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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R.118/2017-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Бo г а т и ћ  

Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрa-
дњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 
64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-
одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14),члана 32 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", бр. 129/07, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон), 
члана 31. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког пла-
нирања ("Службени гласник РС“ бр. 64/2015) и члaнa 
46. Стaтутa општине Богатић (“Службeни лист грaдa 
Шaпцa и општина Богатић, Владимирци и Коцењева" 
бр 37/2016-пречишћен текст и 27/2017), Скупштина 
општине Богатић, на седници одржаној дана 30.03.2018. 
године, дoнeла je:  

O Д Л У К У  

O ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА У 

ОПШТИНИ БОГАТИЋ 

Члaн 1. 

Дoнoшeњeм oвe oдлукe приступa сe изради „Плана 
детаљне регулације државног пута IБ реда Шабац – 
Лозница у општини Богатић“ (у даљем тексту, ПДР).  

Члaн 2. 

Плански основ за израду ПДР-а је ППППН инфра-
структурног коридора Државног пута I реда бр.21 
(Нови Сад - Рума - Шабац) и коридора државног пута 
I реда бр.19 (Шабац-Лозница)" ("Сл. гласник РС 
40/11) (у даљем тексту ППППН), и ПП „Општине 
Богатић" ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр.12/11), (у даљем тексту 
ППО).  

Након израде ППППН који је дефинисао коридор 
пута, део пута који се налази на територијама града 
Шапца, града Лознице и општине Богатић је предви-
ђен за даљу планску разраду. Како је након тога 
израђен и ПП Општине Богатић, унет је и коридор 
наведеног пута на подручју ОпштинеБогатић. 

Обухват Плана детаљне регулације у оквиру те-
риторије општине Богатић се налази у К.О:Дубље. 
Оквирна површина обухвата ПДР-а у оквиру терито-
рије општине Богатић је око 3ha.  

Оквирна граница обухвата Плана дата је у Прилогу 
1- Графички приказ оквирне границе обухвата Плана, 
који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни 
део. 

Дефинисани оквирни обухват планског документа 
до нацрта плана може бити коригован.  

Члaн 3. 

Према ПП „Општине Богатић" дефинисане су сле-
деће намене у оквиру обухвата овог ПДР-а:  

• Њиве, ливаде, пашњаци, воћнаци,  

• Шумско земљиште 

• Грађевинско земљиште. 

Поред намена постоји укрштања са инфрастру-
ктурним коридорима: 

- Општински пут Дубље – Слепчевић 

- Општински пут Дубље- железничка станица 

- Општински пут Скрађани - Дуваниште 

-  Водотокови – канал Јерез 

-  Делом се коридор поклапа са заштитним по-
јасом пруге Шабац-Мали Зворник 

План детаљне регулације ће се радити на ажу-
рној катастарско-топографској подлози у дигиталном 
облику, са катастром подземних водова. 

Члан 4 

На основу специфичности предметног коридора, 
принципи просторног развоја се заснивају на преи-
спитивању капацитета саобраћајне и друге инфра-
структуре са циљем повећања развијености подручја 
и побољшања услова коришћења простора. 

ПДР ће се заснивати на следећим начелима: 
рационално коришћење земљишта, активно учешће 
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интересних актера у свим фазама израде плана, 
хоризонтална и вертикалне координација, а све у 
складу са чланом 3. Закона о планирању и изградњи 
(“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-исп, 64/10-
одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 50/13-одл. УС, 
98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14). 

Члан 5 

Конкретан циљ израде ПДР-а је дефинисање 
површина јавне намене, неопходне инфраструктурне 
мреже, заштите постојећих мрежа са којима се пла-
нирани коридор укршта, дефинисање правила уре-
ђења и грађења у оквиру обухвата плана. Овај план 
ће бити основ за експропријацију земљишта на пла-
нираном коридору пута.  

