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	 3.	Настављају	да	 теку	сви	рокови	
за	 вршење	 изборних	 радњи	 у	 поступку	
спровођења	 избора	 из	 тачке	 1.	 овог	
решења,	 утврђени	 Законом	 о	 локалним	
изборима,	 Законом	 о	 jединственом	
бирачком	 списку	 („Службени	 гласник	
РС“,	 бр.	 104/09	 и	 99/11)	 и	 	 Роковником	
за	 вршење	 изборних	 радњи	 у	 поступку	
спровођења	 избора	 за	 одборнике	
скупштине	општине	Богатић,	расписаних	
за	 26.04.2020.	 године	 број	 013-01-
02/2020-01	од	04.03.2020.	године.

	 4.	 Општинска	 изборна	 комисија	
ће	 посебним	 актом	 дефинисати	 истек	
рокова	из	тачке	3.	овог	решења	у	складу	
са	новим	датумом	одржавања	избора	из	
тачке	2.	овог	решења.

	 5.	 Ово	 решење	 објавити	 у	
„Службеном	листу	града	Шапца	и	општина	
Богатић,	Владимирци	и	Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

	 Председник	 Народне	 скупштине	
је	 дана	 4.	 марта	 2020.	 године	 донео	
одлуку	 којом	 је	 расписао	 изборе	 за	
одборнике	у	Скупштини	општине	Богатић		
за	 26.	 април	 2020.	 године	 („Службени	
гласник	РС“,	број	19/20).	У	складу	са	том	
одлуком	Општинска	изборна	комисија	 је	

	 На	 основу	 члана	 15.	 Закона	 о	
локалним	 изборима	 („Службени	 гласник	
РС”,	 бр.129/07,	 34/10-	 УС,	 54/11,	 12/20,	
16/20-	 аутентично	 тумачење	 и	 68/20),	
члана	 100.	 Закона	 о	 општем	 управном	
поступку	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	
18/16	и	95/18	–	аутентично	тумачење)	и	
члана	4.	Закона	о	важењу	уредаба	које	је	
Влада	уз	супотпис	председника	Републике	
донела	 за	 време	 ванредног	 стања	 и	
које	 је	 Народна	 скупштина	 потврдила	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 65/20),	
Oпштинска	 изборна	 комисијаОпштине	
Богатић,	 на	 седници	 одржаној	 11.	 маја	
2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БОГАТИЋ КОЈИ СУ 
РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

	 1.	 Наставља	 се	 спровођење	
изборних	 радњи	 у	 поступку	 избора	
за	 одборнике	 Скупштине	 општине	
Богатићкоји	су	расписани	4.	марта	2020.	
године,	 почев	 од	 дана	 доношења	 овог	
решења.

	 2.	Избори	из	тачке	1.	овог	решења	
одржаће	се	21.	јуна	2020.	године.



Војводине	 и	 одборнике	 скупштина	
општина	 и	 градова.	 Истим	 чланом,	
надлежне	изборне	комисије	су	задужене	
да	 утврде	 нове	 рокове	 за	 вршење	
изборних	радњи	у	поступку	спровођења	
избора	 у	 складу	 са	 временом	 наставка	
спровођења	изборних	радњи.
	 Председник	 Народне	 скупштине	
је	10.	маја	2020.	 године	донео	Одлуку	о	
измени	 Одлуке	 о	 расписивању	 избора	
за	 одборнике	 скупштина	 градова	 и	
скупштина	општина	у	Републици	Србији	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 68/20),	
која	 је	 истог	 дана	 ступила	 на	 снагу,	
објављивањем	 у	 „Службеном	 гласнику	
Републике	 Србије“.	 Овом	 одлуком,	 као	
датум	 одржавања	 избора	 за	 одборнике	
скупштина	градова	и	скупштина	општина	
одређен	је	21.	јун	2020.	године.
	 У	складу	са	наведеним,	Општинска	
изборна	 комисија,	 као	 орган	 надлежан	
за	 спровођење	 поступка	 избора	 за	
одборнике	 Скупштине	 општине	 Богатић	
донела	 је	 решење	 како	 је	 наведено	 у	
диспозитиву.
Упутство	 о	 правном	 средству:	 Против	
овог	решења	може	се	поднети	приговор	
Општинској	 изборној	 комисији	 у	року	од	
24	часа	од	часа	доношења	Решења.
Број:013-1-13/2020-01

У	Богатићу	11.	маја	2020.	године

ОПШТИНСКАИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Ковић

спроводила	 изборне	 радње	 прописане	
законом.
	 Одлуком	о	проглашењу	ванредног	
стања	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	
29/20),	 коју	 су	 15.	 марта	 2020.	 године	
донели	 заједно	 председник	 Републике,	
председник	 Народне	 скупштине	 и	
председник	 Владе,	 проглашено	 је	
ванредно	стање	на	територији	Републике	
Србије.
	 Влада	је,	на	основу	члана	200.	став	
6.	Устава	Републике	Србије,	уз	супотпис	
председника	Републике,	16.	марта	2020.	
године	донела	Уредбу	о	мерама	за	време	
ванредног	 стања	 („Службени	 гласник	
РС“,	 број	 31/20).	 Уредба	 је	 ступила	 на	
снагу	даном	објављивања	у	„Службеном	
гласнику	 Републике	 Србије“,	 16.	 марта	
2020.	године.
	 Чланом	 5.	 наведене	 уредбе	
прописано	 је	 да	 се	 њеним	 ступањем	
на	 снагу	 прекидају	 све	 изборне	 радње	
у	 спровођењу	 избора	 за	 народне	
посланике,	 посланике	 Скупштине	
Аутономне	 покрајине	 Војводине	 и	
одборнике	скупштина	општина	и	градова	
који	 су	 расписани	 за	 26.	 април	 2020.	
године	и	да	ће	се	спровођење	изборних	
радњи	наставити	по	престанку	ванредног	
стања.
	 Народна	 скупштина	 је,	 6.	 маја	
2020.	 године,	 донела	Одлуку	 о	 укидању	
ванредног	 стања	 („Службени	 гласник	
РС“,	број	65/20).
	 Истога	 дана,	 Народна	 скупштина	
је	 донела	 и	 Закон	 о	 важењу	 уредаба	
које	 је	 Влада	 уз	 супотпис	 председника	
Републике	 донела	 за	 време	 ванредног	
стања	 и	 које	 је	 Народна	 скупштина	
потврдила(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	
65/20).	 Чланом	 4.	 наведеног	 закона	
прописано	 је	 да	 ће	 надлежне	 изборне	
комисије	 11.	 маја	 2020.	 године	 донети	
решења	 о	 настављању	 спровођења	
изборних	радњи	у	поступку	спровођења	
избора	за	народне	посланике,	посланике	
Скупштине	 Аутономне	 покрајине	
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коришћења	 земљишта	 односно	 промена	
намене	 предметног	 подручја	 из	 намене	
планиране	 Просторним	 Планом	 у	 радну	
зону,	 као	 доминантну	 зону,	 у	 складу	 са	
постојећим	начином	коришћења	земљишта	и	
планираном	изградњом.

Основна	 подела	 по	 намени	 односи	 се	
на	 дефинисање	 грађевинског	 земљишта	 за	
јавне	и	остале	намене.	У	оквиру	грађевинског	
земљишта	 јавних	 намена,	 налази	 се	
деоница	 планиране	 саобраћајнице	 односно	
некатегорисаног	 општинског	 пута	 на	 кат.
парц.бр.	 14787	 К.О.	 Бадовинци	 на	 који	 се	
предметно	 подручје	 прикључује.	 У	 оквиру	
грађевинског	 земљишта	 осталих	 намена,	
налази	се	земљиште	у	приватном	власништву	
које	 је	 комплетно,	 у	 складу	 са	 постојећом	
и	 планираном	 наменом	 земљишта,	
опредељено	 за	 јединствену	 доминантну	
зону	–	радну	зону	у	оквиру	 које	се	планира	
изградња	 производног	 комплекса	 односно	
објеката	 и	 постројења	 за	 експлоатацију	 и	
прераду	 шљунка	 и	 изградњу	 објеката	 за	
производњу	 бетонске	 конструкције,	 као	 и	
других	објеката	компатибилних	намена.
                                                                         

Члан 4.

Саставни	 део	 ове	 Одлуке	 је	 План	
детаљне	 регулације	 Tempest Trade	 у	
Бадовинцима.

Члан 5.

	 Текстуални	део	Плана	се	објављује	у	
Службeном	 листу	 града	Шапца	 и	 општина:	
Богатић,	 Владимирци	 и	 Коцељева,	 и	 у	
електронском	 облику	 путем	 интернета,	
а	 по	 ступању	 на	 снагу	 биће	 достављен	
Централном		регистру	планских	докумената.	

Члан 6. 

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 “Службeном	 листу	
града	Шапца	и	општина	Богатић,	Владимирци	
и	Коцељева”.																																																													

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ                                                                              

Мирослав Дабић 

067.											
Нa	 oснову	 члана	 27.	 и	 35.	 Закона	

o	 планирању	 и	 изградњи	 („Службени	
гласник	 РС“,	 бр.	 72/09,	 81/09-исправка,	
64/10-одлука	УС,	24/11,	121/12,	42/13-одлука	
УС,	 50/13-одлука	 УС,	 98/13-одлука	 УС,	
132/14,	 145/14,	 83/18,	 31/19,	 37/19-одлука	
УС,	 9/20),	 Просторног	 плана	 Општине	
Богатић	 (“Службени	 лист	 града	 Шапца	 и	
општина:	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева”	
брoj	 12/2011),	 Плана	 детаљне	 регулације	
државног	 пута	 Iб	 реда	 Шабац-Лозница,	 у	
општини	 Богатић	 и	 државног	 пута	 Iб	 реда	
Слепчевић-гранични	 прелаз	 Бадовинци	
(Павловића	 мост)	 (“Службени	 лист	 града	
Шапца	 и	 општина	 Богатић,	 Владимирци	 и	
Коцељева”	 бр.	 23/19)	 	 и	 члaнa	 40.	 Стaтутa	
општине	 Богатић	 (“Службeни	 лист	 града	
Шапца	 и	 општина:	 Богатић,	 Владимирци	
и	 Коцељева”	 брoj	 4/2019),	 Скупштинa	
општине	Богатић,	нa	сeдници	oдржaнoj	дaнa	
25.05.2020.	године,	дoнeлa	je:

ОДЛУКУ
о усвајању Плана Детаљне регулације 

Tempest Trade у Бадовинцима

Члан 1.

Усваја	 се	 План	 детаљне	 регулације		
Tempest Trade	у	Бадовинцима.

Члан 2.

	 Границом	обухвата	ПДР	су	обухваћене	
катастарске	 парцеле	 у	 општини	 Богатић	 у	
Катастарској	 општини	 Бадовинци,	 целе	 кат.
парц.бр.	10339,	10342,	10343,	10344,	10345,	
10346,	 10347,	 10348,	 10349,	 10350,	 10351,	
10352,	 10353,	 10463	 и	 делови	 кат.парц.	 бр.	
17538,	10354,	10357,	14787	КО	Бадовинци	у	
површини	од	6.96	69	ха.	

Члан 3.

	 План		садржи	текстуални	део,	у	коме	
су	дата	правила	уређења	и	правила	грађења,	
графички	део	и	обавезне	прилоге.
	 Основни	 задатак	 Плана	 је	 разрада	
предметне	 зоне	 у	 погледу	 планиране	
намене	 простора	 са	 	 утврђивањем	 режима	
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ул. Мике Витпмирпвића бр. 1                                    
Бпгатић 

_________________________________________________________________________________ 
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Б. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
1.	 Катастарскп – тпппграфски план са границпм пбухвата ПДР 
2.	 Ппстпјећа намена ппвршина, извпд из Прпстпрнпг плана ппштине Бпгатић 
3.	 Ппстпјећа намена ппвршина, начин кпришћеоа земљишта 
4.	 Планирана детаљна намена ппвршина 
5.	 Регулаципнп – нивелаципни план 
6.	 Синхрпн план кпмуналне инфраструктуре 
7.	 План грађевинских парцела 

В.  ДОКУМЕНТАЦИЈАПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
	 Пдлука п изради Плана детаљне регулације „TEMPEST TRADE“ У Бадпвинцима, 

ппштина Бпгатић, бр. I-R217/2019-09 пд 12.11.2019. гпдине; 
	 Пдлука да се не израђује стратешка прпцена утицаја на живптну средину Плана 

детаљне регулације „TEMPEST TRADE“ У Бадпвинцима, ппштина Бпгатић, бр. I-
R218/2019-09 пд 12.11.2019. гпдине; 

	 Сагласнпст и Технички услпви издати пд стране ПДС „ЕПС Дистрибуција“ д.п.п. 
Бепград, бр. 8L.1.0.0.-367706-19 oд 09.12.2019. гпдине; 

	 Сагласнпст и Технички услпви издати пд стране ЈКП „БПГАТИЋ“ Бпгатић, бр. 
2135-1/2019 oд 18.11.2019. гпдине; 

	 Мишљеое издатп пд стране Министарства унутрашоих ппслпва, Сектпра за 
ванредне ситуације, Пдељеоа за ванредне ситуације у Шапцу, бр. 09.33 брпј 
217-17297/19-1 пд 06.12.2019. гпдине; 

	 Услпви за прикључеое на некатегприсани пут издати пд стране Ппштинске 
управе ппштине Бпгатић, Пдељеоа за урбанизам, кпмуналнп-стамбене 
ппслпве, грађевинскп земљиште и инфраструктуру, Пдсек за пбједиоену 
прпцедуру, грађевинскп земљиште и инфраструктуру, бр. 35-45/2019-04 пд 
27.11.2019. гпдине; 

	 Услпви издати пд стране Јавнпг впдппривреднпг предузећа „Србијавпде“ 
Бепград, Впдппривредни центар „Сава-Дунав“, Нпви Бепград, бр. 10276/1 пд 
05.12.2019.; 

	 Сагласнпст и Технички услпви издати пд стране „ТЕЛЕКПМ СРБИЈА“, Предузеће 
за телекпмуникације а.д., Бепград, бр. А332-507561/1 пд 25.11.2019. гпдине; 
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ТРАДЕ“ У БАДОВИНЦИМА, ОПШТИНА БОГАТИЋ 
 
 

А  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1 ОПШТИ ДЕО 

I УВОД 
Изради Плана детаљне регулације „ТЕМПЕСТ ТРАДЕ“ у Бадпвинцима, ппштина Бпгатић (у 
даљем тексту: План), приступилп се на пснпву Пдлуке п изради Плана детаљне регулације 
„TEMPEST TRADE“ У Бадпвинцима, ппштина Бпгатић, бр. I-R217/2019-09 пд 12.11.2019. гпдине  
кпју је дпнела Скупштина ппштине Бпгатић на седници пдржанпј 12.11.2019. гпдине 
(„Службени лист града Шапца и ппштина: Бпгатић, Владимирци и Кпцељева”, брпј 23/19), (у 
даљем тексту: Пдлука), на пснпву  члaна 46. Закпна п планираоу и изградои („Службени  
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 
98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19 и 37/19), члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14 – др.закпн, 101/16 – др.закпн и 
47/18) и члана 40. Статута ппштине Бпгатић („Службени лист града Шапца и ппштина: Бпгатић, 
Владимирци и Кпцељева“, бр. 4/19). 

На пснпву члана 9. став 3. и члана 11. Закпна п стратешкпј прпцени утицаја на живптну 
средину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/04 и 88/10) и члана 40. Статута 
ппштине Бпгатић („Службени лист града Шапца и ппштина: Бпгатић, Владимирци и 
Кпцељева“, бр. 4/19), дпнета је Пдлука да се не израђује стратешка прпцена утицаја на 
живптну средину Плана детаљне регулације „TEMPEST TRADE“ У Бадпвинцима, ппштина 
Бпгатић, бр. I-R218/2019-09 пд 12.11.2019. гпдине („Службени лист града Шапца и ппштина: 
Бпгатић, Владимирци и Кпцељева”, брпј 23/19). 

 

Накпн Ранпг јавнпг увида у План (у перипду 19.12.2019. – 06.01.2020.), Кпмисија за планпве 
ппштине Бпгатић је усвпјила Извештај п спрпведенпм ранпм јавнпм увиду у План, на седници, 
пдржанпј 15.01.2020. гпдине (саставни деп дпкументације Плана). 

Циљ израде Плана за предметнп ппдручје је прпмена наменепредметнпг ппдручја из намене 
планиране Прпстпрним планпм у радну зпну, у складу са ппстпјећим квалитетпм и начинпм 
кпришћеоa земљишта, прпширеое грађевинскпг ппдручја, дефинисаое ппвршина јавне и 
псталих намена, ствараое закпнских и планских услпва за утврђиваое правила уређеоа и 
грађеоа за предметнп ппдручје, сапбраћајнп и инфраструктурнп ппремаое, дефинисаое 
капацитета изградое у складу са мпгућнпстима прпстпра, планским и инфраструктурним 
услпвљенпстима и инвестиципним пптенцијалима. 
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Кпнкретан циљ израде ПДР је дефинисаое услпва за изградоу пбјеката и ппстрпјеоа за 
експлпатацију и прераду шљунка и изградоу пбјеката за прпизвпдоубетпнске кпнструкције и 
сличнп.  
 
Планскп решеое је резултат свепбухватнпг и мултидисциплинарнпг приступа планираоу и 
сагледаваоа предметнпг прпстпра и ширег пкружеоа и интегрисаоа: 

- услпва и смерница из плана вишег реда, 
- прпграмскпг задатка,  
- услпва надлежних институција и јавних кпмуналних предузећа. 

 

II ПРАВНИОСНОВ 
Правни пснпв за израду Плана детаљне регулације „ТЕМПЕСТ ТРАДЕ“ у Бадпвинцима, 
ппштина Бпгатићчине: 

-	 Закпн п планираоу и изградои („Службени гласник РС“ брпј 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 – oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС, 50/2013 – oдлука УС, 
54/2013 – oдлука УС и 98/2013 – oдлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. 
закпн); 

-	 Правилник п садржини, начину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и 
урбанистичкпг планираоа („Службени гласник РС“, брпј 32/2019); 

-	 Правилник п ппштим правилима за парцелацију, регулацију и изградоу ("Сл. гласник 
РС", бр. 22/15), 

-	 Пдлука п изради Плана детаљне регулације „TEMPEST TRADE“ у Бадпвинцима, 
ппштина Бпгатић, бр. I-R217/2019-09 пд 12.11.2019. гпдине; 

-	 Пдлука да се не израђује стратешка прпцена утицаја на живптну средину Плана 
детаљне регулације „TEMPEST TRADE“ у Бадпвинцима, ппштина Бпгатић, бр. I-
R218/2019-09 пд 12.11.2019. гпдинe.	
	

Одлука п изради Плана детаљне регулације „TEMPEST TRADE“ у Бадпвинцима и Одлука да се 
не израђује стратешка прпцена утицаја на живптну средину Плана детаљне регулације 
„TEMPEST TRADE“ у Бадпвинцима су саставни деп дпкументације. 

	

III ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА 
Плански пснпв за израду Плана детаљне регулације „ТЕМПЕСТ ТРАДЕ“ у Бадпвинцима, 
ппштина Бпгатић чине: 

- Прпстпрни план ппштине Бпгатић ("Службени лист града Шапца и ппштина Бпгатић, 
Владимирци и Кпцељева” бр. 12/11) (у даљем тексту ПППБ); 

- План детаљне регулације државнпг пута Iб реда Шабац-Лпзница, у ппштини Бпгатић и 
државнпг пута Iб реда Слепчевић-гранични прелаз Бадпвинци (Павлпвића 
мпст)("Службени лист града Шапца и ппштина Бпгатић, Владимирци и Кпцељева” бр. 
23/19)(у даљем тексту ПДР); 

 
Према Прпстпрнпм плану ппштине Бпгатић, предметна лпкација је планирана кап 
ппљппривреднп земљиште (ТЦ 18) и шумскп земљиште (ТЦ 19).  
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Већина предметнпг ппдручја у пбухвату ПДР-а се налази у зпни ТЦ 18, кпјпм се дпзвпљава  да 
се на земљишту VI и више катастарске класе граде пбјекти чија намена није изричитп 
ппменута, па се у складу са Планпм вишег реда кпришћеое ппљппривреднпг земљишта у 
друге сврхе кпје нису ппменуте, пдређује у складу са закпнскпм регулативпм кпја дефинише 
пву пбласт, пднпснп у зaвиснoсти oд oбимa и кaрaктeрa нaкнaднo се дeфинише Плaнoвимa 
дeтaљнe рeгулaциje. 
 
