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АКТА СО
БОГАТИЋ
АКТА
ГРАДА
ШАПЦА

129/07, 83/14-други закон, 101/16 - други закон и
47/18) члана 2. и 3. Закона о путевима ("Службени
1.
гласник Републике Србије" бр.41/18 и 95/18-други
закон)управном
члана 40. Статута
општине
Богатић
(„Службени
На основу чл.139. ст.2. Закона о општем
поступку
(«Сл.
гласник
РС»
лист
града
Шапца
и
општина:
Богатић,
Владимирци
и
бр.18/2016 и 95/2018), чл.157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима («Сл. гласник
Коцељева“ 96/2015,
број:4/19), Скупштина
општине Богатић
на
001бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014,
РС»
9/2016, 24/2018,
41/2018,
седниципутника
одржаној дана
31.01.2020.саoбраћаjу
године, донела(«Сл.
је:
87/2018 и 23/2019), чл.60. ст.1. Закoна o прeвoзу
у друмскoм
РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
гласник РС» бр.68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и чл.31.
ОПШТИНА
БОГАТИЋ превозу путника на територији општине О
ДЛУК
У
Одлуке
о линијском
Шабац
(«Сл.
лист општине
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
Шабац» бр.10/05),
Градска управа града Шапца - Одељењe за инспекцијске и комуналноБрој: I-R.послове,
230/2020-09
стамбене
доноси:
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
Датум: 31.01.2020.године
ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
Бoгатић
ДОПУНСКО РЕШ
ЊЕ
НАЕ
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
На основу члана 32. Закона о локалној
1. (Сл.ОДРЕЂУЈУ
се нова
аутобуска
за укрцавање и искрцавање путника
самоуправи
гласник бр. 129/07,
83/14,
101/16 и стајалишта
I ВРШИ СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА Одлуке о општиу
градском
и приградском
превозу
на("Сл.
територији
града Шапца и то:
47/18)
члана 40.
Статута Општине
Богатић
лист
нским и некатегорисаним путевима на територији
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
општине
Богатић („Службени лист града
Шапца и
ред. Насељено
Број
Коцељева"
бр. 4/19), Скупштина општине Богатић, на
Назив улице
Назив
стајалишта
општина:
Богатић,
Владимирци и стајалишта
Коцељева број:
седници
дана 31.01.2020. године, донела
бр. одржаној
место
13/17), ПРЊАВОР
утолико што се:
је:
1 Прњавор
Војводе Мишића
школа
1
-у члану
4. ставу 5. исте иза тачке 132) додаје
2 Прњавор
Дринска
Каменитовац
ОДЛУКУ
тачка 33) Железничка
која гласи „ПУТ ОП-33 Богатић-Клење-кат.
3 Прњавор
Дринска
1
парц. Кафана
у К.о. Богатић-кат.парц.бр.
4850; 4851;
4 Прњавор
Дринска
код Мацана
1 део кат.
I УСВАЈА
СЕ Локални акциониДринска
план запошљапарц. Еуромонт
бр.4775 (наспрам
кат. парц.бр.4851 и1 кат. парц.
5 Прњавор
столарија
вања општине
Богатић за 2020. годину.
бр.5480 у К.о.
Клење); кат. парц. у К.о. Клење-кат.
парц.
6 Прњавор
Дринска
Цвијанови
1
бр.5480;
део кат. парц.
бр.5481 (од кат. парц.
II Одлуку
доставити: Националној
служби за запо7 Прњавор
Рачанска
Раскршће
код Крста
1 бр.5480
до кат. парц.бр.5523);
део кат. парц.бр.5523
шљавање
у досије седничког
материјала и
8 Шабац,
Прњавор
Рачанска
Ненадовићи
1 (од кат.
архиви. 9 Прњавор
парц.
бр.5481
до
кат.
парц.
бр.5524);
кат.
парц.
Рачанска
Бибијанови
1 бр.5524;
део
кат.
парц.
бр.5525
(од
кат.
парц.
бр.5524
III Ова
ступа на снагу даном
доношења и
10 Oдлука
Прњавор
Рачанска
Крстићи
1 до кат.
парц.бр.5490);
део
кат.
парц.