Члан 6 

У складу са чланом 28. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-
исп., 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл- УС, 132/14 и 145/14) садржа-
јем плана ће се обухватити:  

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 

– детаљна намена земљишта;  

– регулационе линије улица и јавних површина и 
грађевинске линије са елементима за обележавање 
на геодетској подлози;  

– нивелационе коте улица и јавних површина (ни-
велациони план);  

– попис парцела и опис локација за јавне повр-
шине, садржаје и објекте;  

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енерге-
тску, комуналну и другу инфраструктуру;  

– правила уређења и правила грађења;  

– графички део. 

Члaн 7. 

Рoк зa изрaду ПДР из члaнa 1. oвe Oдлукe изнoси 
дванаест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
До усвајања ПДР-а, дозвољено је само текуће 
одржавање и реконструкција постојеће инфрастру-
ктуре у оквиру обухвата плана.  

Члaн 8. 

Наручилац израде плана и финансијер је ЈП 
Путеви Србије. Носилац изрaде ПДР-а је надлежни 
орган локалне самоуправе. ЈП ''Путеви Србије'' Београд 
уступиће израду Плана у складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 

Члaн 9. 

Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати у 
складу са члановима 45а и 50. Закона o плaнирaњу и 
изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14), у 
просторијама Општинске управе Општине Богатић у 
ул М.Витомировића бр. 1 у Богатићу. Подаци о на-

чину излагања нацрта Плана на јавни увид и трајању 
јавног увида огласиће се у дневном и локалном 
листу. 

Члaн 10. 

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", 
бр. 135/04 и 88/10) и чланом 46. Зaкoнa o плaнирaњу 
и изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14 и 145/14), састa-
вни дeo oвe Oдлукe je и Одлука да се не израђује 
стратешка процена утицаја плана на животну сре-
дину на основу Мишљења Одељења за урбанизам 
комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и 
инфраструктуру – Одсек за грађевинско земљиште и 
инфраструктуру Општинске управе Богатић бр. 501-
12/2018-04 од 19.03.2019 г.). 

Члaн 11. 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Сл. лист 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.119/2018-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Бo г а т и ћ  

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник 
РС", бр. 135/04 и 88/2010), а у вези са чланом 46. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлукаУС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлукаУС, 50/13-одлукаУС, 98/13-одлука 
УС, 132/14 и 145/14број 72/09, 81/09-исправка, 64 /10 
УС и 24/11) и члана 46. Стaтутa општине Богатић 
(“Службeни лист грaдa Шaпцa и општина Богатић, 
Владимирци и Коцењева" бр 37/2016-пречишћен 
текст и 27/2017), Скупштина општине Богатић, на 
седници одржаној дана 30.03.2018.године, дoнeла je:  

О Д Л У К У  

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕУТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА 
IБ РЕДА ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БОГАТИЋ 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке неприступа се изради 
Стратешке проценеутицаја Плана детаљне регула-
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ције државног пута Iб реда Шабац-Лозница на тери-
торији Општине Богатић на животну средину (у 
даљем тексту СПУ Плана). 

Члан 2. 

Оквирна граница Плана детаљне регулације 
државног пута Iб реда Шабац-Лозница на територији 
Општине Богатић је утврђена Одлуком о изради 
Плана детаљне регулације државног пута Iб реда 
Шабац-Лозница на територији Општине Богатић. 

Коначна граница Плана ће се утврдити нацртом 
Плана. 

Члан 3. 

Неприступа се изради стратешке процене утицаја 
Плана на животну средину, јер је рађена Стратешка 
процена утицаја Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора државног пута I 
реда број 21 Нови Сад-Рима-Шабац и државног пута 
I реда број19 Шабац- Лозница на животну средину за 
целу трасу државног пута, па самим тим и за део те-
риторије Општине Богатић, која је у обухвату плана. 

Члан 4. 

Према ПП „Општине Богатић" дефинисане су 
следеће намене у оквиру обухвата овог ПДР-а:  

• Њиве, ливаде, пашњаци, воћнаци,  

• Шумско земљиште 

• Грађевинско земљиште. 

Поред намена постоји укрштања са инфрастру-
ктурним коридорима: 

- Општински пут Дубље – Слепчевић 

- Општински пут Дубље- железничка станица 

- Општински пут Скрађани - Дуваниште 

- Водотокови – канал Јерез 

- Делом се коридор поклапа са заштитним поја-
сом пруге Шабац-Мали Зворник 

Члан 5. 