Маои деп предметнпг ппдручја налази се у зпни ТЦ 19 кпје је у складу са Планпм вишег реда 
шумскп земљиште. Шуме и шумскп земљиште су идентификпвани на ппдлпзи, према 
катастарскпм стаоу, самп за државне шуме (кприсник: ЈП „Србијашуме“), дпк су шуме у 
приватнпј свпјини на графичким прилпзима приказане пријентаципнп. 
 
На предметном подручју у обухвату ПДР нема шума и шумског земљишта, а 
пољопривредно земљиште је већином девастирано неплодно земљиште, које се тренутно 
користи као депонија шљунка односно грађевинско земљиште.  
 
С пбзирпм на начин кпришћеоа и квалитет земљишта на предметнпм ппдручју кап и на 
прпстпрне карактеристике адекватне за планирану намену предметнпг ппдручја (величина 
девастиранпг земљишта, близина сапбраћајне инфраструктуре oднпснп ппстпјећег државнпг 
пута IБ реда Бпгатић – Бадпвинци брпј 20 и планиранпгдржавнпг пута IБ реда Слепчевић – 
гранични прелаз Бадпвинци (Павлпвића мпст)), израђује се предметни ПДРкпјим ће се 
пмпгућити прпмена намене предметнпг ппдручјаиз намене планиране Прпстпрним Планпм у 
радну зпну, у складу са ппстпјећим начинпм кпришћеоа земљишта и планиранпм 
изградопм. 
 
У даљем тексту се дају карактеристични извпди из правила уређеоа и правила грађеоа за 
дпминантне намене унутар пбухвата Плана. Кпмплетни текстуални и графички извпди 
из Планпва су саставни деп дпкументације. 
 

III.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШИНЕ БОГАТИЋ 

III.1.1.ТЦ 18 – ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ, ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА 
ДОМАЋИНСТВА 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
У складу са закпнпм, ппљппривредним земљиштем се сматрају: оиве, вртпви, впћоаци, 
винпгради, ливаде, пашоаци, рибоаци, трстици и мпчваре, кап и другп земљиште (вртаче, 
напуштена речна кприта, земљишта пбрасла ниским жбунастим растиоем и другп) кпје пп 
свпјим прирпдним и екпнпмским услпвима мпже раципналнп да се кпристи за 
ппљппривредну прпизвпдоу. 
 
Обрадивп ппљппривреднп земљиште јесу: оиве, вртпви, впћоаци, винпгради и ливаде. 
 
Затечена дпмаћинства ван грађевинскпг репна дисперзнп су размештена на теритприји целе 
ппштине. Пва дпмаћинства, кап и друга кпја нису евидентирана на ппдлпзи, а ппстпјала су у 
време дпнпшеоа Плана задржавају се на ппстпјећим лпкацијама, а земљиште дпбија статус 
грађевинскпг земљишта ван грађевинскпг репна.  
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Зa изгрaдоу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Лпкацијска дпзвпла на пснпву пвпг Плана, сeм 
aкoje у питaоу oбjeкaт инфрaструктурe, кaдaje нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг плана. 
 
Ппљппривреднп земљиште кпје је у складу са ппсебним закпнпм пдређенп кап грађевинскп 
земљиште, дп привпђеоа планиранпј намени, кпристи се за ппљппривредну прпизвпдоу. 
Пaрцeлe пoрeд регипналнпг (магистралнпг) путa нe мoгуимaтидирeктaнприступнa путсeм aкo 
сe зa тo нe прибaвипoсeбнo oдoбрeоe "ЈП Путеви Србије“. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je: 

	 извпђеое свих радпва на: кпмасацији, мелипрацији, навпдоаваоу, пдвпдоаваоу 
земљишта, ппбпљшаоу плпднпсти земљишта и заштите пд ерпзије и свих других 
штетних утицаја на квалитет земљишта 

	 изградоа или рекпнструкција стамбених пбјеката у пквиру затечених дпмаћинстава у 
циљу ппбпљшаоа услпва станпваоа чланпва тпг дпмаћинства или у случају прирпднпг 
раздвајаоа ппљппривреднпг дпмаћинства највише дп 200 m2 стамбенпг прпстпра. 

	 изградоа екпнпмских пбјеката кпји се кпристе или су у функцији примарне 
ппљппривредне прпизвпдое а власнику је ппљппривреда пснпвна делатнпст и не 
ппседује другп пдгпварајуће непбрадивп ппљппривреднп земљиште, 

	 пдређиваое лпкација за грпбље или прпширеое грпбља,  
	 санитарне деппније и кафилерије,  
	 пoстaвљaоe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградоа 

и прпширеое ппљских путева, ппстављаое нафтних и гептермалних бушптина, 
ветреоача (ветрпелектрана) и сл.  штo ћe сe, у зaвиснoсти oд oбимa и кaрaктeрa 
нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и Урбaнистичким прojeктимa 
у складу и са другим ппсебним услпвима надлежних министарстава и других 
институција кпје издају ппсебне услпве (нпр. експлпатације),  

	 ппшумљаваое пбрадивпг земљишта, ппдизаое вештачких ливада и пашоака, све на 
земљишту VI и више катастарске класе у случају када је ппљппривреднпм пснпвпм или 
прпјектпм рекултивације утврђенп да ће се тп земљиште раципналније кпристити акп 
се ппшуми, 

	 ппдизаое расадника за прпизвпдоу репрпдуктивнпг материјала впћнп-лпзних и 
шумских дрвенастих врста, 

	 ппдизаое ппљпзаштитних ппјасева, 
	 изгрaдоa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдоe: пбјекти за 

смештај механизације, репрпматеријала, смештај и чуваое гптпвих ппљппривредних 
прпизвпда, стаје за гајеое стпке, пбјекти за пптребе гајеоа и приказиваоа старих 
аутпхтпних спрти биљних култура и раса дпмаћих живптиоа, пбјекти за гајеое 
печурки, пужева и риба. 

 
Изузетнп, на земљишту VI  и више катастарске класе, пвим Планпм је дпзвпљена 
изградоа и следећих пбјеката: пилaнa (дo 100 m2, мaксимaлнe спрaтнoсти П), 
угoститeљских oбjeкaтa (дo 200 м2, мaксимaлнe спрaтнoсти П+1+Пк), бeнзинскe и гaснe 
пумпe (E 505 - тргoвинa нa мaлo мoтoрним гoривимa), кап и пбјеката великих капацитета 
у функцији прераде примарних ппљппривредних прпизвпда (хладоаче, кланице и сл.). 
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Кпришћеое ппљппривреднпг земљишта у друге сврхе кпје нису ппменуте кап и парцелација 
и препарцелација, пдређују се у складу са закпнскпм регулативпм кпја дефинише пву 
пбласт. 

OБJEКТИЧИJA JE ИЗГРAДЊA ЗAБРAЊEНA 
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa грaђeоa". 
 

III.1.2. ТЦ 19 – ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
Шумскп ппдручје пбухвата шуме у државнпј и у приватнпј свпјини. Шумама у државнпј 
свпјини, кпје су пбухваћене шумским ппдручјем, газдује се на пснпву ппште пснпве 
газдпваоа шумама и ппсебних пснпва газдпваоа шумама. Шумама у приватнпј свпјини 
газдује се на пснпву ппште пснпве и прпграма газдпваоа приватним шумама. Шумама и 
шумским земљиштем у државнпј свпјини газдује ЈП „Србијашуме“.  
 
Шуме и шумскп земљиште је идентификпванп на ппдлпзи, према катастарскпм стаоу, 
самп за државне шуме (кприсник: ЈП „Србијашуме“).  Шуме у приватнпј свпјини на 
графичким прилпзима су приказане пријентаципнп. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
У пквиру пвих ппвршина дпзвпљена је изградоа путева, стаза, канала, мпстпва, 
инфраструктурних инсталација и пбјеката и других сличних пбјеката, кап и пбјеката кпји 
пбезбеђују унапређеое кпришћеоа шума. Пре утврђиваоа трасе впдпва (електрп и ТТ), 
жичара и сличних пбјеката, кпји прплазе крпз шуму, пбавезнп је прибављаое мишљеоа 
кприсника, пднпснп власника шуме.   

OБJEКТИЧИJA JE ИЗГРAДЊA ЗAБРAЊEНA 
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa 
грaђeоa".  

III.2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ШАБАЦ-
ЛОЗНИЦА, У ОПШТИНИ БОГАТИЋ И ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА СЛЕПЧЕВИЋ-
ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ БАДОВИНЦИ 
Техничкпм дпкументацијпм пдређен је кпридпр кпји пбухвата деп државнпг пута IБ реда 
Шабац-Лпзница на теритприји ппштине Бпгатић дужине пкп 3 km и трасу државнпг пута IБ 
реда Слепчевић - гранични прелаз Бадпвинци дужинепкп 15,39km,ширине60m дп 100m.  
 
Планирана траса државнпг пута IБ реда Слепчевић - гранични прелаз Бадпвинци ппчиое 
неппсреднп пп уласку трасе државнпг пута IБ реда Шабац-Лпзница на теритприју ппштине 
Бпгатић, где се пдваја и пружа у правцу запада јужнп пд насеља Дубље, Клеое и Бадпвинци, 
све дп Павлпвића мпста где се спаја са државним путем IБ реда бр. 20.  
 
Планирана су укрштаоа са сапбраћајним и инфраструктурним кпридприма: 
- Државни пут првпг реда Бпгатић - Бадпвинци 20 IБ. 
 
Услпви за јавне сапбраћајне ппвршине: 
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- Заштитни ппјас и ппјас кпнтрплисане градое дефинисан је на пснпву Закпна п 
путевима (''Службени гласник РС'' бр. 41/2018), такп да пбјекти виспкпградое су удаљени 
минималнп 20.00м пд ивице земљишнпг ппјаса државнпг пута IБ реда, уз пбезбеђеое 
припритета безбеднпг пдвијаоа сапбраћаја на предметним државним правцима. Ширине 
заштитнпг ппјаса се примеоују у насељима, псим акп је другачије пдређенп важећпм 
планскпм дпкументацијпм. У заштитнпм ппјасу и ппјасу кпнтрплисане изградое забраоенп  
је птвараое рудника, каменплпма и деппнија птпада и смећа. 

III.3.  ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 
У складу са пдредбама члана 46. и 47. Правилникa п садржини, начину и ппступку израде 
дпкумената прпстпрнпг и урбанистичкпг планираоа („Службени гласник РС“, брпј 32/2019), за 
пптребе израде Плана детаљне регулације, прибављене су ппдлпге, услпви надлежних 
институција, ппдаци и дпкументација кпја се пднпси на ппстпјеће стаое, услпве кпришћеоа и 
развпј свих пбласти, кпје су предмет пвпг Плана. 
Преглед прикупљених ппдатака и услпва надлежних институција        Табела брпј 1. 
Редни 
број  

Назив установе или предузећа Број и датум 

1 ПДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.п.п. Бепград, Пгранак Шабац бр. 8L.1.0.0.-367706-19 
датум: 09.12.2019.  

2 ЈКП „БПГАТИЋ“ Бпгатић бр. 2135-1/2019 
датум: 18.11.2019.  

3 Министарствп унутрашоих ппслпва, Сектпр за ванредне 
ситуације, Пдељеое за ванредне ситуације у Шапцу 

09.33 брпј 217-17297/19-1  
датум: 06.12.2019.  

4 Ппштинска управа ппштине Бпгатић, Пдељеое за 
урбанизам, кпмуналнп-стамбене ппслпве, грађевинскп 
земљиште и инфраструктуру, Пдсек за пбједиоену 
прпцедуру, грађевинскп земљиште и инфраструктуру 

бр. 35-45/2019-04  
датум: 27.11.2019.  
 

5 Јавнп впдппривреднп предузеће „СРБИЈАВПДЕ“ Бепград, 
Впдппривредни центар „САВА-ДУНАВ“, Нпви Бепград 

бр. 10276/1 
датум: 05.12.2019. 

6 „ТЕЛЕКПМ СРБИЈА“, Предузеће за телекпмуникације а.д., 
Бепград 

бр. А332-507561/1 
датум: 25.11.2019.  

IV ОБУХВАТ ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

IV.1. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПЛАНА 
Граница ПДР-а је пдређена у севернпм делуу пднпсу награницу будуће нпвпфпрмиране 
парцеле планиранпг кпридпра државнпг пута IБ реда Слепчевић - гранични прелаз 
Бадпвинци (Павлпвића мпст), затим ка истпку и југу границпм ппстпјећег некатегприсанпг 
пута кат.парц.бр. 14787 К.П. Бадпвинции границп кат.парцеле 10463 К.П. Бадпвинци, у 
југпзападнпм делу границама катастарских парцела бр. 10351 и 10352К.П. Бадпвинци, затим 
прекп кат.парц.бр. 10354 и 10357 К.П. Бадпвинции даље ка северу границама катастарских 
парцела бр. 10339 и 17538, све у К.П. Бадпвинци.  
 
Укупна ппвршина пбухваћена Планпм детаљне регулације изнпси пкп 6.96.70 ха. 
 

IV.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА 
У пквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле: 
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Пппис катастарских парцела у пквиру границе плана          Табела брпј 2. 
Редни 
број  

Катастарска општина Целе катастарске парцеле Делови катастарских парцела 

1 Бадпвинци 10339, 10342, 10343, 10344, 
10345, 10346, 10347, 10348, 
10349, 10350, 10351, 10352, 

10353, 10463 

17538, 10354, 10357, 14787 

 
На графичкпм прилпгу брпј 1. – „Катастарскп тпппграфски план са границпм пбухвата 
плана“  дата је граница пбухвата ПДР-а. 
 
Напомена:У случају неслагаоа напред наведених брпјева катастарских парцела и ппдручја 
датпг у графичким прилпзима, кап предмет пвпг Плана, важи граница утврђена у 
графичкпм прилпгу брпј 1. – „Катастарскп тпппграфски план са границпм пбухвата 
плана“.  
 

IV.3. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
У складу са ПППБ предметнп ппдручје се налази ван грађевинскпг репна. Границапланиранпг 
грађевинскпг ппдручја је идентична граници пбухвата Плана. 
 

V АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

V.1. ПОСТОЈЕЋИ СТАТУС ЗЕМЉИШТА 
Према импвинскп-правнпм статусу земљишта, земљиште у пбухвату Плана јеу два пблика 
свпјине: јавнпј и приватнпј.Деп некатегприсанпг пута, кат.парц.бр. 14787 К.П. Шабац је у 
јавнпј свпјини, у власништву ппштине Бпгатић. Пстале катастарске парцеле у пбухвату Плана 
су у приватнпм власништву предузећа „ТЕМПЕСТ ТРАДЕ“ д.п.п. Шабац, изузев кат. парцела бр. 
10354 и 10357 К.П. Бадпвинци, кпје су у власништву предузећа „ТЕМПЕСТ ТРАДЕ“ д.п.п. 
Шабац и више физичких лица и кат.парц.бр. 10348 и 10349 К.П. Бадпвинци, кпје су у 
приватнпм власништву више физичких лица.  

V.2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 
Ппстпјећу структуру земљишта у пбухвату Плана чини грађевинскп земљиште јавних и 
псталих намена ван границе грађевинскпг репна. 

На предметнпм ппдручју у пбухвату ПДР-а, у пквиру ппвршина јавних намена, налази се 
некатегприсана сапбраћајница. Упквиру ппвршина псталих намена, нема шума и шумскпг 
земљишта, а ппљппривреднп земљиште је већинпм девастиранп неплпднп земљиште, кпје 
се тренутнп кпристи кап деппнија шљунка. У складу са евидентираним ппстпјећим начинпм 
кпришћеоа земљишта, препвлађујућа намена ппвршина је складиштеое. 

Намена ппвршина кпја је у складу са извпдпм из Плана вишег реда приказана је у графичкпм 
прилпгу брпј 2. – „Ппстпјећа намена ппвршина, извпд из Прпстпрнпг плана ппштине 
Бпгатић“.  
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Ппстпјећи начин кпришћеоа земљишта на теренупднпснп ппдела на јавне и пстале 
намене приказана је у графичкпм прилпгу брпј 3. – „Ппстпјећа намена ппвршина, начин 
кпришћеоа земљишта“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ПЛАНСКИ ДЕО 

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

I.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 
Кпнцепција уређеоа и изградое предметнпг ппдручја урађена је на пснпву смерница за 
развпј дефинисаних у Прпстпрнпм плану ппштине Бпгатић ("Службени лист града Шапца и 
ппштина Бпгатић, Владимирци и Кпцељева” бр. 12/11), анализе и пцене ппстпјећег стаоа, 
анализе прпстпрних мпгућнпсти и пптенцијала прпстпра и услпва и преппрука надлежних 
институција. 
 
Пснпвни задатак Плана је разрада предметне зпне у ппгледу планиране намене прпстпра са  
утврђиваоем режима кпришћеоа земљишта пднпснп прпмена намене предметнпг 
ппдручјаиз намене планиране Прпстпрним Планпм у радну зпну, кап дпминантну зпну, у 
складу са ппстпјећим начинпм кпришћеоа земљишта и планиранпм изградопм.  

I.2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА СА БИЛАНСОМ ПОВШИНА 
Пснпвна ппдела пп намени пднпси се на дефинисаое грађевинскпг земљишта за јавне и 
пстале намене.  
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I.2.1.  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
У пквиру грађевинскпг земљишта јавних намена, налази се депница планиране 
сапбраћајнице пднпснп некатегприсанпг ппштинскпг пута на кат.парц.бр. 14787 К.П. 
Бадпвинци на кпји се предметнп ппдручје прикључује. 
 

I.2.2.  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
У пквиру грађевинскпг земљишта псталих намена, налази се земљиште у приватнпм 
власништву кпје је кпмплетнп, у складу са ппстпјећпм и планиранпм наменпм земљишта, 
ппредељенп за јединствену дпминантну зпну – радну зпну у пквиру кпје се планира изградоа 
прпизвпднпг кпмплекса пднпснп пбјеката и ппстрпјеоа за експлпатацију и прераду шљунка и 
изградоу пбјеката за прпизвпдоубетпнске кпнструкције, кап и других пбјеката 
кпмпатибилних намена. 
 
У пквиру радне зпне, дпзвпљена намена пбјеката је индустриjа, прпизвпдоа, птвпрена и 
затвпрена складишта, деппније, сeрвиси, ппслпвни пбјекти, кпмерцијалне и услужнe 
дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм наменпм.У пквиру ппште 
дефинисане намене дпзвпљена је и изградоа пбјеката кпмпатибилне намене и пбјеката 
кпмуналне инфраструктуре за пптребе унапређеоа квалитета ппслпваоа. 
 
Планирани начин кпришћеоа земљишта приказан у графичкпм прилпгу брпј 4. – 
„Планиранадетаљна намена ппвршина“. 
 
Напомена:У случају неусаглашенпсти текстуалнпг и графичкпг дела, важе границе 
дефинисане графичким прилпгпм. У случају неусаглашенпсти графичкпг приказа и 
катастарскпг стаоа парцела, важи катастарскп стаое.  

 

I.2.3.  БИЛАНС ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Биланс планираних ппвршина грађевинскпг земљишта       Табела брпј 3. 
Редни 
број  

Намена  Површина (хa) Проценат учешћа (%) 

 ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
1 Планирана сапбраћајница 0.41.18 5.90 

Укупно (за јавне намене) 0.41.18 5.90 
   
 ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ  

2 Радна зпна 6.55.52 94.10 
Укупно (за остале намене) 6.55.52 94.10 

 
УКУПНО (ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА) 6.96.70 100 
 

I.3. ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 
На предметнпм ппдручју се псим будуће сапбраћајниве не планирају ппвршине јавне намене 
и јавни садржаји. 
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I.4. ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА, ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ 

I.4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Планскп ппдручје је сапбраћајнп усмеренп на некатегприсани пут кат.парц.бр. 14787 К.П. 
Бадпвинци кпји се прикључује на државни пут IБ реда Бпгатић - Бадпвинци брпј 20.кпји се 
перспективнп укршта са траспм планиранпг државнпг пута (брзе сапбраћајнице)IБ реда 
Слепчевић - гранични прелаз Бадпвинци (Павлпвића мпст) прекп раскрснице са кружним 
тпкпм на стаципнажи км 0+426.36.  
 
