, израђује анализе и елаборате за утврђивање стања у области спорта и културе и предлаже мере за унапређење; учествује у
изради плана и реализације утрошка буџетских
средстава у области спорта и културе; координира
установе образовања, културе и Канцеларију за младе у циљу реализације заједничких пројеката на
нивоу општине; учествује у раду савета за младе;
учествује у изради локалног акционог плана за младе
и прати његову реализацију; идентификује проблеме
и потребе младих у локалној заједници; остварује комуникацију и сарадњу са међународним организацијама и институцијама; припрема извештаје, анализе и
обавља и друге послове по налогу председника
општине обавља и друге послове по налогу председника општине.
Услови стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање три године радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
Радно искуство: 3 године радно искуства
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет)
2. Помоћник председника општине за област
економског развоја, пољопривреде, предузетништва и туризма
Опис посла: спроводи утврђену политику локалног
економског развоја; прикупља податке од значаја за
инвестирање у општину и предлаже подстицајне
мере на унапређењу локалног економског развоја;
остварује контакте и сарадњу са потенцијалним
инвеститорима; сарађује са ресорним министарствима,
привредном комором, као и другим органима, организацијама и институцијама; саставља извештаје,
анализе и информације и обавља и друге послове по
налогу председника општине.
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
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четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање три године радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
3. Помоћник председника општине за област
организације локалне самоуправе, имовинских
односа, социјалних питања и комуналне инфраструктуре
Опис посла: прати покривеност комуналном
инфраструктуром на подручју општине; израђује базе
података, предлог плана за инфраструктурне радове
на подручју општине на годишњем нивоу; сагледава
потребе за унапређење квалитета живота на селу;
сарађује са јавним предузећима и месним заједницама; припрема извештаје, информације и анализе
по захтеву председника општине и обавља и друге
послове по налогу председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правних наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Радно искуство: 5 година
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
4. Шеф Кабинета
Звање: Саветник

број извршилаца:1

Опис посла: Руководи, координира и организује
рад запослених у Кабинету председника општине;
прати, координира и врши евиденцију дневних и
дугорочних активности и обавеза председника општине; стара се о правилном и благовременом обављњу
послова у Кабинету; обезбеђује да се активности у
Кабинету одвијају по плану и отклања слабости или
недостатке у раду; прати текуће активности председника општине и прикупља податке од значаја за
рад председника општине од свих органа, организација и посебних служби, јавних предузећа и јавних
служби; припрема информације, стручне анализе,
мишљења, извештаје, белешке, подсетнике и друге
материјале за председника општине; припрема материјале од значаја за састанак Колегијума; припрема
годишње извештаје о раду председника општине;
стара се о остваривању сарадње председника општине
са одговарајућим државним органима, организацијама и телима, као и са међународним организацијама
и институцијама; стара се о благовременом извршавању обавеза председника општине; стара се о
усклађености сарадње Кабинета са другим организационим јединицама; одржава редовне састанке са
помоћницима председника општине; врши послове
пријема странака које се непосредно обраћају председнику општине у циљу решавања по њиховим
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представкама, притужбама, захтевима и молбама;
уноси, обрађује и верификује податке и документа
настала у раду, у електронску базу података; сарађује са председником и секретаром Скупштине Општине и члановима Општинског већа; сарађује са
другим унутрашњим једницима у Општинској управи.
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање три године радног искуства у
струци
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
5. Послови протокола, и информисања координатора за односе са јавношћу
Звање: Саветник

број извршилаца: 1

Опис послова: врши стручне послове у вези са
протоколарним обавезама председника општине, као
и других функционера у органима општине; припрема програме посета и обавља друге послове у вези
свечаности и манифестација; припрема документацију у вези протоколарних обавеза председника
општине и других функционера у органима општине;
води евиденцију о поклонима; води календар догађаја; прати писање дневне и периодичне штампе о
догађајима у општини; обавља послове за потребе
Комисије за сарадњу са другим општинама и градовима; врши послове у вези са дочеком и организацијом боравка домаћих и страних делегација и посета представника и делегација општине у оквиру
међуопштинске и међународне сарадње; врши и
друге послове који се односе на протокол, као и послове по налогу шефа Кабинета и председника
општине. редовно извештава јавност о раду и активностима председника општине и других органа,
организација и служби општине; организује скупове
за медије (конференције за новинаре) и друге
медијске догађаје (media events); остварује интерну и
екстерну комуникацију; организује израду промотивних материјала; одржава сталну комуникацију са
представницима медија; спроводи активности из
домена односа са јавношћу и обавља друге послове
по налогу шефа Кабинета и председника општине
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање три године радног искуства у
струци.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
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6. Саветник за послове из области привреде,
пољопривреде, водопривреде, комуналне инфраструктуре
Звање: Саветник