Конкретан циљ израде ПДР-а је дефинисање 
површина јавне намене, неопходне инфраструктурне 
мреже, заштите постојећих мрежа са којима се пла-
нирани коридор укршта, дефинисање правила уређења 
и грађења у оквиру обухвата плана. Овај план ће 
бити основ за експропријацију земљишта на плани-
раном коридору пута.  

Члан 6. 

Наручилац израде плана и финансијер је ЈП 
„Путеви Србије“ Београд. Носилац изрaде ПДР-а је 
надлежни орган локалне самоуправе. ЈП ''Путеви 
Србије'' Београд уступиће израду Плана у складу са 
законом којим се уређују јавне набавке 

Члан 7. 

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о приступању 
Плана детаљне регулације државног пута IБ реда 
Шабац – Лозница у Богатићу. 

Члан 8. 

Спровођење ове Одлуке не захтева посебна фи-
нансијска средства. 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања 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.120/2018-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Бo г а т и ћ  

На основу члана 92. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'' број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 
99/2016 и 113/2017) и члана 46. Статута општине 
Богатић (''Службени лист града Шапца и општина: 
Богатић, Владимирци и Кцељева'' број 37/2016), 
Скупштина општине Богатић, на седници одржаној 
30.03.2018. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БОГАТИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ 

Члан 1 

Ангажује се екстерна ревизија Завршног рачуна 
буџета општине Богатић за 2017. годину, уз сагла-
сност Државне ревизорске институције, у складу са 
чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему (''Слу-
жбени гласник РС'' број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 и 
113/2017).  

Члан 2  

Завршни рачун буџета општине Богатић за 2017. 
годинутреба да садржи извештај екстерне ревизије о 
финансијским извештајима из члана 3. Правилника о 
начину припреме, састављања и подношења фина-
нсијских извештаја корисника буџетских средстава, 
корисникасредстава организација за обавезно соци-
јално осигурање ибуџетских фондова ("Службени 
гласник РС" број18/2015).  

Члан 3  

Одлуку о ангажовању екстерне ревизије завршног 
рачуна општине Богатић за 2017. годину доставити 
Државној ревизорској институцији на сагласност.  
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Члан 4 

За реализацију ове Одлуке одговорна је Општинска 
управа – Одељење за привреду, финансије и лока-
лно – економски развој. 

Члан 5 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена 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.121/2018-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. и 36. Закона о локалној саму-
прави („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,83/2014 и 
101/2016) и члана 46. 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 30.03.2018. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНИМ 
ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ 

Члан 1. 

У Одлуци о радним телима Скупштине општине 
Богатић („Службени лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“, број 31/17), бришe 
се члан 4. Одлуке. 

Члан 2. 

Члан 16. Одлуке о радним телима Скупштине 
општине Богатић, мења се и гласи: 

„Комисија за пољопривреду и село прати и ра-
зматра питања из области пољопривреде, шума-
рства, водопривреде и снабдевања општине, прати и 
разматра питања развоја и планирања, усмеравања 
и подстицања развоја пољопривреде, уређења сео-
ских подручја и развоја села, прати проблеме села 
као и решавање проблема пласмана пољопривре-
дних производа и врши презентацију достигнутих 
резултата и руралних потенцијала, предлаже надле-
жном органу пројекте којима се стварају бољи и 
квалитетнији услови живота на селу - пре свега инфра-
структуре (путеви, ПТТ мрежа, водовод и канали-

зација), како би се спречила миграција становништва 
и зауставило погоршање старости структуре стано-
вништва, предлаже програме и пројекте развоја 
домаће радиности, сеоског туризма и руралних поте-
нцијала, даје неопходне сагласности на програме 
које доносе органи општине Богатић“ 

Чланн 3. 