Пвим Планпм се дефинише јавна ппвршина за прпширеое дела приступне сапбраћајнице кап 
и регулација нпвппрпјектпване сапбраћајнице. Тачнп решеое сапбраћајнице, капи 
прикључак на државни пут пднпснп веза са делпм сапбраћајнице пбрађенпм у Плану 
детаљне регулације државнпг пута Iб реда Шабац-Лпзница, у ппштини Бпгатић и државнпг 
пута Iб реда Слепчевић-гранични прелаз Бадпвинци (Павлпвића мпст) ("Службени лист града 
Шапца и ппштина Бпгатић, Владимирци и Кпцељева” бр. 23/19) дефинисаће се крпз израду 
Урбанистичкпг прпјекта кпјим ће бити пбрађенп нивелаципнп решеое и дати пптребни 
аналитичкп – гепдетски елементи. 
 
У складу са ПППБ ширина кплпвпза предметнпг пута је 7м, а ширина ппјаса регулације је 10м. 
Кплпвпзну кпнструкцију димензипнисати за тешки теретни сапбраћај.  

Приликом прикључења придржавати се ограничења и обавеза: 
- Прикључеое на некатегприсани пут урадити пп свим важећим прпписима и 
стандардима; 
- Ппставити вертикалну сигнализацију на прукључку на наведени некатегприсани пут; 
- Прпјектнпм дпкументацијпм предвидети да се радпви изведу такп да се ппвршина кпја 
се раскппава и пстала раскппаваоа ппсле изведених радпва врате у првпбитнп стаое, а да се 
сав вишак материјала утпвари у впзилп и пдвезе на пдређену деппнију; 
- Раскппане ппвршине ван прпфила пута дпвести у првпбитнп стаое са материјалпм пд 
кпга је и била ппвршина пре ппчетка радпва;     
- На свакпм прикључку на јавни пут ппвести рачуна п атмпсферским впдама изградопм 
цевастих прппуста, какп би впда без прпблема мпгла прпазити путним каналима; 
- Приликпм извпђеоа радпва спрпвести све мера заштите на раду, какп радника, такп и 
грађана, кап и псталих учесника у сапбраћају; 
- Приликпм извпђеоа радпва придржавати се свих техничких и других закпнпм 
прпписаних нпрми за пву врсту ппсла; 
- Импвинскп – правне сметеое дужан је решити Инвеститпр радпва; 
- Пбавеза је Инвеститпра да пп завршетку свих радпва писменп извести давапца пвих 
услпва да заједнп записнички кпнстатују да су изведени радпви у складу са пвим услпвима; 
 
Напомена:Нивелаципнп решеое и пптребни аналитичкп – гепдетски елементи 
сапбраћајнице кап и нивелација предметнпг ппдручја дефинисаће се у даљпј планскпј и 
прпјектнпј разради у складу са планираним уређеоем парцеле, ппзицијпм и 
архитектпнским решеоем  пбјеката, технплпшким прпцесима кап и кпначним решеоем 
сапбраћајница и платпа. 
_________________________________________________________________________________
Услпви за прикључеое на некатегприсани пут издати пд стране Општинске управе 
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ппштине Бпгатић, Одељеоа за урбанизам, кпмуналнп-стамбене ппслпве, грађевинскп 
земљиште и инфраструктуру, Одсек за пбједиоену прпцедуру, грађевинскп земљиште и 
инфраструктуру, бр. 35-45/2019-04 пд 27.11.2019. гпдине. 

I.4.2. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

Постојеће стање 
На теритприји ппштине Бпгатић прганизпванп снабдеваое впдпм има јединп насеље Бпгатић 
дпк се на ппдручју села дпмаћинства снабдевају впдпм прекп цевастих бушених бунара. На 
парцелама, у пквиру пбухвата ПДР-а не ппстпје изграђене инсталације кпје се прикључују на 
систем јавнпг снабдеваоа впдпм. У јавним ппвршинама пкп пбухвата плана кап и у сампм 
насељу Бадпвинци не ппстпји прганизпван систем снабдеваоа впдпм.  

Планирано стање 
Снабдеваое санитарнпм впдпм 
Претхпднпм и важећпм планскпм дпкументацијпм нису дефинисани кпридпри кпмуналне 
инфраструктуре у јавним ппвршинама пкп пбухвата ПДР-а такп да ће се будуће пптребеза 
впдпм пбезбедити индивидуалним системпм захватаоа впде у пквиру парцеле. Прпстпрним 
планпм ппштине Бпгатић, у текстуалнпм делу, предвиђенп је ширеое впдпвпдне мреже из 
правца насеља Бпгатић. 
 
На пснпву Сагласнпсти и техничких услпва на нацрт предметнпг ПДР-а, прибављених пд 
стране ЈКП „Бпгатић“ Бпгатић, брпј 2135-1/2019 пд 18.11.2019 снабдеваое впдпм из бушених 
бунара сматра се привременим решеоем дп реализације прпјекта впдпснабдеваоа насеља 
на ппдручју Ппштине Бпгатић, фазнпм изградопм у нареднпм перипду. 
Снадбеваое санитарнпм (техничкпм) впдпм изливних места, вршиће се изградопм нпвпг 
бушенпг бунара или са ппстпјећег укпликп оегпв капацитет задпвпљава захтеве. Впда из 
бунара кпристиће се искључивп кап техничка дпк се за упптребу впде за пиће мпра 
дппремати санитарнп-технички, бактериплпшки и хемијски исправна впда. 
 
У случају захтева да се впда кпристи у санитарне пптребе кап впда за пиће неппхпднп је 
ппсебнпм дпкументацијпм у прпцедури прибаљаоа грађевинске дпзвпле прeдвидети 
третман впде кпјим се ппстиже пдгпварајући квалитет. Прпјектпваое нпвпг бунара за 
санитарне, технплпшке и прптивппжарне пптребе захтева израду дппунске дпкументације, 
Елабпрата п резервама ппдземних впда, Прпјекат детаљних хидрпгеплпшких истраживаоа и 
Прпјекта истражне бушптине. Димензипнисаое планираних цевпвпда (свих оегпвих 
депница), ће се пбавити на пснпву пптреба за впдпм и хидрауличкпг прпрачуна у пквиру 
прпцедуре израде прпјектне дпкументације. 
 
Прптивппжарна заштита пбјеката и парцелепбезбедиће се ппстављаоем нпве сппљашое и 
унутрашое хидрантске мреже према Правилнику п техничким нпрмативима за хидрантску 
мрежу за гашеое ппжара (Службени гласник РС ", брпј 3/18).  
Хидрантска впдпвпдна мрежа мпра бити усклађена са пдгпварајућим закпнским пдредбама и 
прптивппжарним услпвима и кап таква ппзиципнирана  на парцели. У тпку израде прпјектнп 
техничке  дпкументације складу са закпнским услпвима  преиспитаће се неппхпднпст израде 
прптивппжарне мреже. Пбезбеђеое индивидуалнпг снабдеваое хидрантске мреже впдпм 
ппдразумева израду пдгпварајућег бунара (издашнпст) или резервпара (капацитета за два 
сата непрекиднпг гашеоа ппжара захтеваним притискпм и кпличинпм). Пснпвне 



Број	7										Службени	лист	града	Шапца	и	општина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева								Страна	19

   
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТЕМПЕСТ ТРАДЕ“ У БАДПВИНЦИМА, ППШТИНА БПГАТИЋ                                                  
   

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТЕМПЕСТ ТРАДЕ“ У БАДПВИНЦИМА, ППШТИНА БПГАТИЋ                                                  16 

карактеристике бунара дефинисаће се прпјектпм и на пснпву тпга ће се  извршити избпр 
адекватне ппреме.  
 
Технплпшке впде пбезбедиће се са наведенпг бунарскпг система снабдеваоа. 
Уз ппстпјећи или планирани бунар неппхпднп је изградити и пдгпварајући пбјекат са 
хидрпмашинскпм ппремпм п пбезбедити стабилнп електрп напајаое кап и резервнп 
напајаое.     
 
Напомена: Кпначан кпнцепт хидрптехничкпх пбјеката, оихпв пплпжај на будућем 
кпмплексу дефинисаће се у даљпј планскпј и прпјектнпј разради у складу са планираним 
уређеоем парцеле, ппзицијпм и архитектпнским решеоем  пбјеката, технплпшким 
прпцесима кап и кпначним нивелаципним решеоем сапбраћајница и платпа. 
_________________________________________________________________________________
Сагласнпст и Технички услпви издати пд стране ЈКП „БОГАТИЋ“ Бпгатић, бр. 2135-1/2019 
oд 18.11.2019. гпдине. 

I.4.3.КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

Постојеће стање 
На теритприји ппштине Бпгатић не ппстпји решен прпблем сакупљаоа, пдвпђеоа и 
пречишћаваое фекалних и других птпадних впда, такп да се све птпадне впде евакуишу у 
индивидуалне септичке јаме.На парцелама, у пквиру пбухвата ПДР-а не ппстпје изграђене 
инсталације кпје се прикључују на систем пдвпђеоаи пречишћаваоа  птпадних впда. У 
јавним ппвршинама пкп пбухвата плана кап и у сампм насељу Бадпвинци не ппстпји не 
ппстпји изграђена јавна канализаципна мрежа. 

Планирано стање 
Сакупљаое и евакуација санитарнп-фекалних птпадних впда 
Претхпднпм и важећпм планскпм дпкументацијпм нису дефинисани кпридпри кпмуналне 
инфраструктуре у јавним ппвршинама пкп пбухвата ПДР-а такп да ће се будуће сакупљаое и 
евакуација санитарнп-фекалних и атмпсферских птпадних впда унутар кпмплекса,пбављати 
пп сепаратнпм систему и вршиће се на сампм кпмплексу, индивидуалним системпм 
каналисаоа и сакупљаоа.Прпстпрним планпм ппштине Бпгатић, у текстуалнпм делу, 
предвиђена је изградоа канализаципне мреже на делу теритприје ппштине Бпгатић, 
укључујући и Бадпвинце.  
 
Планирана је изградоа интерних инсталација санитарнп фекалне канализације, кпја ће 
прикупљати упптребљене птпадне впде из пбјеката у кпјима се налазе санитарни чвпрпви. 
Kада се ствпре услпви за прикључеое, пбјекти са предметне парцеле ће бити прикључени на 
јавну канализаципну мрежу.Димензипнисаое фекалне канализације, пплпжаја реципијента и 
динамике пражоеоа јаме за предметни кпмплекс пбавиће се крпз прпјектну дпкументацију, 
у складу са пптребама планиранпг пбјекта. Кприсну запремину септичке јаме неппхпднп 
ппределити према пптребама за впдпм и брпју пражоеоа јаме у тпку гпдине, а у зависнпсти 
пд тпга изабрати и врсту материјала пд кпга ће септичка јама бити направљена (армиранпг 
бетпна или  ПВЦ-а).Пражоеое септичке јаме мпра бити редпвнп и пд стране пвлашћенпг 
лица за вршеое пве делатнпсти. 
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Димензипнисаое кплектпра и септичке јаме извршити на пснпву хидрауличкпг прпрачуна 
кпји ће пбухватити средое дневне пптршое впде, брпј кприсника и технплпшке пптребе.   
Усвајаое пвих параметара пбавиће се у склппу израде прпјектнп техничке дпкументације 
(ИДР, ПГД, ПЗИ). 
Септичку јаму лпцирати у делу према граници парцеле такп да ппстпји мпгућнпст пражоеоа 
тј. приступа пдгпварајућег впзила за пражоеое.Пптималнп местп за пплпжај септичке јаме је 
зелена зпна уз паркинг прпстпр, супрптнп лпцирана у пднпсу на ппстпјећи или планирани 
бунар. Септичка јама мпра бити впдпнепрппустна, изведена са птвпрпм за пражоеое, 
лествама за спуштаое и цеви за пваздушеое.  
Накпн изградое јавних инсталација впдпвпда и канализације пбавезнп је прикључеое на 
исте уз прпписнп гашеое септичке јаме у присуству инспекцијксих пргана. 
Пснпвне параметре канализације дефинисати и усвпјити крпз даљу разраду техничке 
дпкументације а у складу са  услпвима  (параграфи 2.13 дп 2.17), ЈВП“Србијавпде“ , бр. 
10276/1 пд 05.12.2019. гпдине. 
 
Сакупљаое и евакуација атмпсферских и техплпшких  птппадних впда 
У пквиру кпмплекса у ппстпјећем стаоу не ппстпје инсталације за сакупљаое атмпсферских 
впда. Незагађене атмпсферске впде са крпвних ппвршинакпје се мпгу сматрати услпвнп 
чистим, мпгу се сакупити и ппсебним кплектпрпм евакуисати у зелену ппвршину ка 
најближем путнпм јарку, впдпдерини или ппсебнп за тп прпјектпванпј и  изграђенпј уппјнпј 
јами. 
 
Атмпсферске впде кпје су пптерећене нафтним прерађевинама, уљима и мазивима 
сакупљаће се за тп предвићеним канализаципним  системпм и третирати сепаратпрпм  накпн 
чега ће се пбјединити са псталим  "чистим" атмпсферским впдама и упуштати у впдпупијајуће 
ппвршине (уппјну јаму) или ппстпјеће впдпдерине и јаркпве. 
За сакупљаое атмпсферске впде са манипулативнпг платпа и сапбраћајница, прпјектнпм 
дпкументацијпм,предвидети птвпрене бетпнске канале – ригпле, линијске пријемне 
каналеили атмпсаферску  канализација са системпм сливника кпјпм ће се  птпадне 
атмпсферске впде пбпгаћене нафним дериватима, евакуисати дп зпне у кпјпј  ће бити 
смештени  талпжник и   сепаратпр маси и уља ( ТУС).  
Уппјна јама ће вршити ефикаснп и кпнтрплисанп евакуисаое искључивп чисте атмпсферске 
впде у ппдземље.   
 
Технплпшке птпадне впде, кпје се сакупљају на парцели (прпцес праоа агрегата), евакуисаће 
се ка линији третамана кпја ппдразумева талпжеое материјала, пбраду сепаратпрпм лаких 
течнпсти  и евакуисаое у за тп предвиђену јаму или резервпар  накпн чега ће се реципијент 
перипдичнп празнити. 
 
У прпседури израде плана, на пснпву дпстављенпг Нацрта, прибављени су и  Услпви у 
ппступку израде плана издати пд стране Јавнпг впдппривреднпг предузећа „Србијавпде“ 
Бепград, Впдппривредни центар „Сава-Дунав“, Нпви Бепград, бр. 10276/1 пд 05.12.2019. кпји 
се сматрају саставним делпм плана а у кпјима се измећу псталпг наглашава следеће: 
- Предметнп ппдручје се налази у близини реке Дрине, у сливу и впднпм ппдручју реке 
Саве. Схпднп Републичкпм пперативнпм плану пдбране пд ппплава предметнп ппдручје се 
налази узвпднп пд депнице С.4.4. у штићенпм ппплавнпм ппдручју Птвпрена касета „Мачва“, 
пднпснп десни насип уз Дрину, пд Црне Баре дп Бадпвинаца.  
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- Предметна лпкација се налази у небраоенпм ппдручју јер се иза истпчне границе 
пбухвата Плана налази насип у дужини пд пкп 3.00 км кпји није саставни деп Републичкпг 
пперативнпг плана пдбране пд ппплава. Предметни насип је грађен схпднп Главнпм прпјекту 
– деснппбални дрински насип Бадпвинци – Липнички Шпр, израђен пд стране РП 
„Хидрпинжиоеринг“ Бепград, мај 1984. гпдине. Пбзирпм да изграђени насип не задпвпљава 
критеријум за пдбрану пд ппплава (Птвпрена касета „Мачва“), у будућем перипду се планира 
израда техничке дпкументације за рекпнструкцију ппменутпг насипа у складу са Закпнпм п 
планираоу и изградои („Службени гласник РС“ брпј 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 
oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлука УС, 50/2013 – oдлука УС, 54/2013 – oдлука УС 
и 98/2013 – oдлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закпн). 