број извршилаца: 1

Опис посла: прати кретања из области, привреде, водопривреде, обавештава председника општине
о стању комуналне инфраструктуре на територији
општине, предлаже решења и предлоге аката за
побољшавање комуналних услуга, сарађује са јавним предузећима и месним заједницама, обавља
друге послове по налогу председника општине
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање три године радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и интернет).
7. Пословни секретар
Звање: Млађи сарадник

број извршилаца: 1

Опис послова: врши евидентирање и пријаву
грађана који се обраћају председнику општине; стара
се о благовременом заказивању састанака и седница;
успоставља телефонске везе; врши пријем поште за
потребе председника општине, обезбеђује чување
изворних аката о раду председника општине и врши
и друге административне, техничке и друге послове
по налогу шефа Кабинета и председника општине.
Услови: стечено вискоко образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијма у трајању до три године и једна
година радног искуства.
8. Буџетски инспектор
Звање: Саветник

број извршилаца: 1

Опис посла: обавља послове инспекције и контроле директних и индиректних корисника средстава
буџета општине, као и јавних предузећа, основаних
од стране општине, зависних правних лица основаних од стране тих јавних предузећа, правних лицима
над којим општина има директну и индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50%
гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима средства општине чине више
од 50% укупног прихода, правним лицима и другим
субјектима који су учесници у послу који је предмет
контроле и субјектима који користе средства буџета
општине по основу задуживања, субвенција, остале
државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и друго; обавља послове провере примене закона
у погледу поштовања правила интерне контроле, као
и оцена система интерне контроле; обавља послове
контроле примене закона у области материјално-
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финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава корисника буџетских средстава; обавља послове контроле наменског трошења
буџетских средстава и указивања на евентуалне
неправилности; издаје наредбе за извршавања прописаних мера и забрана спровођења радњи које су у
супротности са законом; сарађује са другим истражним, правосудним и прекршајним органима.
Услови: стечено високо образовање из области
економских наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит, најмање три година радног
искуства у струци,
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет
9. Интерни ревизор
Звање: Саветник

број извршилаца:1

Опис послова: обавља најсложеније послове
ревизије и руководи ревизорским тимом; руководи
ревизијама система, ревизијама усаглашености, финансијским ревизијама, ревизијама информационих
технологија и ревизијама успешности или комбинације наведених типова ревизија; пружа савете руководству и запосленима; учествује у изради нацрта
стратешког и годишњег плана ревизије; усмерава и
врши надзор над радом интерних ревизора у ревизорском тиму, учествује у одржавању организационих и
професионалних етичких стандарда, сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду, обавља и друге послове
по налогу руководиоца Службе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци на пословима ревизије
интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено- финансијским пословима, положен испит
за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
10. Возач моторног возила
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води евиденције о употреби моторног возила и пређеној километражи; води евиденције о потрошњи
горива и мазива; води евиденције о замени делова и
гума и предаји дотрајалих замењених делова и гума;
отклања мање кварове на возилу; обавља прање и
чишћење моторног возила
Стручна спрема: основно образовање.
Радно искуство: најмање једна година радног
искуства.
Посебни услови: положен возачки испит ''Б'' категорије
ГЛАВА III
ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
Општински правобранилац
Опис послова: Руководи радом Правобранилаштва; доноси годишњи распоред послова и задатака, као и друга акта од значаја за несметан рад и
функционисање органа; одлучује о правима и дужностима државних службеника и намештеника;
одговара за свој рад и рад Правобранилаштва Скупштини општине и Општинском већу; предузима
правне радње и користи правна средсатва пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса града,
њихових органа и организација и других правних
лица чије се финансирање врши из буџета града или
из других средстава града; по захтеву, заступа и друг
правних лица чији је оснивач град у погледу њихових
имовинских права и интереса, када интерес тих лица
није у супротности са функцијом коју врши правобранилац; предузима потребне мере ради споразумног
решавања спорног односа, у складу са законом; даје
правна мишљења у вези закључивања правних послова имовинске природе правним лицима чије имовинске интересе и права заступа, као и другим лицима,
на њихов захтев; за свој рад и рад Правобранилаштва непосредно је одговоран Скупштини општине и
већу.
Улови: стечено високо образовање из научне
области права на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит, најмање 5 година радног искуства
у струци после положеног правосудног испита
ГЛАВА IV
ПРИПРАВНИЦИ
Члан 35.