Остале одредбе основне Одлуке остају непроме-
њене. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Служеном 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.122/2018-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Бo г а т и ћ  

На основу члана 60. Закона о пољопривредном 
земљишту ("Сл. гласник РС", број 62/06, 65//08, 41/09 
и 112/2015) и члана 46.Статута општине Богатић 
("Сл. лист Општине", бр.37/2016-пречишћен текст и 
27/2017) а уз сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број 320-11-2444/2018-14 
од 28.03.2018. године, Скупштина општине Богатић 
на седници одржаној 30.03.2018. године, донела је: 

О Д Л У К У  

О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ 
БОГАТИЋ ЗА 2018.ГОДИНУ 

I. ДОНОСИ СЕ годишњи Програм заштите, уре-
ђења и коришћења пољопривредног земљишта 
општине Богатић за 2018.годину. 

II. Одлуку доставити:Одељењу за привреду, фина-
нсије и локално економски развој, у досије седничког 
материјала и архиви. 

III. Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења. 

IV. Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
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006 

Република Србија 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
Скупштина општине 
Број: I.R. 123/2018-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Б о г а т и ћ 

На основу члана 32. став 1.тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14 и 101/16), члана 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 30.03.2018. 
године, донела је: 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ДОМА 
ЗДРАВЉА "БОГАТИЋ" БОГАТИЋ ЗА ПЕРИОД 

2018-2023. ГОДИНА 

I. УСВАЈА СЕ Стратешки план Дома здравља 
"Богатић" Богатић за период 2018-2023.година. 

II Одлуку доставити: Дому здравља "Богатић" 
Богатић, у досије седничког материјала и архиви. 

III Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења. 

Члан 4. 

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

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:в I-R.124/2018-01 
Датум:30.03.2018.године 
Бo г а т и ћ  

На основу члана 2. члана 61. став 7. и члана 64. 
Закона о становању и одржавању зграда („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 104/2016), Прави-
лника о критеријумима за утврђивање минималног 
износа који одређује јединица локалне самоуправе 
за плаћање трошкова инвестиционог одржавања за-
једничких делова зграде („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 101/2017), члана 32. став 1. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016)) и члана 
46. Статута општине Богатић („Службени лист града 

Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева„ 
бр.37/2016-пречишћен текст, 27/2017), Скупштина 
општине Богатић на седници одржаној дана 30.03.2018. 
године донела је: 

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА 
ТЕКУЋЕ ИИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА 
И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА У 

СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ 
ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан: 1. 

Овом Одлуком утврђују се минимални износи које 
су власници посебних делова стамбених и стамбено-
пословних зграда дужни издвајати на име текућег, 
као и инвестиционог одржавања зграда које се на-
лазе на територији општине Богатић, као и утврђивање 
накнаде коју плаћају власници посебних делова 
зграда у случају постављања професионалног упра-
вника од стране локалне самоуправе као вид при-
нудне мере. 

Под одржавањем зграде, у смислу става 1. овог 
члана, подразумева се обавеза власника и корисника 
самосталних делова зграде да одржавају своје делове 
зграда на начин којим се обезбеђује функционалност 
тог дела зграде према прописима који ближе одре-
ђују њихову функционалност и на начин којим се 
елиминише опасност од наступања штете или немо-
гућности коришћења других делова зграде. 

Под принудном управом, у смислу става 1. овог 
члана, подразумева се постављање професионалног 
управника у стамбеним зградама од стране локалне 
самоуправе као вид принудне мере у случају да зграда 
у законском року није изабрала своје органе упра-
вљања, и у случају истека или престанка мандата 
управника, уколико у прописаном року не буде иза-
бран нови управник. 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Инвестиционо одржавање у стамбеним згра-
дама 

Члан 2. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде су: 

1) просечна нето зарада у општини Богатић за 
претходну годину која према подацима Републичког 
завода за статистику износи 34.447,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 
утврђивање минималне висине износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који 
износи 1,3; 
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3) коефицијент старости зграде, где је за зграде 
старости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за 
зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефи-
цијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 година 
утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 
година утврђен коефицијент 1; 

4) коефицијент за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде са лифтом и 
без лифта, где је за зграде без лифта утврђен коефи-
цијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефи-
цијент 1,3. 