бр.5490
(наспрам
кат.
има се11
објавити
у
"Службеном
листу
града
Шапца
и
Прњавор
Горње поље
кафана “Ноћни рај”
1
парц.
бр.5453
и
кат.
парц.
бр.5522);
део
кат.
парц.
бр.
општина
Богатић,
Владимирци
и
Коцељева".
12 Прњавор
Горње поље
Ћирићи
1
5522 (наспрам
кат. парц. бр.5490 и кат. парц.
13 Прњавор
Горње поље
Жилетови
1 бр.5115);
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
кат. парц. бр.5115;
кат. парц. бр.2670; кат. парц.
14 Прњавор
Горње поље
Економија
1 бр.5516
Мирослав Дабић, с.р.
и кат. парц.
бр.2669“
15 Прњавор
Краља Александра
Самуровићи
1

002

II У осталом делу Одлука о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Богатић
(„Службени лист града Шапца и општина: Богатић,
18.03.1996.године,
у осталом
делу
остаје
Владимирци и Коцељева
број: 13/2017)
остаје
неизмењена.

2. Решење, бр.344-63/96-02 од
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
непромењено.
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕступа на снагу даном доношења
III Ова иодлука
на снагу
осмог дана одлисту
дана
3. Ово Решење
исто ступа
објавити
у «Службеном
Број:Шапца».
231/2020-09
објављивања у "Службеном листу града Шапца и
града
Датум:31.01.2020. године
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева ".
Б o г а т иОДЕЉЕЊЕ
ћ
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ
БРОЈ:о344-00-66/2021-08
одПРЕДСЕДНИК
05.02.2021.године
На основу члана 20. Закона
локалној самоуМирослав
Дабић,
с.р.
прави ("Службени гласник Републике Србије" бр.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зорица Гвозденовић
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2.

Уставни суд у саставу: председник
Снежана
Марковићи
судијеГордана
Ајншпилер Поповић, Лидија Ђукић,
Татјана Ђуркић, Весна Илић Прелић,
др Драгана Коларић, др Тамаш
Корхец(Korhecz
Tamás),
Мирослав
Николић, др Владан Петров, др Наташа
Плавшић, др Јован Ћирић, др Милан
Шкулић и др Тијана Шурлан, на основу
члана 167. став 1. тач.1.и 3. Устава
Републике Србије, на седници одржаној
19. новембра 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Утврђује се да одредбе члана 4.
став 3, члана 5. став 2. у делу који гласи:
„у поступку који је детаљно регулисан
Правилником који ће донети Градско
веће града Шапца на основу ове одлуке.“,
члана 6. став 3. у делу који гласи: „сачињен
у складу са посебним упутством које
доноси Градско веће“, члана 7. став 2,
члана 8. став 2, члана 11. став 1. и члана
15. Одлуке о праву месних заједница на
пренос средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења
ових и других средстава („Службени
лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр. 12/17, 4/18
и 16/18), нису у сагласности са Уставом и
законом.
2. Утврђује се да Правилник о
спровођењу Одлуке о праву приградских
и сеоских месних заједница на пренос
средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових
и других средстава, број 110-94/2017-15
од 13. јула 2017. године, Правилник о
утврђивању списка учесника непосредног
изјашњавања о предлозима пројеката
месних заједница, број 110-95/2017-15
од 13. јула 2017. године и Упутство за
ближе одређивање средстава из чл.
4. став 2. Одлуке о праву приградских
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и сеоских месних заједница на пренос
средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових
и других средстава, број 020-31/201815 од 1. фебруара 2018. године, нису у
сагласности са Уставом и законом.
3. Одбацује се иницијатива за
покретање поступка за оцену уставности
и законитости Одлуке о преносу
средстава прикупљеним од пореза на
имовину физичких лица приградским и
сеоским месним заједницама („Службени
лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број 17/15).