Број намештеника 1
Опис посла: управља моторним возилом и
превози путнике за потребе органа општине; стара
се о техничкој исправности возила којим управља;

Приправник је лице које се прима у радни однос
на одређено време ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање
посла.
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Број 31

Општинска управа може засновати радни однос
са приправником уколико постоји слободно радно
место у складу са Кадровским планом и уколико лице
са којим заснива такав радни однос има образовање
које је прописано као услов за рад на том радном
месту.

Приправнику који не положи државни стручни
испит, престаје радни однос.

Члан 36.

Прелазне и завршне одредбе

Својство приправника може стећи лице које није
било у радном односу, као и лице које је провело на
раду време краће од времена утврђеног за приправнички стаж с тим степеном образовања.

Члан 40.

Време проведено у радном односу код другог
послодавца не урачунава се у приправнички стаж
уколико послови које је то лице обављало не одговарају степену и врсти стручне спреме за који се
приправнички стаж спроводи у Општинској управи.
Приправник заснива радни однос на одређено
време, после спроведеног јавног конкурса.
Члан 37.
Приправнички стаж за приправнике са високим
образовањем стеченим на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на студијама које су законом изједначене са
тим студијама у погледу права која из њих произлазе, траје једну годину.

Када положи државни стручни испит, службеник
може да настави рад на неодређено време.
ГЛАВА V

.Даном ступања на снагу Правилника престају да
важе Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и
посебним организацијама општине Богатић број 0665-113/2016-01 од 30.11.2016.године и Правилник о
изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
општинској управи, општинском правобранилаштву,
стручним службама и посебним организацијама општине Богатић број 06-44-379/2017-01 од 27.11.2017.
године (Службени лист града Шапца и општина
Богатић,Владимирци и Коцељева бр. 27/2017.)
Члан 41.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева.

Приправнички стаж за приправника са високим
образовањем стеченим на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама које су законом изједначене са тим студијама у погледу права која из њих
произлазе, траје девет месеци.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Ненад Бесеровац, с.р.

Приправнички стаж за приправнике са стеченим
средњим образовањем траје шест месеци.

Република Србија
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-48-398/ 2017-01
Датум:22.12.2017.године
БОГАТИЋ

Приправнику који из оправданих разлога одсуствује с рада дуже од једног месеца продужава се
приправнички стаж онолико колико је трајало одсуство.
За време трајања приправничког стажа приправник остварује права, обавезе и одговорности из
радног односа у складу са законом.
Члан 38.
За време приправничког стажа приправник се
налази на стручној обуци која се изводи по програму
који утврђује начелник Општинске управе на предлог
организационе јединице за управљање људским
ресурсима.

018

На основу члана 80. и члана 88.став 5. Закона о
шумама („ Службени Гласник РС, број 30/2010, 93/12,
89/2015“) и члана 64. Статута општине Богатић („
Службени лист општине Богатић '',бр.37/16-пречишћен текст), Општинско веће општине Богатић, на
седници одржаној 22.12. 2017. године, доноси
следећи
ПРОГР АМ

За време трајања стручне обуке приправник се
путем практичног рада и учења упознаје са пословима радног места на које се, након полагања
државног стручног испита, распоређује уколико су за
то испуњени услови.

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БОГАТИЋ ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 39.

Члан 1.

Приправник је дужан да положи државни стручни
испит до окончања приправничког стажа.

Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава остварених од наплате накнаде

Број 31

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

за коришћење шума и шумског земљишта на територији општине Богатић.
Члан 2.
Укупно предвиђена средства за реализацију овог
програма износе 300.000,00 динара и то су неутрошена средства остварена по основу накнаде за
коришћење шума и шумског земљишта у 2016. и
2017. години.
Члан 3.
Активности које ће се финансирати из средстава
буџета општине Богатић остварених по основу
наплате накнаде из члана 1.овог програма су:
1. Активности на уређењу
шумских путева ..................................... 200.000,00 дин.
2. Активности на заштити
шума ...................................................... 100.000,00 дин.
УКУПНА СРЕДСТВА ....................... 300.000,00 дин.
Члан 4.
Средства за реализацију овог Програма предвиђена чланом 1. и 3. ове Одлуке расподелиће се
сходно одредбама Правилника о ближим условима
као и начину доделе и коришћења средстава Буџетског
фонда за шуме Репблике Србије ("Сл. Гласник РС",
број 17/13 и 20/16), односно локална самоуправа
неће бити директни реализатор активности на терену, већ ће конкурсом доделити средства правним
лицима и удружењима чија је делатности повезана
са шумама и шумским земљиштем.
Члан 5.
Средства за реализацију овог Програма обезбеђена су буџетом општине Богатић, о чијој реализацији
ће се старати Општинска управа општине Богатићнадлежно одељење Општинске управе.
Члан 6.
Програм коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење шума и шумског земљишта
ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Ненад Бесеровац, с.р.
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града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева", број 37/2016), а на захтев Културно
образовног центра Богатић из Богатића, председник
општине Богатић, доноси следеће:
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОМ ЦЕНТРУ
БОГАТИЋ
I Даје се сагласност на Правилник о организацији
и систематизацији послова (радних места) у Културно-образовном центру Богатић, број 212/17-1 који је
донео директор установе Културно-образовни центар
Богатић дана 01.децембра 2017.године.
II Ово решење објавити у Службеном листу
општине Богатић
Решење доставити:
- КОЦ - Богатић,
- у архиву
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Ненад Бесеровац, с.р.

АКТА СО ВЛАДИМИРЦИ
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На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС", број 129/07,83/14 и
101/16), члана 64. став 1. тачка 15) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 4/14пречишћен текст и 15/15) и члана 6. Одлуке о
утврђивању назива улица и тргова на територији
општине Владимирци („Сл. лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
4/17), Председник Општине Владимирци, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 278/2017-01
Датум: 08.12. 2017.године
Бoгатић
На основу члана 61.став 1. тачка 5. Статута
општине Богатић - пречишћен текст ("Службени лист

I
Мења се тачка I Решења о именовању Комисије за одређивање назива улица и тргова на
територији општине Владимирци, које је донео
Председник општине Владимирци дана 17.10.2017.
године под бројем 02-65/17-III.
1. Именује се Алексић Милинко из Риђака и
Обрадовић Јелица из Бобовиказа чланове Комисије
за одређивање назива улица и тргова на територији
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општине Владимирци,
II Измењена тачка I Решења о именовању Комисије за одређивање назива улица и тргова на
територији општине Владимирци сада гласи:
1. Савић Славољуб из Владимираца, за председника
2. Бојана Чуровић, из Шапца,за заменика председника
3. Александра Крстић из Владимираца, за члана
4. Драган Петровић из Владимираца, за члана
5. Анић Душан из Владимираца, за члана
6. Обрадовић Јелица из Бобовика, за члана
7. Алексић Милинко из Риђака, за члана
III Задатак Комисије је да, у складу да Одлуком о
утврђивању назива улица и тргова на територији
општине Владимирци и Одлуком о измени и допуни
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на
територији огаптине Владимирци, коју је усвојила
Скупштина општине Владимирци на својој V редовној
седници одржаној дана 30.11. 2017. године („Сл. лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 4/17), Скушптини општине Владимирци
поднесе предлог за утврђивање или промену назива
улице, односно трга.
IV Мандат новоименованих чланова Комисије за
утврђивање назива улица и тргова на територији
општине Владимирци, траје до истека мандата председника, заменика председника и чланова именованих Решењем о именовању Комисије за утврђивање
назива улица и тргова на територији општине
Владимирци, које је донео Председник општине
Владимирци, дана 17.10.2017. године под бројем 0265/17-III.
V Решење о измени Решења о именовању
Комисије за одређивању назива улица и тргова на
територији општине Владимирци ступа на снагу
даном доношења и има се објавити у „Службеном
листу града Шапца и огаптина Богатић, Владимирци
и Коцел>ева" и званичној интернет презентацији
општине владимирци.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 02-73/17-III, од: 26.12.2017. год.
ПРЕДСЕДНИК OПШТИНЕ
Милорад Милинковић, дипл. инж. пољ., с.р.
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Страна 168

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

Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.
Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.
Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24
Скупштински лист излази према потреби.
Штампа "DEMO GROUP" d.o.o. Шабац

Број 31