На основу претходно наведених критеријума 
утврђени су минимални износи месечног издвајања 
на име трошкова инвестиционог одржавања по ква-
дратном метру стана или пословног простора: 

Старост зграде 
Зграде са 
лифтом 

Зграде без 
лифта 

до 10 година 
старости 

2,30 динара 1,80 динара 

од 10 до 20 
година старости 

3,50 динара  2,70 динара 

од 20 до 30 
година старости 

4,65динара  3,60 динара 

преко 30 
годинастарости 

5,80динара  4,50динара 

Члан 3. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде које се плаћа 
за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни 
део су: 

1) просечна нето зарада у општини Богатић за 
претходну годину која према подацима Републичкг 
завода за статистику износи 34.447,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 
утврђивање минималне висине износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који 
износи 1,3; 

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде 
старости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за 
зграде старости од 10 до 20 година утврђен кое-
фицијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 година 
утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 
година утврђен коефицијент 1; 

4) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног 
места, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а за 
гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је 
утврђен коефицијент 0,4. 

На основу претходно наведених критеријума 
утврђени су минимални износи месечног издвајања 
на име трошкова инвестиционог одржавања по ква-
дратном метру гараже, гаражног бокса и гаражног 
места у заједничкој гаражи: 

Старост зграде гаража 

гаражни бокс  
или 
место у заједничкој 
гаражи 

до 10 година 
старости 

1,10 динар 0,7 динара 

од 10 до 20 
година старости 

1,60динара  1,10динар 

од 20 до 30 
година старости 

2,10 динара  1,40 динара 

преко 30 година 
старости 

2,70 динара 1,80 динара 

Текуће одржавање у стамбеним зградама 

Члан 4. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошкова текућег одржа-
вања заједничких делова зграде су: 

1) просечна нето зарада у општини Богатић за 
претходну годину која према подацимаРепубличког 
завода за статистику износи 34.447,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 
утврђивање минималне висине износаиздвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који 
износи 6; 

3) коефицијент за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошковаинвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде са лифтом и 
без лифта, где је за зграде без лифта утврђен кое-
фицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен кое-
фицијент 1,3. 

Трошкови за одржавање земљишта за редовну 
употребу укључени су у износ трошкова текућег 
одржавања зграде. 

На основу претходно наведених критеријума 
утврђени су минимални износи месечног издвајања 
на име трошкова текућег одржавања у апсолутном 
смислу за сваки посебан део зграде: 

Зграде без лифта  Зграде са лифтом 

207,00 динара 269,00 динара 

Члан 5. 

Критеријуми за утврђивање минималне висине 
износа издвајања на име трошкова текућег одр-
жавања заједничких делова зграде које се плаћа за 
гаражу, гаражни бокс и гаражно место каопосебни 
део су: 

1) просечна нето зарада у општини Богатић за 
претходну годину која према подацимаРепубличког 
завода за статистику износи 34.447,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 
утврђивање минималне висине износаиздвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који 
износи 6; 



Број 7 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Страна 7 

 

 

3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног 
места, где је за гаражу утврђенкоефицијент 0,6; а за 
гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је 
утврђен коефицијент 0,4. 

На основу претходно наведених критеријума 
утврђени су минимални износи месечног издваја-
њана име трошкова текућег одржавања у апсолутном 
износу за гаражу, гаражни бокс или гаражноместо у 
заједничкој гаражи: 

Гаража 
Гаражни бокс или место 
у заједничкој гаражи 

124,00 динара 83,00 динара 

Накнада за рад принудног управника 

Члан 6. 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју 
власници посебних делова плаћају у случају при-
нудно постављеног професионалног управника се 
утврђује применом следећих критеријума: 

1) просечна нето зарада у општини Богатић за 
претходну годину која према подацимаРепубличког 
завода за статистику износи 34.447,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 
утврђивање минималне висине износаиздвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који 
износи 8; 

3) коефицијент посебног дела зграде који зависи 
од укупног броја посебних делова зграде,за зграде 
које имају до 8 посебних делова, утврђен је кое-
фицијент 0,5; за зграде које имајуод 8 до 30 посебних 
делова, утврђен је коефицијент 0,6; за зграде које 
имају преко 30посебних делова, утврђен је коефи-
цијент 0,7. 