Образложење
I
Уставном
суду
поднетa
je
иницијативa за покретање поступка за
оцену уставности и законитости аката
наведених у изреци. У иницијативи се
наводи да је Одлука о праву приградских
и сеоских месних заједница на пренос
средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових
и других средстава дискриминаторска
јер прописује начин трошења средстава
месних заједница, а што се чини и у
члану 7. Правилника о спровођењу ове
одлуке, којим се прописује да је Савет
месне заједнице предлагач пројеката, као
и група од најмање 5% од укупног броја
учесника непосредног изјашњавања под
условом да су пријављени на адреси
непокретности или да су власници
непокретности на територији МЗ за коју
је уредно измирена пореска обавеза.
У иницијативи се даље истиче да је
наведена Одлука противна члану 19. став
1. тачка 7. Одлуке о месним заједницама
(„Службени лист града Шапцаи општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева“, број
4/16), којом се прописује да Савет МЗ
доноси одлуку о утрошку финансијских
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средстава (истоветно овлашћење је
предвиђено и статутом месних заједница),
као и члану 74. Закона о локалној
самоуправи.
Сагласно
наведеном,
подносилац иницијативе сматра да се
предвиђеним решењима преузимају
овлашћења месних заједница, као и да
је оспорене правилнике и упутство донео
ненадлежни орган, односно Градско
веће града Шапца, које нема законско
овлашћење за доношење општих аката.
Подносилац иницијативе сматра даје
решење из члана 5. оспорене Одлуке
којим је предвиђено да се непосредно
изјашњавање грађана поводом предлога
пројеката (за утрошак финансијских
средстава МЗ) спроводи по прописима
Градског већа, које за то није надлежно,
као и решење из члана 15. Правилника
о спровођењу оспорене Одлуке, којим
се прописује да градска управа позива
грађане на непосредно изјашњавање,
односно става 5. Упутства градске
управе, који овај поступак назива
референдумом,супротно
одредбама
члана 191. Устава, члана 70. Закона
о локалној самоуправи, чл. 82. и 83.
Статута града Шапца, члана 19. став 1.
тачка 8. Одлуке о месним заједницама
и статутима месних заједница. У
погледу повреде члана 21. Устава,
подносилац иницијативе истиче да је
дискриминација оспореним решењима
учињена на тај начин што је онемогућено
свим грађанима месних заједница да
одлучују о начину трошења средстава
која сагласно општим актима припадају
месним заједницама, имајући у виду
да су грађани слабијег имовног стања
у подређеном положају због постојања
својеврсног
имовинског
цензуса.
Подносилац иницијативе, такође, сматра
да је оспореним решењима дошло до
и повреде права из члана 52. Устава
(изборно право), јер је предвиђеним
поступком о непосредном изјашњавању
грађана нарушена једнакост и општост
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избора, уколико се процес прописан
оспореним актима може третирати као
некакав вид избора.
У одговору Скупштине града
Шапца се наводи да је, полазећи од
члана 75. Закона о локалној самоуправи,
Скупштина града Шапца доношењем
Одлуке о праву месних заједница на
пренос средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових
и других средстава најтранспарентније
дефинисала
начин
утврђивања
висине тих средстава и начин њиховог
коришћења, у циљу остваривања правне
сигурности и равноправности месних
заједница, као и укључивања грађана у
процес одлучивања у граду. У одговору се
даље истиче да се приликом утврђивање
висине износа средстава која Град
преноси месним заједницама полази,
пре свега, од средстава остварених по
основу пореза на имовину физичких
лица наплаћеног на територији месне
заједнице у датој години, а тако утврђена
средства користе се за финансирање
пројеката
чијом
реализацијом
се
испуњавају конкретне потребе месних
заједница, о којима одлучују грађани
месних заједница у поступку непосредног
изјашњавања, гласањем о предлозима
пројекта. С тим у вези наводи се да се
оспореном Одлуком о праву месних
заједница на пренос средстава од пореза
на имовину физичких лица и начину
коришћења ових и других средстава и
оспореним правилницима не регулише
поступак спровођења референдума,
како
подносилац
иницијативе
сматра, већ се уводи специфичан
поступак непосредног изјашњавања
као
модалитета
партиципираног
буџетирања и укључивања грађана у
одлучивање, имајући у виду да грађанска
партиципација и уопште учешће јавности
у процесу израде планова, програма
и јавних политика на локалном нивоу