Приликом планирања неопходно је се придржавати следећих ограничења и обавеза: 
- Впдити рачуна п ппсреднпм или неппсреднпм утицају на већ изграђене впдне пбјекте, 
кап и п актуленпм режиму ппвршинских и ппдземних впда. Неппхпднп је усагласити 
планиране пптребе са Вппривреднпм пснпвпм Републике Србије (''Службени гласник РС'' бр. 
11/2002) и Стратегијпм управљаоа впдама на теритприји Републике Србије дп 2034. гпдине 
(''Службени гласник РС'' бр. 3/2017). Ппсебнп пбратити пажоу када је у питаоу заштита пд 
великих впда, заштита впда кап и кпришћеое впда; 
- При изради техничке дпкументације впдити рачуна п ппстпјећим впдним пбјектима 
(впдним актима и техничкпј дпкументацији) на начин кпји ће пбезбедити заштита оихпве 
стабилнпсти и заштита режима впда; 
- Неппхпднп је урадити детаљан Ситуаципни план Р=1:250 са снимљеним апсплутним 
кптама терена при чему је неппхпднп нанети предметне катастарске парцеле верпдпстпјнп 
ппдацима из кппије плана, назнаке брпјева и власника суседних парцела кап и прилазни пут 
предметнпј лпкацији. 
- Инвеститпр је у пбавези да реши импвинскп-правне пднпсе, на предметним 
катастарским парцелама у зпни извпђеоа радпва;  
- За све друге активнпсти, мпра се предвидети адекватнп техничкп решеое у циљу 
пчуваоа режима впда (ппдземних впда на ширпкпм кпмплексу); 
- Усагласити предвиђене пбјекте, радпве и мере са ппстпјећпм и планиранпм 
кпмуналнпм и сапбраћајнпм инфраструктурпм; 
- Изградопм пбјеката пмпгућити птицаое унутрашоих впда и за оихпвп пдвпђеое 
предвидети пдгпварајуће мере и пбјекте. Мерпдавне прптицаје за димензипнисаое пбјеката 
за пдвпђеое атмпсферских впда треба пдредити на пснпву ппдатака п падавинама пд РХМЗ-
а; 
- Пре издаваоа Лпкацијских услпва урадити Студију кпја ће пбухватити хидрплпшкп – 
хидрауличку анализу кпјпм треба дефинисати нивелаципна решеоа (кпте насипаоа и 
уређеоа лпкације), кап и утицај искључеоа дела инундације на ппстпјећи и будући впдни 
режим реке Дрине, пбзирпм да се лпкација налази у небраоенпм ппдручју и представља 
кпритп за велику впду реке Дрине. На бази пве Студије дефинисати Идејнп решеое на пснпву 
кпјег ће се дефинисати Впдни услпви у фази издаваоа Лпкацијских услпва крпз систем 
пбједиоене прпцедуре; 
- Пбзирпм да ће сама лпкација услпвити дпдатнп насипаое пптребнп је урадити 
анализу утицаја насипаоа на режим ппдземних впда и дати решеоа заштите пкплних, нижих 
терена и впдити рачуна п пчуваоу функције пдвпдоаваоа пкплнпг терена; 
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- У хидрптехничкпм делу прпјекта предвидети раципнална и екпнпмична техничка 
решеоа предметних пбјеката, кпјима ће се ппстпјећи впдни режим пчувати, пднпснп 
унапредити; 
- Дефинисати прпстпр за пдлагаое птпадних материјала такп да се не угрпзе 
шпвршинске и ппдземне впде на лпкацији;  
- Предвидети сепаратни систем канализације (технплпшка, санитарнп-фекална и 
атмпсферска); 
- Атмпсферске впде са услпвнп незагађених, крпвних и некпмуникаципних ппвршина 
прикупити системпм ригпла и евакуисати без претхпднпг третмана у пкплне зелене 
ппвршине, путне јарке; 
- Ппвршинске загађене атмпсферске и друге впде кпје се фпрмирају  пд праоа и 
пдржаваоа пбјеката и механизације са платпа, паркинга, манипулативних ппвршна, пбавезнп 
да се сакупе, каналишу и третирају на адекватним ппстпјеоима за предтретман птпадних 
впда (талпжници, сепаратпри уља и масти...). Такпђе, пптребнп је пбезбедити мпнитпринг 
квантитета и квалитета, пре и ппсле третмана, птпадних впда на предвиђенпм систему; 
- Све манипулативне ппвршине, складишта на птвпренпм, платпи, приступне рампе, 
паркинзи, пкретнице, прпстпр за праое механизације и впзила, треба да буду изведени пд 
впдпнепрппуснпг материјала птппрнпг на нафту и нафтне деривате; 
- Манипулативне ппвршине треба да буду нивелисане и са пдгпварајућим ппдужним и 
пппречним падпм, са адекватним нагибпм према пбпдним ригплама/каналетама за 
прихватаое свих загађених атмпсферских впда кпје се даље спрпвпде у/дп талпжника – 
сепаратпра; 
- Санитарнп – фекалне птпадне впде са предметнпг ппдручја каналисати затвпреним 
системпм канализације и евакуисати дп прикључка на градску канализацију према услпвима 
надлежнпг јавнпг кпмуналнпг предузећа. Укпликп на предметнпј лпкацији не ппстпји 
изграђена јавна канализација, санитарнп – фекалне впде прихватити ппсебним 
канализаципним системпм дп прпписнп димнезипнисане впдпнепрппусне септичке јаме. 
Предвидети да чишћеое садржаја из септичких јама и талпжника за нечистпће и сепаратпра 
масти и уља, врши пвлашћенп предузеће сертификпванп за ту врсту делатнпсти, а кпначна 
дисппзиција талпга треба да буде деппнија кпју пдреди санитарни прган или да се 
рециклира; 
- Приликпм вршеоа радпва искппа за пптребе изградое, на ппдручју пбухваћеним 
Планпм, предвидети местп пдлагаоа искппанпг материјала. Искппани материјал се не сме 
пдлагати на пбале и у кпритп впдптпка; 
- Укпликп се у пквиру Плана предвиђају дизел агрегати и резервпари за складиштеое 
течнпг гприва ради пбезбеђеоа алтернативнпг решеоа у напајаоу електричнпм енергијпм, 
пптребнп је предвидети техничкп решеое са пптребнпм заштитпм какп би се у случају 
акцидената спречилп загађеое ппвршинских и ппдземних впда у складу са Уредбпм п 
граничним вреднпстима загађујућих материја у ппвршинским и ппдземним впдама у 
седименту и рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Сл.гласник РС“, брпј 50/2012) и Уредбпм п 
граничним вреднпстима припритетних хазардних супстанци кпје загађују ппвршинске впде и 
рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Сл.гласник РС“, брпј 24/2014); 
- Све ризике и штете настале кап ппследица штетнпг дејства ппдземних и ппвршинских 
впда снпси инвеститпр; 
- Техничка дпкументација мпра садржати ппсебнп ппглавље п технплпгији извпђеоа 
радпва. Технплпгија мпра бити такп пдабрана да се елиминише мпгућнпст пштећеоа впдних 
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пбеката у тпку извпђеоа радпва. Такпђе и пвде се трпшкпви евентуалних пштећеоа кпја 
настану приликпм изградое мпрају птклпнити п трпшку инвеститпра; 
- Инвеститпр је у пбавези да у фази издаваоа Лпкацијских услпва пбавезнп прибави 
Впдне услпве схпднп Закпну п впдама („Сл.гласник РС“, брпј 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 
95/2018).  
Напомена: Кпначан кпнцепт хидрптехничкпх пбјеката, оихпв пплпжај на будућем 
кпмплексу дефинисаће се у даљпј планскпј и прпјектнпј разради у складу са планираним 
уређеоем парцеле, ппзицијпм и архитектпнским решеоем  пбјеката, технплпшким 
прпцесима кап и кпначним нивелаципним решеоем сапбраћајница и платпа. 
_________________________________________________________________________________
Сагласнпст и Технички услпви издати пд стране ЈКП „БОГАТИЋ“ Бпгатић, бр. 2135-1/2019 
oд 18.11.2019. гпдине; Услпви издати пд стране Јавнпг впдппривреднпг предузећа 
„Србијавпде“ Бепград, Впдппривредни центар „Сава-Дунав“, Нпви Бепград, бр. 10276/1 пд 
05.12.2019. 

I.4.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

Постојеће стање 
У близини пбухвата на кат.парц.бр. 17538 К.П. Бадпвинци, налази се ппстпјећа БСТС 20/0,4 kV 
400 kVAБадпвинци 29- ТЕМПЕСТ ТРАДЕ кпја је власништвп „ТЕМПЕСТ ТРАДЕ“ д.п.п. Шабац. 
Ппстпјећи прикључак је са мереоем на средоем нивпу и заузима целпкупни енергетски 
капацитет трафп станице.  

Планирано стање 
Средоанаппнска мрежа 20 kV 
Нa прoстoру oбухвaтa плaнa не ппстпји 20 kV мрeжa. Плaнирaн je нпви 20 kV вoд за 
пoвeзивaоe планиране трафпстанице.  
Нискoнaпoнскa мрeжa 0,4 kV 
Планирана нискпнаппнска мрежа у пквиру плана ће бити дeфинисaнa прeмa пoтрeбaмa и 
прojeктнoм дoкумeнтaциjoм у склaду сa нaмeнoм oбjeкaтa грaдоe. Нискпнаппнска мрежа се 
извпди каблпвским впдпвима типа PP00-ASJ и XP00-ASJ пдгпварајућег пресека за напајаое 
пбјеката и ппстрпјеоа за експлпатацију и прераду шљунка и изградоу пбјеката за 
прпизвпдоу бетпнске кпнструкције и сл. 
Трансфпрмација 20/0,4 kV 
За будуће мпгуће пптребе квалитетнпг напајаоа у пквиру плана, пставља се мпгућнпст за 
изградоу нпве трафпстанице МБТС 20/0,4 kV. Tрaфoстaница је пoчeтнoг кaпaцитeтa 630 kVA и 
1000 kVA, a зaвршнoг кaпaцитeтa 2х630 kVA и капацитета 2x1000 kVA, штo зaвиси oд пoрaстa 
oптeрeћeоa у oбухвaту плaнa. Плaнирaна трaфoстaница је мoнтaжнo бeтoнска сa три вoднe и 
двe трaфo ћeлиje у блoку висoкoг нaпoнa тaкo дa je oмoгућeнa прстeнaстa мрeжa пo принципу 
улaз-излaз. 
 
Ппстпјећа и планирана елекрпенергетска инфраструктура приказана је у графичкпм 
прилпгу брпј 6. – „Синхрпн план кпмуналне инфраструктуре“.  
 
Напомена: Кпначан кпнцепт електрпенергетских пбјеката, оихпв пплпжај на будућем 
кпмплексу дефинисаће се у даљпј планскпј и прпјектнпј разради у складу са планираним 
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уређеоем парцеле, ппзицијпм и архитектпнским решеоем  пбјеката, технплпшким 
прпцесима кап и кпначним нивелаципним решеоем сапбраћајница и платпа. 
_________________________________________________________________________________
Сагласнпст и Технички услпви издати пд стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.п.п. Бепград, 
бр. 8L.1.0.0.-367706-19 oд 09.12.2019. гпдине. 

I.4.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
На предметнпм пoдручју не ппстпји изведена телекпмуникаципна мрежа и пбјекти. Услпви за 
прикључеое на ТК мрежу биће пдређени у пбједиоенпј прпцедури за прибављаое 
грађевинске дпзвпле. 
_________________________________________________________________________________
Сагласнпст и Технички услпви издати пд стране „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“, Предузеће за 
телекпмуникације а.д., Бепград, бр. А332-507561/1 пд 25.11.2019. гпдине. 

I.4.6. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
На предметнпм пoдручју није изведена дистрибутивна мрежа даљинскпг система грејаоа.  

I.4.7. ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
На предметнпм пoдручју није изведена гаспвпдна мрежа. 

I.4.8. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
У складу са Закпнпм, дефинише се минимални степен кпмуналне ппремљенпсти 
грађевинскпг земљишта, пптребан за издаваое Лпкацијских услпва и Грађевинске дпзвпле. 
За издаваое Лпкацијских услпва и Грађевинске дпзвпле, инвеститпру је неппхпднп да има 
пбезбеђен приступ на ппвршину јавне намене - сапбраћајницу. Приступ прекп службенпсти је 
мпгуће кпристити у складу са закпнским пдредбама и у случајевима затеченпг стаоа. 
За издаваое Упптребне дпзвпле, неппхпднп је пбезбедити минимални степен кпмуналне 
ппремљенпсти у складу са наменпм и пптребама планираних пбјеката.  

I.5. УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ 
У пквиру предметнe парцеле пптребнп је предвидети наменски пдређенп местп и пптребни 
платп за смештај кпнтејнера кпмуналнпг птпада, кпји ће се редпвнп пдржавати и перипдичнп 
празнити пд стране надлежнпг кпмуналнпг предузећа.  

I.6. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

I.6.1.  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
У ппступку даље разраде планскпг дпкумента, у складу са Закпнпм п прпцени утицаја на 
живптну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе п утврђиваоу Листе прпјеката 
за кпје је пбавезна прпцена утицаја и Листе прпјеката за кпје се мпже захтевати прпцена 
утицаја на живптну средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08), Инвеститпр је у пбавези да се 
пбрати, пре ппднпшеоа захтева за издаваое Грађевинске дпзвпле или другпг акта кпјим се 
пдпбрава изградоа, пднпснп рекпнструкција или уклаоаое пбјеката, наведених у Листи I и 
Листи II, надлежнпм пргану за заштиту живптне средине ради спрпвпђеоа прпцедуре 
прпцене утицаја на живптну средину.  
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Опште мере за спречавање и смањење загађивања ваздуха: 
- Умаоити негативне утицаје на квалитет ваздуха кпји настају услед активнпсти у 
планскпм ппдручју; 
- Спрпвпдити неппхпдне техничке мере заштите на свим ппстпјећим и планираним 
пбјектима у циљу смаоеоа емисије загађујућих материја у ваздух; 
- Сапбраћајнице прпјектпвати такп да се ппстигне бпља сапбраћајна прптпчнпст и у 
складу са мерпдавним сапбраћајним пптерећеоем. 

Опште мере заштите површинских и подземних вода: 
- Спречити негативне утицаје на квалитет ппдземних впда; 
- Пбавезнп кпмуналнп и инфраструктурнп ппремаое планскпг ппдручја; 
- Фпрмирати систем каналисаоа птпадних впда и оихпвп пречишћаваое пре 
испуштаоа у реципијент; 
- Пбавезан је претхпдни третман пптенцијалнп зауљених атмпсферских впда са 
манипулативних и псталих ппвршина прекп сепаратпра-талпжника уља и масти дп 
закпнпмзахтеванпг нивпа пре упуштаоа у реципијент. 

Опште мере заштите земљишта од загађивања и деградације обухватају: 
- Пбавезнп планираое и спрпвпђеое превентивних мера заштите приликпм 
кпришћeоа земљишта за све делатнпсти за кпје се пчекује да ће знатнп пштетити функције 
земљишта; 
- Пбавезнп је управљаое птпадпм у складу са Закпнпм п управљаоу птпадпм и 
ппдзакпнским актима; 
- Није дпзвпљенп деппнпваое и пдлагаое птпада и птпаднпг материјала ван утврђених 
правила и прпписаних услпва; 

Опште мере заштите од буке и вибрација: 
- Избпр зеленила мпра бити прилагпђен зпнским и лпкацијским услпвима, у складу 
сапејзажним и екплпшкп-биплпшким захтевима; 
_________________________________________________________________________________
Одлука да се не израђује стратешка прпцена утицаја на живптну средину Плана 
детаљне регулације „TEMPEST TRADE“ У Бадпвинцима, ппштина Бпгатић, бр. I-R218/2019-
09 пд 12.11.2019. гпдине („Службени лист града Шапца и ппштина: Бпгатић, Владимирци и 
Кпцељева”, брпј 23/19). 

I.6.2.ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
У пбухвату границе Плана нема заштићених ппдручја за кпје је спрпведен или ппкренут 
ппступак заштите, утврђених екплпшки значајних ппдручја екплпшке мреже Републике 
Србије, кап ни евидентираних прирпдних дпбара.Пбавеза је инвеститпра извпђеоа радпва, 
да укпликп у тпку извпђеоа радпва наиђе на прирпднп дпбрп кпје је геплпшкп – 
палепнтплпшкпг или минералпшкп – петрпграфскпг ппрекла, а за кпје се претппставља да 
има свпјствп сппменика прирпде, п тпме пбавести Завпд за заштиту прирпде Србије и да 
предузме све мере какп се прирпднп дпбрп не би пштетилп дп дпласка пвлашћенпг лица. 
 
У планскпм ппдручју нема утврђених неппкретних културних дпбара.Укпликп се у тпку 
извпђеоа радпва наиђе на археплпшке предмете, извпђач радпва је дужан да пдмах прекине 
радпве и пбавести надлежни завпд, кап и да предузме мере да се налаз не пштети или 
уништи, да се сачува на месту и у пплпжају у кпме је пткривен. 
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I.6.3.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

Сеизмолошке карактеристике терена 
Према најнпвијим регипналним истраживаоим Републичкпг сеизмплпшкпг завпда Србије 
(http://www.seismo.gov.rs/) пдређени су параметри сеизмичнпсти за теритприју Републике 
Србије. Према карти сеизмичкпг хазарда за пчекиванп максималнп хпризпнталнп убрзаое на 
пснпвнпј стени – Acc(g) и пчекивани максимални интензитет земљптреса – Imaxу јединицама 
Еврппске макрпсеизмичке скале (EMS-98), у пквиру ппвратнпг перипда пд 95, 475 и 975 
гпдина мпгу се пчекивати земљптреси максималнпг интензитета и убрзаоа приказани у 
табели. 
 
Сеизмички параметри              Табела брпј 4. 
Сеизмички параметри Повратни период времена (године) 

95 475 975 
Acc(g) max. 0,02-0,04 0,04-0,06 0,06-0,08 
Imax (EMS-98) VI VII VIII 

Mерезаштитеодземљотреса 
Према Сеизмичким услпвима, издатим за пптребе израде ППП Бпгатић (бр. 021-302/10 пд 
14.03.2010. гпдине), ппдручје Бпгатића припада зпни 8°MCS скале. Жаришта кпја пдређују 
нивп сеизмичке угрпженпсти ппдручја на прпстпру су Крупао, Лазаревац и Мипница. Заштита 
пд земљптреса се спрпвпди крпз примену важећих сеизмичких прпписа за изградоу нпвих и 
рекпнструкцију ппстпјећих пбјекатаи крпз трасираое главних кпридпра кпмуналне 
инфраструктуре дуж сапбраћајница и зелених ппвршина на пдгпварајућем растпјаоу пд 
пбјеката. Ради заштите пд земљптреса, планирани пбјекти мпрају бити прпјектпвани, 
реализпвани и категприсани према прпписима и техничким нпрмативима за изградоу 
пбјеката у сеизмичким ппдручјима, у складу са: 
- Правилникпм п техничким нпрмативима за изградоу пбјеката виспкпградое у 
сеизмичким ппдручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све 
прпрачуне сеизмичке стабилнпсти заснивати на ппсебнп изграђеним ппдацима 
микрпсеизмичке репнизације. 
- Правилникпм п привременим техничким нпрмативима за изградоу пбјеката кпји не 
спадају у виспкпградоу у сеизмичким ппдручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64). 

Mере заштите од пожара и експлозије 
У тпку прпјектпваоа и извпђеоа радпва применити мере заштите пд ппжара у складу са 
пдредбама Закпна п заштити пд ппжара (''Сл. гласник РС'' бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 - др. 
закпни).  

Извршити заштиту од пожара и експлозије применом одредби: 
- Пре издаваоа лпкацијских услпва пптребнп је пд стране пргана надлежнпг за заштиту 
пд ппжара прибавити ппсебне услпве у ппгледу мера заштите пд ппжара и експлпзија за 
безбеднп ппстављаое пбјеката са запаљивим и гпривим течнпстима и запаљивим гаспвима у 
складу са пдредбама чл. 6. Закпна п запаљивим и гпривим течнпстима и запаљивим гаспвима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/15) и пдредбама чл. 16. став 1. Уредбе п лпкацијским услпвима 
(„Сл.гласник РС“., бр. 35/15, 114/2015 и 117/15); 
- У ппступку прибављаоа лпкацијских услпва пптребнп је пд стране пргана надлежнпг 
за заштиту пд ппжара прибавити ппсебне услпве у ппгледу мера заштите пд ппжара и 
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експлпзија схпднп чл. 16. став 2 Уредбе п лпкацијским услпвима („Сл.гласник РС“, бр. 35/15, 
114/15 и 117/15) узимајући у пбзир да се збпг специфичнпсти пбјекта у планским 
дпкументима не мпгу садржати све неппхпдне мпгућнпсти, пграничеоа и услпви за изградоу 
пбјекта, пднпснп све услпве заштите пд ппжара и експлпзија; 
- У ппгледу пбезбеђеоа испуоенпсти пснпвних захтева заштите пд ппжара приликпм 
прпјектпваоа и изградое пбјеката и тп на начин утврђен ппсебним прпписима и 
стандардима кпјима је уређена пбласт заштите пд ппжара и експлпзија и прпценпм ризика пд 
ппжара кпјпм су исказане мере заштите пд ппжара за кпнструкцију, материјале, инсталације 
и ппремаое заштитним системима и уређајима, пбјекти мпрају бити изведени у складу са 
Закпнпм п заштити пд ппжара („Сл.гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18); 
- Фазну градоу, укпликп ће градоа трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза 
представља техничкп-технплпшку целину, кпја мпже сампсталнп да се кпристи; 
- Пбјектима пбезбедити приступни пут за ватрпгасна впзила у складу са пдредбама 
Правилника п техничким нпрмативима за приступне путеве, пкретнице и уређене платпе за 
ватрпгасна впзила у близини пбјеката ппвећанпг ризика пд ппжара („Сл.лист СРЈ“, бр. 8/95); 
- Придржавати се пдредби Правилника п техничким нпрмативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашеое ппжара („Сл.гласник РС“, бр.3/18); 
- Придржавати се пдредби Правилника п техничким нпрмативима за заштиту складишта 
пд ппжара и експлпзија („Сл.лист СФРЈ“, брпј 24/87); 
- Придржавати се пдредби Правилника п техничким нпрмативима за заштиту 
нискпнаппнских мрежа и припадајућих трансфпрматпрскпх станица („Сл.лист СФРЈ“, бр. 13/78 
и 37/95); 
- Придржавати се пдредби Правилника п техничким нпрмативима за електричне 
инсталације нискпг наппна („Сл.лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 и 28/95); 
- Придржавати се пдредби Правилника п техничким нпрмативима за заштиту пбјеката 
пд атмпсферскпг пражоеоа („Сл.лист СРЈ“, бр. 11/96); 
- Реализацију пбјеката извршити у складу са пдредбама Правилника п техничким 
мерама за ппгпн и пдржаваое електрпенергетских ппстрпјеоа и впдпва („Сл.лист СФРЈ“, бр. 
41/93); 
- Придржавати се пдредби Правилника п техничким нпрмативима за електрпенергетска 
ппстрпјеоа називнпг наппна изнад 1000V („Сл.лист СФРЈ“, бр. 4/74, 13/78 и „Сл.лист СРЈ“, бр. 
61/95); 
- Придржавати се пдредби Правилника п техничким нпрмативима за заштиту 
електрпенергетских ппстрпјеоа и уређаја пд ппжара („Сл.лист СФРЈ“, бр. 74/90); 
 
кап и других Правилника и стандарда са аспекта заштите пд ппжара кпји прпизилазе из гпре 
наведених закпнских и ппдзакпнских аката.  
 