На основу претходно наведених критеријума 
утврђена је висина износа накнаде за управљање 
услучају принудно постављеног професионалног 
управника у апсолутном износу на месечномнивоу за 
сваки посебан део зграде: 

Број посебних делова 
зграде 

Износ накнаде за рад 
принудног управника 

до 8 посебних делова 138,00 динара 

од 8 до 30 посебних 
делова 

165,00 динара 

преко 30 посебних делова 193,00 динара 

Члан 7. 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју 
власници гаража, гаражних боксова и гаражнихместа 
плаћају у случају принудно постављеног професи-
оналног управника се утврђује применом следећих 
критеријума: 

1) просечна нето зарада у општини Богатић за 
претходну годину која према подацимаРепубличког 
завода за статистику износи 34.447,00 динара; 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за 
утврђивање минималне висине износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који 
износи 8; 

3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног 
места, где је за гаражу и гаражни боксутврђен коефи-
цијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи 
утврђени коефицијентје 0,2. 

На основу претходно наведених критеријума 
утврђена је висина износа накнаде за управљање 
услучају принудно постављеног професионалног 
управника у апсолутном износу на месечномнивоу за 
гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебан 
део зграде: 

Гаража и гаражни бокс 
гаражно место у 
заједничкој гаражи 

27,50 динара  55,00 динара 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

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. 
 

 

008 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R.125/2018-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави ("Сл. гласник" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016) 
члана 46. Статута Општине Богатић ("Сл. лист Општине" 
бр. 37/2016-пречишћен текст и 27/17), Скупштина 
општине Богатић, на седници одржаној дана 
30.03.2018. године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Наративни Извештај о 
раду Центра за социјални рад „Богатић“ Богатић за 
2017.годину, број 551-10-54/2018 од 23.02.2018. 
године. 

II Закључак доставити: Центру за социјални рад 
“Богатић“ Богатић, у досије седничког материјала и 
архиви. 

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

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
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009 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I.R. 126/2018-01  
Датум: 30.03.2018.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави ("Сл. гласник" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016) 
члана 46. Статута Општине Богатић ("Сл. лист града 
Шапца и Општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 
бр. 37/2016- пречишћен текст и 27/2017), Скупштина 
општине Богатић, на седници одржаној дана 
30.03.2018. године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи извештај о 
раду и финансијски извештај Културно-образовног 
центра „Богатић“ за календарску 2017.годину број 
30/18 од 09.02.2018.године. 

II Закључак доставити: Културно-образовном 
центру „Богатић“ Богатић, у досије седничког мате-
ријала и архиви. 

III 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: I-R.127/2018-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави ("Сл. гласник" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016) и 
члана 46. Статута Општине Богатић ("Сл. лист 
Општине" бр. 37/2016-пречишћен текст и 27/2017), 
Скупштина општине Богатић, на седници одржаној 
дана 30.03.2018. године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о раду 
Културно-образовног центра "Богатић" Богатић број 
39/18 од 26.02.2018. године. 

II Закључак доставити: Културно-образовном 
центру "Богатић" Богатић, у досије седничког мате-
ријала и архиви. 

III Закључак објавити у ”Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
 

 

011 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I.R. 128/2018-01  
Датум: 30.03.2018.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави ("Сл. гласник" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016) 
члана 46. Статута Општине Богатић ("Сл. лист града 
Шапца и Општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 
бр. 37/2016- пречишћен текст и 27/2017), Скупштина 
општине Богатић, на седници одржаној дана 
30.03.2018. године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ сагласност Прву измену Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Богатић“ 
Богатић за 2018.годину, број 578/2018 од 19.03.2018. 
године. 