представља један од темељних принципа
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добре демократске праксе и квалитетног
управљања локалном заједницом које
је основ одрживог развоја. Полазећи
од наведеног, у одговору се истиче да
се предвиђеним решењима о поступку
изјашњавања грађана о предлозима
пројеката (за утрошак финансијских
средстава МЗ) у оспореним актима, даје
могућност свим пунолетним, пословно
способним лицима са пребивалиштем
на територији месне заједнице, као
и власницима непокретности које се
налазе на територији месне заједнице
да се изјасне о предлозима пројеката
који ће бити реализовани у датој месној
заједници. Будући да се у ову сврху,
сходно Уставу и Закону о заштити
података о личности, не смеју, нити
могу
користити
бирачки
спискови
или евиденције локалне самоуправе
установљене са неком другом сврхом, у
одговору се истиче да се обрада података
о личности у овом поступку заснива на
пристанку лица чији се подаци обрађују,
па је стога оспореним Правилником о
утврђивању списка учесника непосредног
изјашњавања о предлозима пројеката
месних заједница, установљен списак
учесника непосредног изјашњавања о
предлозима пројеката месних заједница,
као евиденција о лицима која имају
право учешћа у поступку непосредног
изјашњавања о предлозима пројеката
месних заједница. У погледу Одлуке
о преносу средстава прикупљеним
од пореза на имовину физичких
лица приградским и сеоским месним
заједницама („Службени лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева“, број 17/15), у одговору
се наводи да је иста престала да важи
ступањем на снагуОдлуке о праву месних
заједница на пренос средстава од пореза
на имовину физичких лица и начину
коришћења ових и других средстава
(„Службени лист града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева“, број
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12/17).
II
У спроведеном поступку Уставни
суд је утврдио:
Оспорена Одлука о преносу
средстава прикупљеним од пореза на
имовину физичких лица приградским и
сеоским месним заједницама („Службени
лист града Шапцаи општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број 17/15) је
престала да важи 22. јуна 2017. године
на основу члана 17. Одлуке о праву
приградских и сеоских месних заједница
на пренос средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових
и других средстава („Службени лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева“, број 12/17).
Одлуку о праву приградских и
сеоских месних заједница на пренос
средстава од пореза на имовину физичких
лица и начину коришћења ових и других
средстава („Службени лист града Шапца
и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева“, број 12/17), која је такође
оспорена
у
овом
уставносудском
предмету, донела је Скупштина града
Шапца на седници одржаној 14. јуна 2017.
године, на основу чл. 32. и 99. Статута
града Шапца („Службени лист града
Шапца“, бр.32/08 и 33/16) и члана 16.
Одлуке о месним заједницама („Службени
лист града Шапца“, број 4/16). У току
поступка пред Уставним судом оспорена
Одлука је мењана и допуњавана два
пута, и то на седницама Скупштине
града Шапца одржаним 28. фебруара и
4. јула 2018. године. Усвојене одлуке о
изменама и допунама оспорене Одлуке
објављене су у „Службеном листу града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева“ број 4/18 и број 16/18.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке
о праву приградских и сеоских месних
заједница на пренос средстава од пореза
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на имовину физичких лица и начину
коришћења ових и других средстава
(„Службени лист града Шапца“, број
4/18), је између осталог, измењен и назив
оспорене Одлуке тако да су из назива
брисане речи: „приградских и сеоских“,
па пуни назив ове одлуке сада гласи:
„Одлука о праву месних заједница на
пренос средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових
и других средстава“.Одлука је на снази.
Овом оспореном Одлуком утврђује
се право месних заједница на пренос
средстава од пореза на имовину физичких
лица наплаћеног на подручју месних
заједница, до 31. децембра претходне
године, као и начин коришћења ових
и других средстава месних заједница
у складу са начелима непосредне
демократије и солидарности (члан 1.
Одлуке). Одредбама члана 2. ове одлуке
утврђено је на које се месне заједнице
ова одлука односи, док су чланом 3.
Одлуке таксативно наведена средства
месних заједница у смислу ове одлуке.