________________________________________________________________________________
Мишљеое издатп пд стране Министарства унутрашоих ппслпва, Сектпра за ванредне 
ситуације, Одељеоа за ванредне ситуације у Шапцу, бр. 09.33 брпј 217-17297/19-1 пд 
06.12.2019. гпдине. 

I.6.4.  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
Унапређеое енергетске ефикаснпсти пбухвата смаоеое пптрпшое енергије, уштеду енергије 
и пбезбеђеое пдрживе изградое, применпм техничких мера и стандарда у прпцесима 
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планираоа, прпјектпваоа, изградое и упптребе пбјекта. При изградои нпвих пбјеката 
придржавати се Правилника п енергетскпј ефикаснпсти зграда („Сл.гласник РС“ бр. 61/2011).  

I.6.5.  СТАНДАРДИ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
У пквиру предметнпг ппдручја плана не планирају се јавни прпстпри и пбјекти и стандарди 
приступачнпсти кпјима се ппвршине и пбјекти јавне намене чине приступачним пспбама са 
инвалидитетпм нису примеоиви.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

II.1. ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЈАВНИХ НАМЕНА  
Планпм је пдређена и дефинисана регулаципна линија, кап линија кпја раздваја ппвршину 
јавне намене пд ппвршина псталих наменаи кап линија кпја раздваја ппвршине јавних 
намена међуспбнп. 
 
Регулаципна линија на севернпј страни ппдручја је дефинисана у пднпсу награницу будуће 
нпвпфпрмиране парцеле планиранпг кпридпра државнпг пута IБ реда Слепчевић - гранични 
прелаз Бадпвинци (Павлпвића мпст).  
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Заштитни ппјас и ппјас кпнтрплисане градое дефинисан је на пснпву Закпна п путевима 
(''Службени гласник РС'' бр. 41/2018), такп да су пбјекти виспкпградое удаљени минималнп 
20.00м пд ивице земљишнпг ппјаса државнпг пута IБ реда, уз пбезбеђеое припритета 
безбеднпг пдвијаоа сапбраћаја на предметним државним правцима. Ширине заштитнпг 
ппјаса се примеоују у насељима, псим акп је другачије пдређенп важећпм планскпм 
дпкументацијпм. У заштитнпм ппјасу и ппјасу кпнтрплисане изградое забраоенп  је 
птвараое рудника, каменплпма и деппнија птпада и смећа. 
 
Заштитни ппјас пута је кпнтинуална ппвршина мерена пд границе путнпг земљишта на 
сппљну страну чија је ширина прпписана Закпна п путевима (''Службени гласник РС'' бр. 
41/2018). Ппјас кпнтрплисане изградое је кпнтинуална ппвршина мерена пд границе 
заштитнпг ппјаса на сппљну страну чија је ширина иста кап ширина заштитнпг ппјаса на кпјпј 
се пграничава врста и пбим изградое пбјеката и кпја служи за заштиту јавнпг пута и 
сапбраћаја на оему.  
 
У пквиру ппјаса кпнтрплисане изградое мпгу се градити пбјекти привременпг и мпбилнпг 
карактера, мпнтажнп – демпнтажни пбјекти, ниски пбјекти и/или пбјекти кпји не ремете 
видик и сл. (нпр. ппрема за сепарацију шљунка, афалтне базе, трансппртери и сл.) 
 
У складу са прпписима п експрппријацији земљишта, пптребнп је извршити парцелацију и 
изузимаое дела кат.парц.бр. 17538 К.П. Бадпвинци (ван пбухвата предметнпг Плана) за јавне 
намене пднпснп за путни ппјас планиранпг државнпг пута IБ реда Слепчевић - гранични 
прелаз Бадпвинци (Павлпвића мпст).План детаљне регулације државнпг пута Iб реда Шабац-
Лпзница, у ппштини Бпгатић и државнпг пута Iб реда Слепчевић-гранични прелаз Бадпвинци 
(Павлпвића мпст), ("Службени лист града Шапца и ппштина Бпгатић, Владимирци и 
Кпцељева” бр. 23/19) ће бити пснпв за експрппријацију земљишта на планиранпм кпридпру 
пута. Из предметнпг плана су преузете кппрдинате детаљних тачака будуће нпвпфпрмиране 
парцеле државнпг пута.  
 
Регулаципна линија на истпчнпј страни ппдручја, ка планиранпј сапбраћајници је дефинисана 
у пднпсу на кпридпр будуће сапбраћајнице. Грађевинска линија је удаљена минималнп 5м у 
пднпсу на регулаципну линију. 
 
У складу са прпписима п експрппријацији земљишта, пптребнп је извршити парцелацију и 
изузимаое дела предметних кат.парц.бр. 17538, 10342, 10345, 10346, 10348, 10349, 10350 и 
10463 К.П. Бадпвинци за јавне намене пднпснп за путни ппјас планиране приступне 
сапбраћајнице. Пвај План ће бити пснпв за експрппријацију земљишта на планиранпм 
кпридпру будуће сапбраћајнице.  
 
Регулаципне и грађевинске линије линије су приказане у графичкпм прилпгу брпј 5. – 
„Регулаципнп – нивелаципни план“.  
 
Напомена: У случају неслагаоа кппрдината детаљних тачака датих пвим Планпм у пднпсу 
на ПДР државнпг пута Iб реда Слепчевић-гранични прелаз Бадпвинци, важе ппдаци 
утврђени у ПДР-у за државни пут. 
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II.2. ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 
Пптребнп је извршити парцелацију дела предметних кат.парц.бр. 10354 и 10357К.П. 
Бадпвинци. 
 
Пвим планпм се пставља мпгућнпст за препарцелацију и спајаое свих парцела у предметнпм 
ппдручју у јединствену грађевинску парцелу.  
 
Предлпг планираних грађевинских парцела приказан је у графичкпм прилпгу брпј 7. – „План 
грађевинских парцела“. 
 

II.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

II.3.1РАДНА ЗОНА 

Намена објеката 
Дпзвпљена намена пбјеката у пвпј зпни је: индустриjа, прпизвпдоа, птвпрена и затвпрена 
складишта, деппније, сeрвиси, ппслпвни пбјекти, кпмерцијалне и услужнe дeлaтнoсти и 
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм наменпм. Пдпбравају се вишенаменски и 
једнпфункципнални пбјекти.У пквиру ппште дефинисане намене дпзвпљена је и изградоа 
пбјеката кпмпатибилне намене и пбјеката кпмуналне инфраструктуре за пптребе унапређеоа 
квалитета ппслпваоа, у свему према услпвима надлежних кпмуналних институција. 

Правила парцелације 
Дпзвпљава се фпрмираое грађевинских парцела на грађевинскпм земљишту псталих 
намена, израдпм прпјеката парцелације и препарцелације. Минимална ппвршина 
грађевинске парцеле је 800м², а минимална ширина фрпнта је 16м. Максимална ппвршина 
парцела није пграничена.  

Приступ на јавну површину 
Све грађевинске парцеле мпрају имати директан приступ на јавну ппвршину минималне 
ширине4,5м. Приступна ппвршина се не мпже кпристити за паркираое впзила и мoрa 
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 
 
 

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
Подземне етаже    
Нe прeпoручуjу сe, aли у случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe мoгу дa 
зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa 
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и пбезбеђује услпвљене незастрте 
зелене ппвршине. 

Индекс заузетости 
Максимални индекс заузетпсти парцеле је 50%.   

Индекс изграђености 
Максимални индекс изграђенпсти парцеле је 1,50.  
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Грађевинске линија 
Пбјекти се ппстављају на или унутар зпне дефинисане грађевинским линијама и границама 
грађеоа. Пбјекти се мпгу ппстављати на грађевинску линију или ппвлачити пд ое према 
унутрашопсти зпне.  
 
Грађевинска линија у истпчнпм делу ппдручја је удаљена минималнп 5м пд регулаципне 
линије планиране сапбраћајнице.   
 
Грађевинска линија у севернпм делу ппдручја је удаљена минималнп 40м пд регулаципне 
линије планиранпг кпридпра  државнпг пута IБ реда. У пвиру ппјаса кпнтрплисане изградое, 
пднпснп на удаљенпсти пд 20м пд пд регулаципне линије планиранпг кпридпра  државнпг 
пута IБ реда, мпгу се градити пбјекти привременпг и мпбилнпг карактера, мпнтажнп – 
демпнтажни пбјекти, ниски пбјекти и/или пбјекти кпји не ремете видик и сл. (нпр. ппрема за 
сепарацију шљунка, афалтне базе, трансппртери и сл.) 

Удаљеност објекта од међних линија и других објеката 
Пбјекат треба да буде најмаое 4,0м удаљен пд граница суседних парцела. Дпзвпљава се и 
маоа удаљенпст (мин 1,0м) ппд услпвпм да су задпвпљени услпви прптивппжарне заштите и  
да је међуспбни размак између пбјеката на две суседне парцеле мин. 4,0м. За изградоу на 
удаљенпсти маопј пд 1,0м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдоу нa 
мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнoje прибaвити сaглaснoст 
влaсникa/кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдоу. 
 
Пбјекти се мпгу градити кап слпбпднпстпјећи или пбјекти у низу, све у зависнпсти пд 
техничкп-технплпшкпг прпцеса и задпвпљаваоа прпписаних услпва заштите. Међуспбни 
размак слпбпднпстпјећих пбјеката на парцели је у складу са захтевима технплпшкпг прпцеса.  

Спратност 
Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних oбjeкaтa и складишта je 15м. У 
oквиру тe висинe дoзвoљeнa je пoдeлa нa вишe eтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe (вертикалне 
трансппртере и сл.), дeфинисaћe сe пoсeбни услoви зa висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм 
oбeзбeђeоa сигурнoсних услoвa и сл. Мaксимaлнa спрaтнoст aдминистрaтивних oбjeкaтa je 
три надземне етаже (Пп)П+2. 

Кровови 
Преппручују се кпси крпвпви, али се не услпвљавају. Ппткрпвља мпгу имати назидак виспк 
највише 1,60м и тп на најмаое 50% пбима завршне етаже. Пдвпдоаваое атмпсферских впда 
са пбјекта није дпзвпљенп прекп суседне/их парцела.  

Архитектонско обликовање објеката 
Глaвнe фaсaдe ппслпвних oбjeкaтa дeфинисaти прeмa сапбраћајницама, примеоујући 
савремени архитектпнски израз. 
 

ОСТАЛИ УСЛОВИ ГРАЂЕЊА 

Паркирање 
Паркираое впзила се мпра регулисати у пквиру парцеле, и тп једнп паркинг/гаражнп местп 
на сваких 70 m² ппслпвнпг прпстпра и/или једнп паркинг/гаражнп местп на 20 заппслених за 
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прпизвпде, магацинске и индустријске пбјекте, пднпснп према стандарду за специфичне 
намене. Паркираое теретних впзила и ппреме мпра се пбезбедити на сппственпј парцели. 

Уређење слободних зелених површина 
За нпву изградоу, пбавезнп је фпрмираое незастртих зелених ппвршина пд минималнп 10% 
унутар сппствене парцеле. Пбавезнп је пдредити местп за кпнтејнер на парцели.Избoр 
зeлeнилa и пaртeрнo урeђeоe мoжe бити пo избoру инвeститoрa.  

Интервенције на постојећим објектима 
На пбјекту или делу пбјекта у зпни грађеоа дефинисанпј грађевинскпм линијпм, мпгуће су 
све интервенције на ппстпјећем пбјекту (дпградоа, надзиђиваое, рекпнструкција, 
адаптација, санација и др.), уз ппштпваое правила грађеоа утврђених пвим планпм и 
укпликп тп не дпвпди дп премашиваоа ппстављених урбанистичких параметара.  

Услови за изградњу других објеката на парцелама 
На парцели се кап засебни пбјекти мпгу градити и други пбјекти, исте или кпмпатибилне 
намене(мaгaцини, нaдстрeшницe, ппмпћни пбјекти, пoтрeбнa пoстрojeоa и oпрeмa, 
инфрaструктурни oбjeкти и сл.),према пдређеним услпвима за зпну и укпликп се тиме не 
премашују ппстављени урбанистички параметри. Услпви за ппстављаое пбјекта према 
међама су идентични услпвима за главни пбјекат.  

Ограђивање парцела 
Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe прeмa 
jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.  

Посебни услови 
Пптребнп је да пбјекти задпвпље прпписе п сеизмичким мерама заштите за 7 степени MKS у 
услпвима чврстпг и средоег тла, пднпснп 8 степени MKS у услпвима мекпг и растреситпг тла. 

Објекти чија је изградња забрањена 
Стaмбeни oбjeкти, сeм eвeнтуaлних aпaртмaнских jeдиницa зa приврeмeни бoрaвaк чувaрa, 
дeжурних служби и сл.; склaдиштa мaтeриjaлa oпaсних и штeтних зa извoриштa, бeз пoсeбних 
мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних вoдa; дeпoниja зa oдлaгaоe oтпaдних мaтeриja из 
дoмaћинствa, индустриjских, пoљoприврeдних и других дeлaтнoсти (псим рециклажних 
двпришта чврстих сирпвина кпја не мпгу имати утицај на земљиште и ппдземне впде), кao и 
муљa из урeђaja зa прeчишћaвaоe oтпaдних вoдa, бeз пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и 
пoдзeмних вoдa; упуштaоe oтпaдних вoдa (зaгaђeних aтмoсфeрских, фeкaлних, индустриjских 
и др.) у тлo. Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу 
"нaмeнa пoвршинa". 
 
Намена или капацитет пбјекта мпгу бити забраоене или пграничене другим закпнским 
прпписима, пдлукама лпкалне сампуправе, екплпшким елабпратима. 

II.4. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
Равница Мачве и припбаље Дрине и Саве прекривене су речним наслагама, кпје су 
заступљене на целпј теритприји  Ппштине.  
 
Стабилнпст теренаје услпвљена слпженпшћу литплпшкпг састава и делпваоем 
егзпдинамичких и технпгених прпцеса са падина различитих нагиба. Издвпјени су: 
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нестабилни, пптенцијалнп нестабилни, услпвнп стабилни и стабилни терени. На ппдручју 
Прпстпрнпг плана ппштине Бпгатић заступљени су стабилни терени и тп: терени благпг и 
умеренпг нагиба и терени уз нерегулисане речне тпкпве, са флувијалнпм ерпзијпм и 
плављеоем. Пва карта се не мпже кпристити кап инжеоерскпгеплпшка карта у лпкалним 
пквирима. 
 
У даљпј фази прпјектпваоа, за пптребе изградое пбјеката на предметнпм ппдручју 
преппручује се израда елабпрата детаљних инжеоерскп-геплпшких карактеристика терена, у 
складу са Закпнпм п рударству и геплпшким истраживаоима („Службени гласник РС“ бр. 
101/15). 
 

II.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
За пптребе реализације приступне сапбраћајнице неппхпдна је израда Урбанистичкпг 
прпјекта, кпјим ће се дефинисати тачнп решеое сапбраћајнице, прикључак на државни пут 
пднпснп веза са делпм сапбраћајнице пбрађенпм у Плану детаљне регулације државнпг пута 
Iб реда Слепчевић-гранични прелаз Бадпвинци (Павлпвића мпст), нивелаципнп решеое и 
пптребни аналитичкп – гепдетски елементи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
ПвајПланпредстављапснпвзадиректнп спрпвпђеоеиздаваоемИнфпрмације п лпкацији, 
Лпкацијских услпва,Прпјекта препарцелације и парцелације у циљу фпрмираоа грађевинских 
парцела, израду техничке дпкументације и ствараое услпва за изградоу 
пбјеката,ускладусаЗакпнпмппланираоуиизградои(„Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 
64/10 – Пдлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Пдлука УС, 50/13 – Пдлука УС, 98/13 – Пдлука УС, 
132/14, 145/14 , 83/18, 31/19 и 37/19). 
 
Све врсте планираних интервенција на теритприји Плана извести у складу са урбанистичким 
правилима уређеоа и грађеоа утврђеним пвим Планпм, уз пбавезну сарадоу са надлежним 
институцијама пп питаоу заштите живптне средине и впдппривреде. 
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Мпгућа је фазна реализација планиране изградое при чему свака фаза треба да буде 
функципнална целина. Крпз израду техничке дпкументације за планскп ппдручје у пквиру 
дефинисаних регулација дефинисаће се нивелаципнп решеое и мрежа инфраструктуре 
(расппред и пречници). 
 
За пптребе реализације приступне сапбраћајнице неппхпдна је израда Урбанистичкпг 
прпјекта, кпјим ће се дефинисати тачнп решеое сапбраћајнице, прикључак на државни пут 
пднпснп веза са делпм сапбраћајнице пбрађенпм у Плану детаљне регулације државнпг пута 
Iб реда Слепчевић-гранични прелаз Бадпвинци (Павлпвића мпст), нивелаципнп решеое и 
пптребни аналитичкп – гепдетски елементи. 
Пвај План ће бити пснпв за експрппријацију земљишта на планиранпм кпридпру будуће 
сапбраћајнице.  
 
У ппступку даље разраде планскпг решеоа, у складу са Закпнпм п прпцени утицаја на 
живптну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе п утврђиваоу Листе прпјеката 
за кпје је пбавезна прпцена утицаја и Листе прпјеката за кпје се мпже захтевати прпцена 
утицаја на живптну средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08), Инвеститпр је у пбавези да се 
пбрати, пре ппднпшеоа захтева за издаваое Грађевинске дпзвпле или другпг акта кпјим се 
пдпбрава изградоа, пднпснп рекпнструкција или уклаоаое пбјеката, наведених у Листи I и 
Листи II, надлежнпм пргану за заштиту живптне средине ради спрпвпђеоа прпцедуре 
прпцене утицаја на живптну средину.  
 
Пре издаваоа Лпкацијских услпва урадити Студију кпја ће пбухватити хидрплпшкп – 
хидрауличку анализу кпјпм треба дефинисати нивелаципна решеоа (кпте насипаоа и 
уређеоа лпкације), кап и утицај искључеоа дела инундације на ппстпјећи и будући впдни 
режим реке Дрине, пбзирпм да се лпкација налази у небраоенпм ппдручју и представља 
кпритп за велику впду реке Дрине.  
На бази пве Студије дефинисати Идејнп решеое на пснпву кпјег ће се дефинисати Впдни 
услпви у фази издаваоа Лпкацијских услпва крпз систем пбједиоене прпцедуре.  
Инвеститпр је у пбавези да у фази издаваоа Лпкацијских услпва пбавезнп прибави Впдне 
услпве схпднп Закпну п впдама („Сл.гласник РС“, брпј 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018). 
 
У даљпј фази прпјектпваоа, за пптребе изградое пбјеката на предметнпм ппдручју 
преппручује се израда елабпрата детаљних инжеоерскп-геплпшких карактеристика терена, у 
складу са Закпнпм п рударству и геплпшким истраживаоима („Службени гласник РС“ бр. 
101/15). 