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

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

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
 

 

012 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R. 129/2018-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи ("Сл. Гласник" бр. 129/07, 83/2014 
и 101/2016), 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 ускла-
ђивању Оснивачког акта ЈКП "Богатић" Богатић ("Сл. 
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр.23/2016) и члана 46. Статута Општине 
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Богатић ("Сл. лист Општине", бр. 37/2016-пречишћен 
текст и 27/2017), Скупштина општине Богатић, на се-
дници одржаној дана 30.03.2018. године, донела је: 

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I ДАЈЕ СЕ претходна сагласност на Правилник 
о раду Јавног комуналног предузећа „Богатић“ 
Богатић, бр.585 од 20.03.2018.године.  

II. Закључак доставити: Јавном комуналном пре-
дузећу „Богатић“ Богатић, Одељењу за урбанизам, 
комунално-стамбене послове, грађевинско земљи-
ште 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. 
 

 

013 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: II-R.114/2018-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016), 
члана 116. став 5 и члана 117. став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања ("Сл.гласник 
РС" број 88/2017) и члана 46. Статута општине 
Богатић ("Сл. лист општине" бр. 37/2016-пречишћен 
текст и 27/2017), Скупштина општине Богатић, на 
седници одржаној дана 30.03.2018. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНA ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

I. РАЗРЕШАВА СЕ, на лични захтев, СЛОБОДАН 
РОСИЋ мастер физичког васпитања и спорта из 
Шапца ул. Карађорђева бр.24/7 дужности члана 
Школског одбора О.Ш. „Вук Караџић“ Бадовинци, 
представник запослених. 

II Решење доставити: Разрешеном, О.Ш. „Вук 
Караџић“, Бадовинци, Одељењу за општу управу, 
заједничке послове и друштвене делатности, у 
досије седничког материјала и архиви. 

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

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 

014 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: II-R.115/2018-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016), 
члана 116. став 5, 6, 12, 13. и 15. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" 
број 88/2017) и члана 46. Статута општине Богатић 
("Сл. лист општине" бр. 37/2016-пречишћен текст и 
27/2017), Скупштина општине Богатић, на седници 
одржаној дана 30.03.2018. године, донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланa Школског одбора О.Ш. 
„Вук Караџић“ Бадовинци, и то: 

ЈЕЛЕНА АВРАМОВИЋ, дипл. педагог из Шапца 
ул. Господар Јевремова, бр.7/1 представник запо-
слених. 

II Решење доставити: Именованoj, О.Ш. „Вук 
Караџић“, Бадовинци, Одељењу за општу управу, 
заједничке послове и друштвене делатности, у 
досије седничког материјала и архиви. 

III. Решење објавити у Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
 

 

015 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: II-R.1162018-01 
Датум: 30.03.2018.године 
Бo г а т и ћ  

На основу члана 32. и члана 36. Закона о лока-
лној самоуправи (“Сл. гласник РС Србије“, бр. 129/2007, 
83/2014 и 101/2016) и члана 46. Статута општине 
Богатић („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева“, бр. 37/2016-пречишћен 
текст и 27/2017) и обавеза утврђених Акционим 
планом за преговарање Србије о чланству у Европској 
Унији за Поглавље бр. 23 (активност 2.2.10.37.), 
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Скупштина општине Богатић на седници одржаној 
30.03.2018. године донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 

ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 
ОПШТИНУ БОГАТИЋ 

I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Радно тело од три члана за 
праћење примене Локалног антикорупцијског плана 
за Општину Богатић (ЛАП) и у исто се именују: 

1. МИРОСЛАВА КОВАЧЕВИЋ, из Белотића ул. 
Николе Пашића 139, за председника, 

2. СНЕЖАНА ЦАВНИЋ, из Богатића ул. М. 
Митровића бр.22, за члана, 

3. ЗОРАН ГАЧИЋ из Богатића ул.Павла Орловића 
бр. 75, за члана 

II Задаци Радног тела су: 

1. да ради на јачању свести локалне заједнице о 
значају, начинима препознавања и сузбијању кору-
пције, 

2. да организује семинаре, обуке, едукације, обја-
вљивање извештаја и других информација о стању у 
области борбе против корупције на локалном нивоу, 

3. да предузима активности и израђује пројекте 
који се односе на борбу против корупције на лока-
лном нивоу, 

4. да организује састанке са представницима 
других органа који функционишу у локланој заједници,  

5. да даје савете и мишљења у вези са применом 
ЛАП-а, 

6. да реагује на представке поднете због сумње у 
непоштовање или непримењивање ЛАП-а и да 
препоручује одговарајуће мере. 