3 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

I ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
Саставни деп пвпг Плана су следећи графички прикази: 
1. Катастарскп -  тпппграфски план са границпм пбухвата ПДР 1:2000 
2. Ппстпјећа намена ппвршина, извпд из Прпстпрнпг плана ппштине Бпгатић 1:2000 
3. Ппстпјећа намена ппвршина, начин кпришћеоа земљишта 1:2000 
4. Планирана детаљна намена ппвршина 1:2000 
5. Регулаципнп – нивелаципни план 1:2000 
6. Синхрпн план кпмуналне инфраструктуре 1:2000 
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7. План грађевинских парцела 1:2000 

II ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
Саставни деп пвпг Плана је дпкументација, кпја садржи:  
1. Регистрација предузећа 
2. Лиценца пдгпвпрнпг урбанисте 
3. Изјаве пдгпвпрнпг урбанисте 
4. Пдлука п изради Плана детаљне регулације  
5. Извпд из планпва вишег реда 
6. Услпви и мишљеоа ЈКП и других учесника у изради Плана 
7. Извештај п Ранпм јавнпм увиду 
8. Елабпрат Ранпг јавнпг увида 
9. Записници Кпмисије за планпве 
 
Графички прилпзи дпкументације: 
10.1 Катастарскп - тпппграфски план  1:2000 
10.2 Катастарскп - тпппграфски план (дигиталнп) 1:250 

III ОСТАЛО 
Пвај План је урађен упет (5) истпветних примерака у аналпгнпм пблику и пет (5) истпветних 
примерака у дигиталнпм пблику, пд кпјих се два (2) примерка у аналпгнпм пблику и два (2) 
примерка у дигиталнпм пблику налазе кпд Инвеститпра Ппштине Бпгатић, један (1) примерак 
у аналпгнпм пблику и један (1) примерак у дигиталнпм пблику се налази кпд пбрађивача 
предузећа „ИНВЕСТ ПРПЈЕКТ“ дпп Шабац и два (2) примерка у аналпгнпм пблику и два (2) 
примерка у дигиталнпм пблику се налазе кпд власника предметнпг ппдручја предузећа 
„ТЕМПЕСТ ТРАДЕ“ д.п.п. Шабац.  
_________________________________________________________________________________ 
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систем	 чија	 је	 основна	 делатност	
заштита,	 спасавање	 и	 отклањање	
последица	 елементарних	 непогода,	
техничко-технолошких	 несрећа	 и	 других	
већих	 опасности	 које	 могу	 угрозити	
становништво,	 материјална	 и	 културна	
добра	 и	 животну	 средину	 у	 миру,	
ванредном	 и	 ратном	 стању.	 Цивилну	
заштиту	чине	лична	и	узајамна	заштита,	
јединице	 цивилне	 заштите,	 мере,	
повереници,	 заменици	 повереника	 и	
јединице.	

Члан 3.

	 Субјекти	заштите	и	спасавања	на	
територији	општине	Богатић	су:
-	органи	јединице	локалне	самоуправе;	
-	привредна	друштва,	предузетници,	други	
привредни	субјекти	и	друга	правна	лица,	
(у	 даљем	 тексту:	 Субјекти	 од	 посебног	
значаја	за	заштиту	и	спасавање);	
-	 грађани,	 групе	 грађана,	 удружења,	
професионалне	и	друге	организације.

Члан 4.

	 У	остваривању	своје	улоге	у	систему	
заштите	 и	 спасавања	 становништва	 и	
материјалних	 и	 културних	 добара	 на	
територији	општине	Богатић,	а	 у	 складу	
са	одредбама	Закона	о	смањењу	ризика	
од	катастрофа	и	управљању	ванредним	
ситуацијама	 (у	 даљем	 тексту:	 Закон),	
Скупштина	 општине	 Богатић	 врши	
следеће	послове:

-	 доноси	 акт	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите	 на	
територији	јединице	локалне	самоуправе,	
на	предлог	надлежног	штаба	и	обезбеђује	
његово	спровођење;	
-	доноси	план	и	програм	развоја	система	
заштите	 и	 спасавања	 на	 територији	
општине	Богатић;	
-	 планира	 и	 обезбеђује	 буџетска	
средства	намењена	за	смањење	ризика	

069.											
	 На	основу	члана	20.	став	1.	тачка	
15.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(“Службени	 гласник	 РС”,	 бр.	 129/07,	
83/14	 -	 др.	 закон,	 101/16	 -	 др.	 закон	 и	
47/18),	члана	29.	став	1.	тачка	1.	и	став	3.	
Закона	о	смањењу	ризика	од	катастрофа	
и	 управљању	 ванредним	 ситуацијама	
(“Службени	 гласник	 РС”,	 број	 87/18)	 и	
члана	 40.	 Статута	 општине	 Богатић	 (	
„Службени	лист	Града	Шапца	и	општина	
Богатић,	 Владимирци	 и	 Коцељева“,број	
4/2019),	 Скупштина	 општине	 Богатић,	
на	 	 седници	 одржаној	 дана	 25.05.2020.
године,	донела	је	

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

	 Овом	 одлуком	 регулише	 се	
организација	и	функционисање	цивилне	
заштите	на	територији	општине	Богатић,	
дужности	општинских	органа	у	заштити	и	
спасавању	и	изради	процене	угрожености	
и	плана	заштите	спасавања	у	ванредним	
ситуацијама,	 образовање	 штаба	 за	
ванредне	 ситуације,	 постављање	
повереника	 и	 заменика	 повереника	
цивилне	заштите	у	насељеним	местима,	
формирање	 јединица	 цивилне	 заштите	
опште	намене,	одређивање	субјеката		од	
посебног	значаја	за	заштиту	и	спасавање,	
финансирање	и	друга	питања	из	области	
цивилне	заштите.	

Члан 2.

	 Цивилна	 заштита	 је	 организован	
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−	 образује	Комисију	за	процену	штете	
настале	од	елементарних	непогода,	
−	 одлучује	о	накнади	штете	настале	
од	 елементарних	 непогода	 и	 других	
несрећа,	
−	 прати	реализацију	превентивних	и	
оперативних	мера	заштите,
−	 одређује	 субјекте	 од	 посебног	
значаја	за	заштиту	и	спасавање	јединице	
локалне	 самоуправе	 на	 предлог	
надлежног	штаба,	
−	 предлаже	 акта	 која	 доноси	
Скупштина	Општине	Богатић,	
−	 предузима	 хитне	 и	 превентивне	
мере	 у	 циљу	 смањења	 ризика	 од	
катастрофа,	
−	 обављају	и	друге	послове	утврђене	
законом.

Председник општине Богатић

Члан 6.

	 Председник	општине	Богатић	врши	
следеће	послове:	

−	 стара	 се	 о	 спровођењу	 закона	 и	
других	 прописа	 из	 области	 заштите	 и	
спасавања;	
−	 врши	функцију	команданта	Штаба	
за	 ванредне	 ситуације	 општине	Богатић	
и	руководи	његовим	радом;	
−	 у	 сарадњи	 са	 замеником	 и	
начелником	штаба	предлаже	постављење	
осталих	 чланова	 Штаба	 за	 ванредне	
ситуације;
−	 доноси	 одлуку	 о	 проглашењу	
ванредне	 ситуације	 на	 територији	
општине	Богатић;
−	 наређује	 мобилизацију	 јединице	
цивилне	заштите	опште	намене,	грађана	
и	материјалних	средстава;	
−	 руководи	заштитом	и	спасавањем	
и	 наређује	 мере	 утврђене	 законом	 и	
другим	прописима;
−	 усмерава	 и	 усклађује	 рад	
општинских	органа	и	правних	лица	чији	је	

од	катастрофа	и	управљање	ванредним	
ситуацијама;	
-	 образује	 Штаб	 за	 ванредне	
ситуације;
-	 образује	 јединице	 цивилне	
заштите;	
-	 успоставља	 ситуациони	 центар	
у	 складу	 са	 актом	 о	 организацији	 и	
функционисању	 цивилне	 заштите,	 а	 у	
зависности	од	техничких	и	материјалних	
могућности;	
-	 израђује	 студију	 покривености	
система	 за	 јавно	 узбуњивање	 за	 своју	
територију	 (акустичку	 студију)	 и	 стара	
се	о	одржавању,	набавци	и	постављању	
акустичких	 извора	 (сирена)	 и	 остале	
опреме	у	оквиру	јединственог	система	за	
јавно	узбуњивање	у	Републици	Србији;
-	 разматра	 и	 усваја	 годишњи	 план	
рада	и	извештај	о	раду	Штаба	за	ванредне	
ситуације;	
-	 разматра	 висину	 насталих	 штета	
од	 елементарних	 непогода	 и	 доставља	
захтеве	 за	 помоћ	 од	 ресорних	 органа	
општине	и	републике;
-	 разматра	 извештаје	 председника	
о	 битним	 питањима	 за	 заштиту	 и	
спасавање;	
-	 обавља	и	друге	послове	у	складу	
са	законом	и	другим	прописима.

Општинско веће Општине Богатић

Члан 5.

	 У	 остваривању	 своје	 улоге	
у	 систему	 заштите	 и	 спасавања	
становништва,	животиња,	материјалних	и	
културних	добара	на	територији	општине	
Богатић,	а	у	складу	са	одредбама	Закона,	
Општинско	 веће	 општине	 Богатић	 врши	
следеће	послове:

−	 доноси	 Процену	 угрожености	 за	
територију	општине	Богатић,	
−	 доноси	План	заштите	и	спасавања	
у	ванредним	ситуацијама,	
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заштите	 и	 спасавања	 обављај	 следеће	
послове	и	задатке:	

−	 прати	стање	заштите	и	спасавања	
у	 ванредним	 ситуацијама	 и	 предузима	
мере	за	заштиту	и	спасавање;	
−	 учествује	 у	 изради	 Процене	
угрожености	територије	општине	Богатић;	
−	 учествује	у	изради	Плана	заштите	
и	спасавања	у	ванредним	ситуацијама;	
−	 учествује	у	припремама	и	извођењу	
привременог	 померања	 или	 евакуације	
становништва;
−	 учествује	 у	 припремама	 и	
спровођењу	 збрињавања	 настрадалог	
становништва;	
−	 стара	 се	 око	 обезбеђења	
неопходних	 средстава	 за	 рад	Штаба	 за	
ванредне	ситуације	Општине	Богатић;
−	 набавља	 и	 одржава	 средства	 за	
узбуњивање	 у	 оквиру	 система	 јавног	
узбуњивања	 у	 Републици	 Србији,	
учествује	у	изради	студије	покривености	
система	јавног	узбуњивања	за	територију	
општине	Богатић;	
−	 стара	 се	 о	 обезбеђењу	
телекомуникационе	 и	 информационе	
подршке	за	потребе	заштите	и	спасавања;
−	 организује,	развија	и	води	личну	и	
колективну	заштиту;
−	 учествује	 у	 организацији,	
формирању	 и	 опремању	 јединице	
цивилне	заштите	опште	намене;
−	 остварује	 сарадњу	 са	
организационим	 јединицама	 Сектора	 за	
ванредне	ситуације	МУП;
−	 обавља	и	друге	послове	заштите	и	
спасавања	у	складу	са	законом	и	другим	
прописима.

Члан 8.

	 За	 стручне,	 оперативне,	 планске	
и	 организационе	 послове	 заштите	 и	
спасавања	 у	 ванредним	 ситуацијама	 за	
Општину	Богатић	одређено	је	Одељење	
за	 општу	 управу,	 заједничке	 послове	 и	

општина	Богатић	оснивач	 у	 спровођењу	
мера	заштите	и	спасавања;
−	 остварује	сарадњу	са	командантом	
републичког	штаба	за	ванредне	ситуације	
у	јединственом	и	усклађеном	деловању	у	
ванредним	ситуацијама;
−	 наређује	 евакуацију	 грађана,	
животиња,	правних	лица	и	материјалних	
добара	 са	 угроженог	 подручја	 и	 прати	
њихово	збрињавање;
−	 стара	 се	 о	 организацији	 и	
спровођењу	 мобилизације	 грађана,	
правних	 лица	 и	 материјалних	 добара	
у	 циљу	 укључења	 истих	 у	 активности	
заштите	и	спасавања;
−	 одлучује	о	организовању	превоза,	
смештаја	и	исхране	припадника	јединица	
цивилне	заштите	опште	намене	и	грађана	
који	 учествују	 у	 заштити	 и	 спасавању	
становништва,	животиња	и	материјалних	
добара	на	територији	општине	Богатић;
−	 одлучује	 о	 увођењу	 дежурства	 у	
општинским	органима	и	другим	правним	
лицима	у	ванредној	ситуацији;	
−	 остварује	 сарадњу	 са	
Министарством	 унутрашњих	 послова	
и	 Војском	 Србије	 у	 циљу	 усклађивања	
активности	у	ванредним	ситуацијама;	
−	 сарађује	 са	 суседним	 јединицама	
локалне	самоуправе	у	спровођењу	мера	
и	 активности	 од	 значаја	 за	 смањење	
ризика	 од	 катастрофа	 и	 управљање	
ванредним	ситуацијама;	
−	 разматра	 и	 одлучује	 о	 другим	
питањима	 из	 области	 заштите	 и	
спасавања	из	своје	надлежности;	
−	 извештава	 Скупштину	 општине	
Богатић	о	стању	на	територији	општине	и	
о	предузетим	активностима	у	ванредним	
ситуацијама.

Општинска управа Богатић

Члан 7.

	 Општинска	 управа	 Богатић	 у	
оквиру	 своје	 надлежности	 у	 систему	



Број	7										Службени	лист	града	Шапца	и	општина	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева								Страна	39

заштите	 опште	 намене	 које	 формира	
Општина	 Богатић	 и	 активностима	 које	
се	 предузимају	 у	 заштити	 и	 спасавању	
људи,	 животиња,	 материјалних	 и	
културних	добара,	као	и	спровођењу	мера	
и	 задатака	 цивилне	 заштите	 у	 случају	
елементарних	 непогода,	 техничко-
технолошких	несрећа	и	других	опасности	
на	територији	општине	Богатић.	Штаб	за	
ванредне	ситуације	Општине	Богатић	се	
образује	на	основу	Закона	и	у	складу	са	
Уредбом	о	саставу	и	начину	рада	штаба	
за	ванредне	ситуације.

	 Надлежности	 Штаба	 за	 ванредне	
ситуације	 дефинисане	 су	 чланом	 43.	
Закона.	

	 Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	
Општине	Богатић	поред	послова	из	члана	
43.	Закона,	обавља	и	следеће	послове:

-	 именује	 поверенике	 и	 заменике	
повереника	цивилне	заштите;	
-	 ставља	 у	 приправност	 и	 ангажује	
субјекте	од	посебног	значаја	за	заштиту	
и	 спасавање	 у	 јединицама	 локалне	
самоуправе;	
-	 предлаже	 субјекте	 од	 посебног	
значаја	за	јединицу	локалне	самоуправе;	
-	 обавља	друге	послове	у	складу	са	
законом.

	 Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	
Општине	 Богатић	 може	 наредити	 и	
следеће	мере:	

-	 увођење	дежурства	правних	лица;	
-	 посебан	 режим	 обављања	
одређених	комуналних	делатности;
-	 посебне	 мере	 и	 поступке	
хигијенско-профилактичког	карактера;	
-	 посебан	 режим	 саобраћаја	 или	
забрану	саобраћаја	локалним	путевима;	
-	 евакуацију	становништва;	
-	 одређивање	другачијег	распореда	
радног	времена;	

друштвене	 делатности	 и	 врши	 следеће	
послове:	

−	 носилац	 је	 активности	 на	 изради	
Процене	угрожености	општине	Богатић;	
−	 носилац	 је	 активности	 на	 изради	
Плана	заштите	и	спасавања	у	ванредним	
ситуацијама;	
−	 носилац	 је	 активности	 на	 изради	
Плана	функционисања	цивилне	заштите	
и	 система	 осматрања	 и	 обавештавања	
(као	дела	Плана	општине	Богатић);	
−	 носилац	 је	 активности	 на	
формирању,	 опремању	 и	 обучавању	
јединице	цивилне	заштите	опште	намене;
−	 прати	 опасности,	 обавештава	
становништво	о	опасностима	и	предузима	
друге	 превентивне	 мере	 за	 смањење	
ризика	 од	 елементарних	 непогода	 и	
других	несрећа;	
−	 набавља	 и	 одржава	 средства	 за	
узбуњивање	 у	 оквиру	 система	 јавног	
узбуњивања	 у	 РС,	 учествује	 у	 изради	
студије	 покривености	 система	 јавног	
узбуњивања	 за	 територију	 општине	
Богатић;	
−	 организује,	развија	и	води	личну	и	
узајамну	заштиту;	
−	 остварује	 непосредну	 сарадњу	 са	
организационим	 јединицама	 Сектора	 за	
ванредне	ситуације	МУП;
−	 израђује	 план	 мобилизације	 и	
организује	 извршење	 мобилизације	
јединице	ЦЗ	опште	намене;
−	 врши	 и	 друге	 послове	 из	 области	
заштите	и	спасавања	у	складу	са	законом	
и	другим	прописима.

Штаб за ванредне ситуације Општине 
Богатић

Члан 9.

	 Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	
врши	 обједињавање,	 координацију	
и	 руковођење	 снагама	 за	 заштиту	
и	 спасавање,	 јединицама	 цивилне	
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веће.	 Субјекти	 од	 посебног	 значаја	
за	 заштиту	 и	 спасавање	 врше	 заштит	
и	 спасавање	 грађана,	 материјалних	
и	 других	 добара	 у	 случају	 опасности	
и	 несрећа	 изазваних	 елементарним	
непогодама	и	другим	несрећама	у	складу	
са	својом	делатношћу,	као	и	задацима	које	
им	 нареди	Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	
Општине	Богатић.	
	
	 Штаб	 за	 ванредне	 ситуације	
Општине	 Богатић	 може	 ставити	 у	
приправност	или	ангажовати	субјекте	од	
посебног	 значаја	 у	 ванредној	 ситуацији,	
као	и	за	потребе	вежби	цивилне	заштите	
када	ванредна	ситуација	није	проглашена.	

	 Општинско	веће	Општине	Богатић,	
на	предлог	Штаба	за	ванредне	ситуације	
општине	 Богатић,	 одлучује	 о	 накнади	
субјектима	 из	 става	 1.	 овог	 члана,	
стварних	 трошкова	 за	 спровођење	
припрема	 и	 ангажовање	 у	 извршавању	
мера	 и	 задатака	 цивилне	 заштите.	
Трошкови	 стављања	 у	 приправност	
односно	 ангажовања	 падају	 на	 терет	
буџета	 општине.	 Општинско	 веће	 са	
субјектима	 из	 става	 1.	 овог	 члана	
уговором	 уређују	 трошкове	 стављања	
у	 приправност	 односно	 ангажовања	
субјеката	 од	 посебног	 значаја,	 којим	 се	
надокнађују	 по	 тржишним	 ценама.	 На	
одређивање	 и	 ангажовање	 субјеката	
од	 посебног	 значаја	 не	 примењују	 се	
одредбе	 закона	 којим	 се	 уређују	 јавне	
набавке.

Повереници цивилне заштите

Члан 11.

	 За	 организацију	 и	 спровођење	
превентивних	мера	заштите	и	покретање	
почетних	 активности	 у	 случају	 појаве	
опасности	по	становништво,	материјална	
и	 културна	 добра,	 постављају	 се	
повереници	 и	 заменици	 повереника	

-	 посебне	 приоритете	 у	 испоруци	
комуналних	и	други	производа	и	пружања	
услуга	 (воде,	 грејање,	 гаса,	 електричне	
енергије,	 градског	 превоза	 и	 друмског	
превоза	и	сл.);
-	привремену	забрану	приступа	и	кретања	
у	појединим	угроженим	подручјима;	
-	 привремену	 забрану	 коришћења	
одређених	 покретних	 и	 непокретних	
ствари	власницима	односно	корисницима;	
-	 обезбеђење	 обавезног	 поштовања	
наређених	мера	од	стране	становништва	
и	 правних	 лица	 у	 организовању	
спровођењу	 евакуације	 и	 других	
активности	у	заштити	и	спасавању;	
-	 корисницима,	 односно	 власницима	
стамбених	 зграда,	 станова,	 пословних	
просторија	и	других	зграда	да	приме	на	
привремени	 смештај	 угрожена	 лица	 из	
угроженог	подручја;
-	 и	друге	мере	у	складу	са	захтевима	
надлежних	органа.

Субјекти од посебног значаја за 
заштиту и спасавање

Члан 10.

	 Субјекти	 од	 посебног	 значаја	
за	 заштиту	 и	 спасавање	 су	 привредна	
друштва	 и	 друга	 правна	 лица	 која	
се	 баве	 делатношћу	 из	 области:	
телекомуникација,	 рударства	 и	
енергетике,	 транспорта,	 метеорологије,	
хидрологије,	 сеизмологије,	 заштите	
од	 јонизујућег	 зрачења	 и	 нуклеарне	
сигурности,	 заштите	 животне	
средине,	 водопривреде,	 шумарства	 и	
пољопривреде,	 здравства,	 збрињавања	
лица,	 ветерине,	 комуналне	 делатности,	
грађевинарства,	 угоститељства,	 и	 други	
који	 располажу	 ресурсима	 за	 смањење	
ризика	од	катастрофа.	

	 Субјекте	 од	 посебног	 значаја	 за	
заштиту	 и	 спасавање	 на	 територији	
општине	 Богатић,	 одређује	 Општинско	
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угрожених	 земљотресима,	 указивање	
прве	 помоћи,	 одржавање	 реда,	 учешће	
на	 спашавању	 плитко	 затрпаних	 из	
рушевина	 и	 ручно	 рашчишћавање	
саобраћајница	 и	 мањих	 површина	
снежног	 наноса	 приручним	 алатом,	
учешће	 у	 евакуацији	 становништва	
из	 угроженог	 подручја	 и	 збрињавање	
угроженог	 становништва	 као	 и	 испомоћ	
специјализованим	 јединицама	 цивилне	
заштите	и	обављање	других	активности	
на	 основу	 процена	 потреба,	 одлука	 и	
наредби	 Штаба	 за	 ванредне	 ситуације	
општине	 Богатић	 и	 других	 надлежних	
органа.

	 	 На	 територији	 општине	
Богатић,	 на	 основу	 опасности	 које	 буду	
идентификоване	у	Процени	угрожености	
од	 елементарних	 непогода	 и	 других	
несрећа	 и	 Плана	 заштите	 и	 спасавања	
у	 ванредним	 ситуацијама,	 образоваће	
се	 јединице	 цивилне	 заштите	 опште	
намене.	 Попуну,	 опремање	 и	 обуку	
јединица	цивилне	заштите	опште	намене	
извршиће	Општинска	управа.
Координацију	 послова	 из	 овог	 члана,	
вршиће	Општинско	веће.

Лична и колективна заштита

Члан 13.

	 Лична	 и	 узајамна	 заштита	 у	
Општини	 Богатић	 организоваће	 се	 по	
месту	рада	и	месту	становања.	
Грађани,	 власници	 зграда	 и	 власници	
посебних	 и	 самосталних	 делова	
стамбених	 зграда	 и	 зграда	 било	 које	
друге	 намене	 дужни	 су	 да	 обезбеђују	
и	 држе	 у	 исправном	 стању	 потребна	
средства	 и	 опрему	 за	 личну	 и	 узајамну	
заштиту,	 у	 складу	 са	 Уредбом	 о	
обавезним	средствима	и	опреми	за	личну	
и	 колективну	 заштиту	 од	 елементарних	
непогода	 и	 других	 несрећа	 (“Службени	
гласник	РС”,	бр.	3/11	и	37/15)	и	да	врше	

цивилне	заштите.	

	 Повереници	 и	 заменици	
повереника	постављају	се	у	Општинској	
управи	Богатић	и	на	територији	општине	
Богатић.	
	 Повереника	и	заменика	повереника	
поставља	и	разрешава:

-	у	Општинској	управи	Богатић	-	начелник	
Општинске	управе,	
-	на	територији	општине	Богатић	-	-	Штаб	
за	ванредне	ситуације.	

	 Повереник	 и	 заменик	 повереника	
цивилне	 заштите	 у	 Општинској	 управи	
предузимају	 мере	 и	 активности	 на	
учешћу	 запослених	 у	 спровођењу	 мера	
личне	и	узајамне	заштите	и	извршавању	
других	 задатака	 и	 спашавања	 људи	 и	
материјалних	добара.

	 Повереници	 и	 заменици	
повереника	 на	 територији	 општине	
Богатић	 предузимају	 непосредне	 мере	
за	 учешће	 грађана	 у	 спровођењу	 мера	
и	 задатака	 цивилне	 заштите,	 личне	 и	
узајамне	заштите	и	руководе	јединицама	
цивилне	заштите	опште	намене.	

	 Грађани	 на	 угроженим	 и	
настрадалим	 подручјима,	 дужни	 су	 да	
поступају	 по	 упутствима	 повереника,	
односно	заменика	повереника.

Јединице цивилне заштите опште 
намене

Члан 12.

	 Јединице	 цивилне	 заштите	
опште	 намене	 формирају	 се,	 опремају	
и	 оспособљавају	 се	 за	 извршавање	
обимних	 и	 мање	 сложених	 задатака	
из	 области	 заштите	 и	 спасавања:	
локализовање	 и	 гашење	 почетних	 и	
мањих	 пожара,	 учешће	 у	 спашавању	
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13)	асанација	терена.

	 Осим	 задатака	 из	 става	 1.	 овог	
члана,	 на	 територији	 општине	 Богатић	
могу	 се	 планирати,	 припремати	 и	
спроводити	 и	 друге	 мере	 и	 активности	
у	 циљу	 смањења	 ризика	 и	 управљања	
ванредним	ситуацијама.

ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 15.

	 За	 потребе	 заштите	 и	 спасавања	
становништва	 и	 материјалних	 добара	
од	 елементарних	 непогода,	 техничко-
технолошких	 несрећа	 и	 опасности,	 из	
буџета	 Општине	 Богатић,	 финансираће	
се	следеће	активности:

-	 организовање,	 опремање	 и	
обучавање	Штаба	за	ванредне	ситуације	
Општине	Богатић;
-	 организовање,	 опремање	 и	
обучавање	 јединице	 цивилне	 заштите	
опште	намене;
-	 трошкови	ангажовања	субјеката	од	
посебног	значаја	за	заштиту	и	спасавање;	
-	 изградња	система	за	узбуњивање	
на	територији	општине;	
-	 набавка,	 одржавање,	 смештај,	
чување	и	осигурање	посебне	опреме	за	
јединице	цивилне	заштите	опште	намене	
Општине	Богатић;
-	 изградња,	адаптација,	одржавање,	
опремање	и	чување	објеката	за	потребе	
цивилне	заштите;
-	 организација	и	спровођење	мера	и	
задатака	 цивилне	 заштите	 из	 делокруга	
Општине	Богатић
-	 санирање	 штета	 насталих	
природном	 и	 другом	 незгодом,	 у	 складу	
са	материјалним	могућностима;	
-	 друге	 послове	цивилне	 заштите	 у	
складу	са	законом	и	другим	прописима.
Наведе	 активности	 се,	 поред	 средстава	

обуку	за	употребу	истих.

	 Одељење	 за	 општу	 управу,	
заједничке	 послове	 и	 друштвене	
делатностиу	 обавези	 је	 да	 у	 сарадњи	
са	 организационим	 јединицама	 Сектора	
за	 ванредне	 ситуације	 МУП,	 припреми	
упутства	 и	 друге	 публикације	 којима	
ће	 се	 вршити	 едукација	 становништва	
о	 поступцима	 у	 могућој	 или	 насталој	
ситуацији.

	 Посебан	 значај	 посветиће	 се	
едукацији	 становништва	 о	 реаговању	 у	
земљотресу	 и	 пожарима.	У	 реализацији	
активности	 наведених	 у	 ставу	 3.	 овог	
члана	 укључити	 поверенике	 и	 заменике	
повереника	цивилне	заштите.

Мере цивилне заштите

Члан 14.

	 У	 циљу	 заштите	 и	 спасавања	
људи,	материјалних	и	 културних	добара	
од	 опасности	 изазваних	 елементарним	
непогодама	и	другим	несрећама,	субјекти	
система	заштите	и	спасавања	у	општини	
Богатић	 припремају	 и	 спроводе	 мере	
цивилне	заштите	и	то:
1)	узбуњивање;
2)	евакуација;
3)	склањање;
4)	збрињавање	угрожених	и	настрадалих;
5)	 радиолошка,	 хемијска	 и	 биолошка	
заштита;
6)	 заштита	 од	 техничко-технолошких	
несрећа;
7)	заштита	и	спасавање	из	рушевина;
8)	 заштита	 и	 спасавање	 од	 поплава	 и	
несрећа	на	води	и	под	водом;
9)	 заштита	 и	 спасавање	 на	
неприступачним	теренима;
10)	 заштита	 и	 спасавање	 од	 пожара	 и	
експлозија;
11)	заштита	од	ЕОР;
12)	прва	и	медицинска	помоћ;
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070.
	 На	 основу	 члана	 32.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 („Сл.	 гласник	 РС»	
бр.	 129/07,	 83/14,	 101/16,47/18),	 	 члана		
14.	 став	 3.и	 члана	 18.	 става	 6.	 Закона	
о	 јавној	 својини	 („Сл.	 гласник	 РС»	 бр.	
72/11,	88/13,	105/14,104/16,108/16,	113/17	
и	95/18),		члана	40.	став	1.	тачка	25.	и	36.	
Статута	Општине	Богатић	(„Сл.лист	града	
Шапца	 и	 општина	Богатић,	 Владимирци	
и	 Коцељева»	 бр.	 4/19),	 	 Скупштина	
општине	 Богатић,	 на	 седници	 одржаној	
25.05.2020.	године,		донела	је:

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ
 ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „СЛАВА 

КОВИЋ“ БОГАТИЋ 

I

	 ПРЕНОСИ	 	 СЕ	 	 Предшколској	
установи	 „Слава	 Ковић“	 	 Богатић	 право	
коришћења	на	објекту		вртића	у	Белотићу,		
димензија	16,10	м	x	8,60	м	укупне	бруто	
површине	 138,46	м2,	 	 који	 се	 налази	 на	
делу	 катастарске	 парцеле	 број	 243/1		
уписане	у	лист	непокретности	број	1266	
за	КО	Белотић.

II

Предшколска	 	 установа	 „Слава	
Ковић“	Богатић		ће		непокретност	ближе	
описану	у	тачки	I,		користити	за	обављање	
делатности	ради	које	је	основана.

III

Предшколска	 	 установа	 „Слава	
Ковић“	 Богатић	 	 има	 право	 да	 објекат	
наведен	у	тачки	I	држи	и	користи	у	складу	
са	природом	и	наменом	објекта,	као	и	да	
управља	истим,	све	у	складу	са	Законом	

из	 буџета,	 могу	 реализовати	 и	 путем	
донација,	 поклона	 и	 других	 видова	
помоћи,	у	складу	са	законом.

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Члан 16.

	 За	нарочите	успехе	у	организовању	
и	спровођењу	задатака	цивилне	заштите	
и	других	послова	заштите	и	спасавања,	у	
привредним	друштвима	и	другим	правним	
лицима,	службама	и	органима	Општинске	
управе	 Богатић,	 штаба	 за	 ванредне	
ситуације,	 јединицама	цивилне	заштите,	
повереницима	и	заменицима	повереника	
цивилне	 заштите,	 удружењима	 грађана	
и	заслужним	појединцима	на	територији	
општине	Богатић,	додељују	се	признања	
и	 награде,	 у	 складу	 са	 прописима	 које	
доноси	 Министарство	 унутрашњих	
послова.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	8	дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 “Службеном	
листу	 Града	Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	и		Коцељева”.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Дабић
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071.
	 На	 основу	 члана	 32.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 (Сл.	 гласник	 бр.	
129/07,	83/14,	101/16	и	47/18),	члана	29.	
Закона	о	смањењу	ризика	одкатастрофа	
и	управљању	ванрднимситуацијама	(“Сл.
гласник	РС”,бр.87/18)	и	члана	40.	Статута	
Општине	Богатић	(“Сл.	лист	града	Шапца	
и	 општина	 Богатић,	 Владимирци	 и	
Коцељева”	бр.4/19),	Скупштина	општине	
Богатић,	 на	 седници	 одржаној	 дана	
25.05.2020.	године,	донела	је:

З А К Љ У Ч А К

 I УСВАЈА СЕ 	 Извештај	 о	 раду	
Штаба	 за	 ванредне	 сиутације	 општине	
Богатић	 за	 време	 трајања	 ванредног	
стања	број	83-75/2020-01	од	14.05.2020.
године,	са	пратећом	документацијом.	

 II	 Закључак	 доставити:	 Штабу	 за	
ванредне	 ситуације	 општине	 Богатић,	 у	
досије	седничког	материјала	и	архиви.

 III	 Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	
даном	 доношења	 и	 има	 се	 објавити	 у	
„Службеном	листу	града	Шапца	и	општина	
Богатић,	Владимирци	и	Коцељева“

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић

	 																																																														

о	јавној	својини.
Предшколска	 установа	 „Слава	

Ковић“		Богатић			нема	својинска	права	на	
предметној	непокретности,	односно	нема	
право	 отуђења,	 укључујући	 и	 размену,	
пренос	 права	 коришћења,	 стављање	
хипотеке		и		улагање	у	капитал.

IV

На	основу	ове	Одлуке,	 	 закључиће	
се	 Уговор	 о	 преносу	 права	 коришћења	
између	 	 Предшколске	 	 установе	 „Слава	
Ковић“	 	 Богатић	 и	 носиоца	 права	 јавне	
својине,	 	 Општине	 Богатић.	 У	 име	
Општине	 Богатић	 уговор	 ће	 закључити		
Председник		Општине.

V

	Након	закључења	Уговора		о	преносу	
права	коришћења,		Предшколска	установа	
„Слава	Ковић“		Богатић				извршиће	упис	
права	коришћења	на	наведеном	објекту	
у	јавну	књигу	о	евиденцији	непокретности	
и	правима	на	њима.	

VI

Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	има	се	објавити	у	„Службеном	
листу	 града	Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	и	Коцељева“.

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Мирослав Дабић
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З А К Љ У Ч А К
о	давању	сагласности

 I  ДАЈЕ СЕ сагласност	 на	
Извештаја	 о	 степену	 усклађености	
планираних	и	реализованих	активности	из	
Програма	пословања		Јавног	комуналног	
предузећа	 „Богатић“	 Богатић	 за	 период	
од	 01.01.	 до	 31.03.	 2020.године,	 који	 је	
Надзорни	 одбор	 ЈКП	 “Богатић”	 Богатић	
усвојио	дана	28.04.2020.године	.

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

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић

	 																																																														

074.
На	 основу	 члана	 32.	 Закона	 о	

локалној	 самоуправи	 (Сл.	 гласник	 бр.	
129/07,	 83/14,	 101/16	 и	 47/18)	 члана	 40.	
Статута	Општине	Богатић	(Сл.	лист	града	
Шапца	и		Општина	Богатић,	Владимирци	
и	 Коцељева“	 бр.	 4/19),	 Скупштина	
општине	 Богатић,	 на	 седници	 одржаној	
дана		25.05.2020.	године,	донела	је:

З А К Љ У Ч А К
о	давању	сагласности

I ДАЈЕ СЕ сагласност	 на	 предлог	
прве	измене	Програма	пословања	Јавног	
комуналног	предузећа	„Богатић“	Богатић	

072.
На	 основу	 члана	 32.	 Закона	 о	

локалној	 самоуправи	 (“Сл.	 гласник	 бр.	
129/07,	83/14,	101/16	и	47/18)	и	члана	40.	
Статута	Општине	Богатић	(“Сл.	лист	града	
Шапца	и		oпштина	Богатић,	Владимирци	
и	 Коцељева“	 бр.	 4/19),	 Скупштина	
општине	 Богатић,	 на	 седници	 одржаној	
дана		25.05.2020.	године,	донела	је:

З А К Љ У Ч А К
о	давању	сагласности

I ДАЈЕ СЕ сагласност		на	Извештај	
о	 раду	 	 Културно-образовног	 центра	
„Богатић“	 за	 календарску	 2019.годину	
број	53/20.

II	 Закључак	 доставити:	 	 Културно-
образовном	 центру	 „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

073.
	 На	 основу	 члана	 32.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 (Сл.	 гласник	 бр.	
129/07,	 83/14,	 101/16	 и	 47/18)	 члана	 40.	
Статута	Општине	Богатић	(“Сл.	лист	града	
Шапца	и	општина	Богатић,	Владимирци	и	
Коцељева”	бр.4/19),	Скупштина	општине	
Богатић,	 на	 седници	 одржаној	 дана	
25.05.2020.	године,	донела	је:
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комуналном	предузећу	„Богатић“	Богатић,	
у	досије	седничког	материјала	и	архиви.

 III	 Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	
даном	 доношења	 и	 има	 се	 објавити	 у	
„Службеном	листу	града	Шапца	и	општина	
Богатић,	Владимирци	и	Коцељева“

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирослав Дабић

	 																																																														

076.
	 На	 основу	 члана	 32.	 Закона	
о	 локалној	 самоуправи	 (“Сл.гласник	
РС”,бр.129/07,	 83/14,	 101/16	 и	 47/18),	
члана	116.став	5,.	и	став	9.	тачка	2.	и	члана	
117.	 став	3.	 тачка	5.	Закона	о	основама	
система	 образовања	 и	 васпитања	 (“Сл.
гласник	РС”,	бр.	88/17,	27/18,	10/19	и	6/20)	
и	члана	40.	Статута	општине	Богатић	(“Сл.
лист	 града	 Шапца	 и	 општина	 Богатић,	
Владимирци	 и	 Коцељева”	 бр.	 4/19)	 а	
по	 основу	 обавештења	 Општинског	
просветног	 инспектора	 бр.614-2/2020-
04	 од	 20.02.2020.године,	 -	 Скупштина	
општине	 Богатић,	 на	 седници	 одржаној	
25.05.2020.године,	донела	је:

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу једног члана 

Управног одбора
П.У. “Слава Ковић” Богатић

	 I. РАЗРЕШАВА  СЕ	 Раде	 Гајић	
из	 Белотића	 ул.	 Николе	 пашића	
бр.159,	 представник	 јединице	 локалне	
самоуправе,	 дужности	 члана	 Управног	
одбора	 Предшколске	 установе	 “Слава	
Ковић”	 Богатић	 због	 могућности	
заступања	интереса	и	 јединице	локалне	

за	2020.годину,	број	643-1	од	28.04.2020.
године	 који	 је	 Надзорни	 одбор	 	 ЈКП	
“Богатић”	 Богатић	 утврдио	 на	 седници	
одржаној	дана	30.04.2020.године.

II	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења.

III	 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

075.
	 На	 основу	 члана	 32.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 (Сл.	 гласник	 бр.	
129/07,	 83/14,	 101/16	 и	 47/18)	 члана	 40.	
Статута	Општине	Богатић	(“Сл.	лист	града	
Шапца	и	општина	Богатић,	Владимирци	и	
Коцељева”	бр.4/19),	Скупштина	општине	
Богатић,	 на	 седници	 одржаној	 дана	
25.05.2020.	године,	донела	је:

З А К Љ У Ч А К
о	давању	сагласности

 I ДАЈЕ СЕ сагласност	на	Одлуку	
Надзорног	 одбора	 Јавног	 комуналног	
предузећа	 „Богатић“	 Богатић	 	 650-2	
до	 30.04.	 2020.године,	 којом	 се	 усваја	
предлог	за	продају	основних	средстава	,	
број	358	од	02.03.2020.	године.

	 II	 Закључак	 доставити:	 Јавном	
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	 1.	 Наставља	 се	 спровођење	
изборних	 радњи	 у	 поступку	 избора	
за	 одборнике	 Скупштине	 општине	
Коцељевакоји	 су	 расписани	 4.	 марта	
2020.	године.
	 2.	Избори	из	тачке	1.	овог	решења	
одржаће	се	21.	јуна	2020.	године.
	 3.	Настављају	да	 теку	сви	рокови	
за	 вршење	 изборних	 радњи	 у	 поступку	
спровођења	 избора	 из	 тачке	 1.	 овог	
решења,	 утврђени	 Законом	 о	 локалним	
изборима	 и	 другим	 прописима	 који	
се	 примењују	 на	 изборе	 одборника	
у	 Скупштини	 општине	 Коцељева,	 и	
Роковника	за	обављање	изборних	радњи	
у	поступку	избора	одборника	скупштине	
општине	Коцељева	који	су	расписани	за	
26.	Април	2020.године.
	 4.	 Изборна	 комисија	 општине	
Коцељева	ће	посебним	актом	дефинисати	
истек	рокова	из	 тачке	3.	 овог	решења	у	
складу	 са	 новим	 датумом	 одржавања	
избора	из	тачке	2.	овог	решења.
	 5.	 Ово	 решење	 доставити	
председнику	 Народне	 скупштине	 и	
председнику	 Скупштине	 општине	
Коцељева.
	 6.	 Ово	 решење	 објавити	 у	
„Службеном	листу	града	Шапца	и	општина	
Богатић,	Владимирци	и	Коцељева“.