III Решење доставити: Именованим, у досије се-
дничког материјала и архиви. 

IV Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења. 

V.Решење објавити у „ Службеном листу града 
Шапца и oпштина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Мирослав Дабић, с.р. 
 

 

016 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-7-456/2018-01 
Датум: 23.03.2018.године 
Б o г а т и ћ  

На основу члана 3, 4, 11 и 14. Закона о запо-
сленима у аутономним покрајинама и једницама 

локалне самоуправе / "Службени Гласник РС", број 
21/2016) члана 9. Став 3. Закона о платама у држа-
вним органима и јавним службама („Службени гласник 
РС“, број 34/01,62/06-др. Закон, 63/06- испр.др.закона 
и 116/08-др. Закон, 92/2011, 99/2011-др. Закон, 10/13, 
55/13,99/14, 21/16) и члана 5. Уредбе о коефици-
јентима за обрачун и исплату плата именованих и 
постављених лица и запослених у државним орга-
нима (“Службени гласник РС“,број 44/08-пречишћен 
текст и 2/2012), члана 1а Посебног колективног уго-
вора за државне органе (“Службени гласник РС“, број 
25/2015 и 50/2015), члана 56. Закона о платама 
државних службеника и намештеника ("Службени 
Гласник РС"; број 62/06..99/14) и члана 64. Статута 
општине Богатић („Службени лист општине Богатић'', 
бр.37/16-пречишћен текст и 27/17), Општинско веће 
општине Богатић на седници одржаној дана 
23.03.2018. године донело је следећу: 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 
БОГАТИЋ 

Члан 1. 

Овом одлуком мењају се одредбе Правилника о 
платама изабраних, именованих и постављених лица 
у органима општине Богатић, који је усвојен на 
седници Општинског већа општине Богатић, од 
27.11.2017. године, заведен под деловодним бројем 
06-44-370/2017-01. 

Члан 2. 

У Члану 5. постојећег Правилника уместо коефи-
цијента „6,30“ за заменика председника општине 
треба да стоји коефицијент „7,35“ и уместо коефи-
цијента 6,60 за председника скупштине општине, 
треба да стоји коефицијент - „7,35“.  

Члан 3. 

У Члану 9. Правилника, мења се став 2, који 
треба гласи: 

„Лицу из претходног става овог члана припада 
накнада за обављање функције у висини која се 
утврђује множењем 75% одговарајућег коефицијента 
за обрачун и исплату плате из члана 5. ове одлуке са 
основицом за обрачун и исплату плата“ 

Члан 4. 

Остале одредбе Правилника остају непромењене. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
има се објавити у "Службеном листу општине Богатић“ 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Ненад Бесеровац, с.р. 
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На основу члана 109. Статута општине Владимирци 
("Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Влади-
мирци и Коцељева“, бр. 4/14-пречишћен текст и 
15/15) и члана 8. Одлуке о образовању и одређивању 
подручја месних заједница на територији општине 
Владимирци ("Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 21/15), пре-
дседник Скупштине општине Владимирци, доноси 

О Д Л У К У  

1. Расписују се избори за чланове органа у 
Месној заједници Звезд, за недељу 08.04.2018. 
године са почетком у 11,00 часова. 

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу 
да теку од 27.03.2018. године. 

3. Избори за чланове органа у МЗ Звезд спро-
вешће се по поступку утврђеном Статутом месне 
заједнице Звезд. 

4. Мандат садшњим члановима Савета Месне 
заједнице Звезд истиче даном избора нових чланова 
органа у месној заједници Звезд, односно 08.04.2018. 
године. 

5. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 

Број: 013-6/18-I од 27.03.2018. год. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Драган Симеуновић, с.р.
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.  

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

 

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

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа "DEMO GROUP" d.o.o. Шабац 