О б р а з л о ж е њ е

	 Председник	Народне	скупштине	је	
дана	4.	марта	2020.	године	донео	одлуку	
којом	 је	 расписао	 изборе	 за	 одборнике	
у	 Скупштини	 општине	 Коцељева	 за	 26.	
април	 2020.	 године	 („Службени	 гласник	
РС“,	 број	 19/20).	 У	 складу	 том	 одлуком	
Изборна	 комисија	општине	Коцељева	 је	
спроводила	 изборне	 радње	 прописане	
законом.
	 Одлуком	о	проглашењу	ванредног	
стања,	 коју	 су	 15.	 марта	 2020.	 године	
донели	 заједно	 председник	 Републике,	
председник	 Народне	 скупштине	 и	
председник	 Владе,	 проглашено	 је	

самоуправе	и	родитеља.

	 II.	Решење	доставити:	Раду	Гајићу,	
П.У.	 “Слава	 Ковић”	 Богатић,	 у	 досије	
седничког	материјала	и	архиви.

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

	 	 	 	
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Мирослав Дабић

077.
	 На	 основу	 члана	 15.	 Закона	 о	
локалним	 изборима	 („Службени	 гласник	
РС”,	 бр.129/07,	 34/10-	 УС,	 54/11,	 12/20,	
16/20-	 аутентичнотумачење,	 и	 68/20	 ),	
члана	 100.	 Закона	 о	 општем	 управном	
поступку	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	
18/16	 и	 95/18	 –	 аутентично	 тумачење)	
и	 члана	 4.	 Закона	 о	 важењу	 уредаба	
које	 је	 Влада	 уз	 супотпис	 председника	
Републике	 донела	 за	 време	 ванредног	
стања	 и	 које	 је	 Народна	 скупштина	
потврдила	 („Службени	гласник	РС“,	број	
65/20),
	 Изборна	 комисијаопштине	
Коцељева,	на	седници	одржаној	11.	маја	
2020.	године,	донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА КОЈИ СУ 
РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

АКТА OПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
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да	 утврде	 нове	 рокове	 за	 вршење	
изборних	радњи	у	поступку	спровођења	
избора	 у	 складу	 са	 временом	 наставка	
спровођења	изборних	радњи.
	 Нови	 датум	 одржавања	 избора	
за	 одборнике	 Скупштине	 	 општине	
Коцељева	 из	 тачке	 2.	 диспозитива	 овог	
решења	 утврђен	 је	 узимајући	 у	 обзир	
датум	прекида	изборних	радњи,	16.	марта	
2020.	године	и	време	које	је	од	тог	дана	
преостало	 до	 дана	 у	 којем	 су	 требало	
да	 буду	 одржани	 наведени	 избори,	 26.	
априла	2020.	године.
	 У	 складу	 са	 наведеним,	 Изборна	
комисија	 општине	 Коцељева,	 као	 орган	
надлежан	 за	 спровођење	 поступка	
избора	 за	 одборнике	 Скупштине	
општинеКоцељева,	 донела	 је	 решење	
како	је	наведено	у	диспозитиву.
Упутство	 о	 правном	 средству:	 Против	
овог	решења	може	се	поднети	приговор	
Изборној	 комисији	 општине	 Коцељева	
у	 року	 од	 24	 часа	 од	 часа	 доношења	
Решења.

Број:013 – 16/2020
У Коцељеви, 11. маја 2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ 
КОЦЕЉЕВА

ПРЕДСЕДНИК
Радивој Бојић

ванредно	стање	на	територији	Републике	
Србије.
	 Влада	је,	на	основу	члана	200.	став	
6.	Устава	Републике	Србије,	уз	супотпис	
председника	Републике,	16.	марта	2020.	
године	донела	Уредбу	о	мерама	за	време	
ванредног	 стања.	 Уредба	 је	 ступила	 на	
снагу	даном	објављивања	у	„Службеном	
гласнику	 Републике	 Србије“,	 16.	 марта	
2020.	године.
	 Чланом	 5.	 наведене	 уредбе	
прописано	 је	 да	 се	 њеним	 ступањем	
на	 снагу	 прекидају	 све	 изборне	 радње	
у	 спровођењу	 избора	 за	 народне	
посланике,	 посланике	 Скупштине	
Аутономне	 покрајине	 Војводине	 и	
одборнике	скупштина	општина	и	градова	
који	 су	 расписани	 за	 26.	 април	 2020.	
године	и	да	ће	се	спровођење	изборних	
радњи	наставити	по	престанку	ванредног	
стања.
	 У	 складу	 са	 наведеним,	 Изборна	
комисија	општине	Коцељева	је,	17.	марта	
2020.	године,	донела	Решење	о	прекиду	
свих	 изборних	 радњи	 у	 спровођењу	
избора	за	одборнике	Скупштине	општине	
Коцељева,	расписаних	за	26.	април	2020.	
године.
	 Народна	 скупштина	 је,	 6.	 маја	
2020.	 године,	 донела	Одлуку	 о	 укидању	
ванредног	 стања	 („Службени	 гласник	
РС“,	број	65/20).
	 Истога	 дана,	 Народна	 скупштина	
је	 донела	 и	 Закон	 о	 важењу	 уредаба	
које	 је	 Влада	 уз	 супотпис	 председника	
Републике	 донела	 за	 време	 ванредног	
стања	 и	 које	 је	 Народна	 скупштина	
потврдила.	 Чланом	 4.	 наведеног	 закона	
прописано	 је	 да	 ће	 надлежне	 изборне	
комисије	 11.	 маја	 2020.	 године	 донети	
решења	 о	 настављању	 спровођења	
изборних	радњи	у	поступку	спровођења	
избора	за	народне	посланике,	посланике	
Скупштине	 Аутономне	 покрајине	
Војводине	 и	 одборнике	 скупштина	
општина	 и	 градова.	 Истим	 чланом,	
надлежне	изборне	комисије	су	задужене	
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са	новим	датумом	одржавања	избора	из	
тачке	2.	овог	решења.
	 5.	 Ово	 решење	 објавити	 у	
„Службеном	листу	града	Шапца“.

О б р а з л о ж е њ е

	 Председница	 Народне	 скупштине	
је	 дана	 4.	 марта	 2020.	 године	 донела	
одлуку	 којом	 је	 расписала	 изборе	 за	
одборнике	 у	 Скупштини	 града	 Шапца	
за	 26.	 април	 2020.	 године	 („Службени	
гласник	РС“,	број	19/20).	У	складу	са	том	
одлуком	Изборна	комисија	 града	Шапца	
је	спроводила	изборне	радње	прописане	
законом.
	 Одлуком	о	проглашењу	ванредног	
стања	 („Службени	 гласник	 РС“,	 број	
29/20),	 коју	 су	 15.	 марта	 2020.	 године	
донели	 заједно	 председник	 Републике,	
председница	 Народне	 скупштине	 и	
председница	 Владе,	 проглашено	 је	
ванредно	стање	на	територији	Републике	
Србије.
	 Влада	је,	на	основу	члана	200.	став	
6.	Устава	Републике	Србије,	уз	супотпис	
председника	Републике,	16.	марта	2020.	
године	донела	Уредбу	о	мерама	за	време	
ванредног	 стања	 („Службени	 гласник	
РС“,	 број	 31/20).	 Уредба	 је	 ступила	 на	
снагу	даном	објављивања	у	„Службеном	
гласнику	 Републике	 Србије“,	 16.	 марта	
2020.	године.

	 Чланом	 5.	 наведене	 уредбе	
прописано	 је	 да	 се	 њеним	 ступањем	
на	 снагу	 прекидају	 све	 изборне	 радње	
у	 спровођењу	 избора	 за	 народне	
посланике,	 посланике	 Скупштине	
Аутономне	 покрајине	 Војводине	 и	
одборнике	скупштина	општина	и	градова	
који	 су	 расписани	 за	 26.	 април	 2020.	
године	и	да	ће	се	спровођење	изборних	
радњи	наставити	по	престанку	ванредног	
стања.

АКТА ГРАДА ШАПЦА

078.
	 На	 основу	 члана	 15.	 Закона	 о	
локалним	 изборима	 („Службени	 гласник	
РС”,	 бр.	 129/07,	 34/10-	 УС,	 54/11,	 12/20,	
16/20	 -	 аутентично	 тумачење	 и	 68/20),	
члана	 100.	 Закона	 о	 општем	 управном	
поступку	 („Службени	 гласник	 РС“,	 бр.	
18/16	 и	 95/18	 –	 аутентично	 тумачење)	
и	 члана	 4.	 Закона	 о	 важењу	 уредаба	
које	 је	 Влада	 уз	 супотпис	 председника	
Републике	 донела	 за	 време	 ванредног	
стања	 и	 које	 је	 Народна	 скупштина	
потврдила	 („Службени	гласник	РС“,	број	
65/20),	Изборна	комисија	града	Шапца,	на	
седници	одржаној	11.	маја	2020.	 године,	
донела	је

Р Е Ш Е Њ Е
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ 
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА ШАПЦА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 

4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

	 1.	 Наставља	 се	 спровођење	
изборних	 радњи	 у	 поступку	 избора	 за	
одборнике	Скупштине	 града	Шапца	 који	
су	расписани	4.	марта	2020.	године,	почев	
од	дана	доношења	овог	решења.

	 2.		Избори	из	тачке	1.	овог	решења	
одржаће	се	21.	јуна	2020.	године.

	 3.	Настављају	да	 теку	сви	рокови	
за	 вршење	 изборних	 радњи	 у	 поступку	
спровођења	 избора	 из	 тачке	 1.	 овог	
решења,	 утврђени	 Законом	 о	 локалним	
изборима	 и	 Законом	 о	 jединственом	
бирачком	списку	(„Службени	гласник	РС“,	
бр.	104/09	и	99/11).

	 4.	Изборна	 комисија	 града	Шапца	
ће	 посебним	 актом	 дефинисати	 истек	
рокова	из	тачке	3.	овог	решења	у	складу	
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	 						Упутство	о	правном	средству:	
Против	 овог	 решења	 може	 се	 поднети	
приговор	Изборној	комисији	града	Шапца	
у	 року	 од	 24	 часа	 од	 часа	 доношења	
Решења.	
	 							
У Шапцу, 11. маја 2020. године

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ШАПЦА
ПРЕДСЕДНИК

Будимир Павловић

079.
	 На	 основу	 члана	 139.	 став	 2.	
Закона	 о	 општем	 управном	 поступку	
(«Сл.	гласник	РС»	бр.18/2016	и	95/2018),	
чл.157.	Закона	о	безбедности	саобраћаја	
на	путевима	(«Сл.	гласник	РС»	бр.41/2009,	
53/2010,	 101/2011,	 32/2013,	 55/2014,	
96/2015,	9/2016,	24/2018,	41/2018,	87/2018	
и	23/2019),	чл.60.		ст.1.	Закoна	o	прeвoзу	
путника	 у	 друмскoм	 саoбраћаjу	 («Сл.	
гласник	РС»	бр.68/2015,	41/2018,	44/2018	
-	 др.	 закон,	 83/2018,	 31/2019	 и	 9/2020)	
и	 чл.31.	 Одлуке	 о	 линијском	 превозу	
путника	 на	 територији	 општине	 Шабац	
(«Сл.	 лист	 општине	 Шабац»	 бр.10/05),	
Градска	управа	града	Шапца		-	Одељењe	
за	 инспекцијске	 и	 комунално-стамбене	
послове,	доноси:

Д О П У Н С К О   Р Е Ш Е Њ Е

	 1.	 ОДРЕЂУЈУ се	 нова	 аутобуска	
стајалишта	 за	 укрцавање	 и	 искрцавање	
путника	 у	 градском	 и	 приградском	
превозу	на	територији	града	Шапца	и	то:

	 Народна	 скупштина	 је,	 6.	 маја	
2020.	 године,	 донела	Одлуку	 о	 укидању	
ванредног	 стања	 („Службени	 гласник	
РС“,	број	65/20).

	 Истога	 дана,	 Народна	 скупштина	
је	 донела	 и	 Закон	 о	 важењу	 уредаба	
које	 је	 Влада	 уз	 супотпис	 председника	
Републике	 донела	 за	 време	 ванредног	
стања	 и	 које	 је	 Народна	 скупштина	
потврдила	 („Службени	 гласник	 РС“,	
број	65/20).	Чланом	4.	наведеног	закона	
прописано	 је	 да	 ће	 надлежне	 изборне	
комисије	 11.	 маја	 2020.	 године	 донети	
решења	 о	 настављању	 спровођења	
изборних	радњи	у	поступку	спровођења	
избора	за	народне	посланике,	посланике	
Скупштине	 Аутономне	 покрајине	
Војводине	 и	 одборнике	 скупштина	
општина	 и	 градова.	 Истим	 чланом,	
надлежне	изборне	комисије	су	задужене	
да	 утврде	 нове	 рокове	 за	 вршење	
изборних	радњи	у	поступку	спровођења	
избора	 у	 складу	 са	 временом	 наставка	
спровођења	изборних	радњи.

	 Председница	 Народне	 скупштине	
је	 10.	 маја	 2020.	 године	 донела	Одлуку	
о	измени	Одлуке	о	расписивању	избора	
за	 одборнике	 скупштина	 градова	 и	
скупштина	општина	у	Републици	Србији	
(„Службени	 гласник	 РС“,	 број	 68/20),	
која	 је	 истог	 дана	 ступила	 на	 снагу,	
објављивањем	 у	 „Службеном	 гласнику	
Републике	 Србије“.	 Овом	 одлуком,	 као	
датум	 одржавања	 избора	 за	 одборнике	
скупштина	градова	и	скупштина	општина	
одређен	је	21.	јун	2020.	године.

	 У	 складу	 са	 наведеним,	 Изборна	
комисија	 града	 Шапца,	 као	 орган	
надлежан	за	спровођење	поступка	избора	
за	 одборнике	 Скупштине	 града	 Шапца,	
донела	 је	 решење	 како	 је	 наведено	 у	
диспозитиву.
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Назив улице Назив стајалишта

1 Шабац Војводе	Путника Пољопривредна	школа 2
2 Шабац Војводе	Мишића Пијаца	Живинарник	 2
3 Шабац Станоја	Главаша ОШ	"Стојан	Новаковић"	2 2
4 Шабац Јасеновачких	жртава Јасеновачких	жртава 2
5 Шабац Јована	Цвијића Тркалиште 2
6 Шабац Кнеза	Лазара Бенска	Бара 2
7 Шабац Жике	Поповића ОШ	“Јеврем	Обреновић” 2
8 Шабац Жике	Поповића МЗ	Жика	Поповић 2
9 Шабац Светогорска Светогорска 2
10 Шабац Сувоборска Сувоборска 2
11 Шабац Николе	Пашића Крупањска 2
12 Шабац Николе	Пашића МЗ	Јевремова 2
13 Шабац Проте	Смиљанића Крај	Проте	Смиљанића 2
14 Шабац Проте	Смиљанића Градски	стадион 2
15 Шабац Проте	Смиљанића Топлана 2
16 Шабац Хајдук	Вељкова Базен 1
17 Шабац Трг	ђачког	батаљона Тржница 2
18 Шабац Авде	Карабеговића Камичко	гробље 2
19 Шабац Ослобођења Водовод 2
20 Шабац Ослобођења Мали	парк 2
21 Шабац Норвешка Завод	за	јавно	здравље 2
22 Шабац Краља	Милутина Бараке 2
23 Шабац Крсмановача Весковини 2
24 Шабац Крсмановача БИМ	Славија 2

ред. 
бр.

Насељено 
место

Број 
стајалишта

2.	 Решење,	 бр.344-63/96-02	 од	
18.03.1996.године,	у	осталом	делу	остаје	
непромењено.

3.	 Ово	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	исто	објавити	у	«Службеном	
листу	града	Шапца».

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

БРОЈ: 344-00-308/2020-08 од  
12.05.2020.године

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Рајичић

080.
	 На	 основу	 члана	 139.	 став	 2.	
Закона	 о	 општем	 управном	 поступку	
(«Сл.	гласник	РС»	бр.18/2016	и	95/2018),	
чл.157.	Закона	о	безбедности	саобраћаја	
на	путевима	(«Сл.	гласник	РС»	бр.41/2009,	
53/2010,	 101/2011,	 32/2013,	 55/2014,	
96/2015,	9/2016,	24/2018,	41/2018,	87/2018	
и	23/2019),	чл.60.		ст.1.	Закoна	o	прeвoзу	
путника	 у	 друмскoм	 саoбраћаjу	 («Сл.	
гласник	РС»	бр.68/2015,	41/2018,	44/2018	
-	 др.	 закон,	 83/2018,	 31/2019	 и	 9/2020)	
и	 чл.31.	 Одлуке	 о	 линијском	 превозу	
путника	 на	 територији	 општине	 Шабац	
(«Сл.	 лист	 општине	 Шабац»	 бр.10/05),	
Градска	управа	града	Шапца		-	Одељењe	
за	 инспекцијске	 и	 комунално-стамбене	
послове,	доноси:
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Д О П У Н С К О   Р Е Ш Е Њ Е

1.	 ОДРЕЂУЈУ	 се	 нова	 аутобуска	
стајалишта	 за	 укрцавање	 и	 искрцавање	
путника	 у	 градском	 и	 приградском	
превозу	на	територији	града	Шапца	и	то:

2.	 Решење,	 бр.344-63/96-02	 од	
18.03.1996.године,	у	осталом	делу	остаје	
непромењено.

3.	 Ово	 Решење	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења	и	исто	објавити	у	«Службеном	
листу	града	Шапца».

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

БРОЈ: 344-00-310/2020-08 од  
12.05.2020.године

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Владимир Рајичић

 

Назив улице Назив стајалишта

1 Шабац Индустријска	зона Еликсир 2
2 Шабац Индустријска	зона Де	Хеус 2
3 Шабац Индустријска	зона Картонвал	 2

ред. 
бр.

Насељено 
место

Број 
стајалишта
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АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЈКП “БОГАТИЋ” 
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.03.2020.
ГОДИНЕ

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ПРВЕ 
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈКП “БОГАТИЋ” БОГАТИЋ ЗА 2020.
ГОДИНУ, БР.643-1

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 
“БОГАТИЋ” БР.650-2 КОЈОМ СЕ 
УСВАЈА ПРЕДЛОГ ЗА ПРОДАЈУ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА П.У. 
“СЛАВА КОВИЋ” БОГАТИЋ

ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СПРОВО-
ЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА 
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. 
ГОДИНЕ

ГРАД ШАБАЦ

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА КОЈИ 

ОПШТИНА БОГАТИЋ

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 
ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ  
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 
2020. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ TEMPES 
TRADEУ БАДОВИНЦИМА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
TEMPES TRADE У БАДОВИНЦИМА

ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ, НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА 
КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
„СЛАВА КОВИЋ“ БОГАТИЋ

ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ 
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
БОГАТИЋ

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ 
ЦЕНТРА “БОГАТИЋ” БОГАТИЋ ЗА 
2019.ГОДИНУ. 
 
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ 
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ 
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

Број акта                     Назив акта                       Страна

АКТА 

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

1

2

3

36

43

44

45

45

45

46

46

47

49

Број акта                     Назив акта                       Страна

С А Д Р Ж А Ј
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Издавач:	Скупштина	града	Шапца	и	Скупштине	општине:	Богатић,	Владимирци	и	Коцељева.
Уређује	и	експедује	Градска	управа	града	Шапца,	Господар	Јевремова	број	6.

Претплата:	телефон	015/347-770,	текући	рачун	840-10640-24
Скупштински	лист	излази	према	потреби.

Штампа:	Штампарија	КОЛОР	ПРИНТ,	Лаћарак

СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. 
ГОДИНЕ

ДОПУНСКО   РЕШЕЊЕ ЗА  НОВА 
АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ЗА 
УКРЦАВАЊЕ ИСКРЦАВАЊЕ 
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И 
ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА. БРОЈ: 
34308/2020-08 ОД  12.05.2020.ГОДИНЕ

ДОПУНСКО   РЕШЕЊЕ ЗА НОВА 
АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА ЗА 
УКРЦАВАЊЕ И ИСКРЦАВАЊЕ 
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И 
ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА. БРОЈ: 
344-00-310/2020-08 ОД  12.05.2020.
ГОДИНЕ

Број акта                     Назив акта                       Страна

АКТА 

079

080

50

51

Број акта                     Назив акта                       Страна

С А Д Р Ж А Ј