Одредбама члана 4. Одлуке предвиђено
је: да Градска управа града Шапца
доноси решење којим се утврђује износ
средстава за финансирање пројеката
месних заједница (став 1.); да се висина
износа из става 1. овог члана утврђује
тако што се од суме износа средстава
из члана 3. став 1. ове одлуке издвоји
– 1. десет процената на име средстава
солидарности; 2. пет процената на име
средстава текуће резерве и 3. износ
средстава неопходан за текуће потребе
месне заједнице (став 2.); да се средства
из става 2. овог члана утврђују у складу
са посебним упутством (став 3.) (а што
представља правни основ за доношење
једног од оспорених аката у овом
уставносудском предмету, тј. Упутства
за ближе одређивање средстава из чл.
4. став 2. Одлуке о праву приградских
и сеоских месних заједница на пренос
средстава од пореза на имовину
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физичких лица и начину коришћења ових
и других средстава, број 020-31/2018-15
од 1. фебруара 2018. године); да решење
из става 1. овог члана Градска управа
доноси најкасније до 15. фебруара
текуће године и без одлагања доставља
Савету месне заједнице и објављује
на огласној табли (став 4.). Чланом
5. став 1. Одлуке одређено је да се
средства из члана 4. став 1. ове одлуке
користе за финансирање пројеката
чијом реализацијом се испуњавају
конкретне потребе месних заједница,
док је ставом 2. истог члана Одлуке
предвиђено да о предлозима пројеката
одлучују грађани месних заједница
непосредним изјашњавањем у поступку
који је детаљно регулисан Правилником
који ће донети Градско веће града Шапца
на основу ове одлуке. Одредбама члана
6. Одлуке предвиђено је да су месне
заједнице дужне да средства из члана 3.
ове одлуке користе у складу са законом
и другим општим актима, стратешким и
планским документима Града, Одлуком
о буџету Града, планом и програмом и
финансијским планом месне заједнице,
као и да се средства за реализацију
финансијских планова месних заједница
преносе у складу са динамиком прилива
средстава у буџет града Шапца.
Начин спровођења Одлуке и
обавезе месних заједница у реализацији
Одлуке уређени су одредбама чл.
7. до 12. Одлуке. Тако је чланом 7.
став 2. Одлуке прописано да су начин
утврђивања
предлога
пројеката,
спровођење
поступка
изјашњавања
грађана, као и метод израде плана и
програма рада и финансијског плана
месне заједнице регулисани пратећим
правилником уз ову одлуку, док је чланом
8. Одлуке предвиђено да пројекти за које
су се грађани определили непосредним
изјашњавањем представљају саставни
део плана и програма рада сваке месне
заједнице и саставни део финансијског
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плана месне заједнице, односно Градске
управе града Шапца. Одредбом члана
11. став 1. Одлуке предвиђено је да су
начин и динамика преноса средстава,
обрасци захтева за пренос средстава и
финансијског извештаја о реализацији
пројеката и утрошку средстава регулисани
пратећим Правилником, док је одредбом
члана 12. став 2. Одлуке одређено да
одлуку о заједничким пројектима доносе
грађани месних заједница укључених
у заједнички пројекат непосредним
изјашњавањем, на предлог овлашћених
предлагача, у складу са поступцима и
процедуром предвиђеним овом Одлуком
и пратећим Правилником. Одредбама чл.
13. до 18. Одлуке уређена су прелазна
решења и одређени: рок за доношење
Правилника,
надлежни
орган
за
спровођење Одлуке, акти који престају да
важе даном ступања на снагу ове одлуке,
као и дан ступања на снагу ове одлуке.
Имајући у виду да Уставни суд, у
поступку оцењивања уставности и/или
законитости општег акта није ограничен
захтевом
овлашћеног
предлагача,
односно иницијатора, сагласно одредби
члана 54. став 1. Закона о Уставном
суду („Службенигласник РС“, бр. 109/07,
99/11, 18/13-Одлука УС, 40/15-др.закон
и 103/15), то је Уставни суд, приликом
оцене уставности и законитости, имао у
виду и све релевантне измене и допуне
оспорене Одлуке које су везане за спорна
правна питања.
Трећи оспорени акт у овом
уставносудском предмету јеПравилник о
спровођењу Одлуке о праву приградских
и сеоских месних заједница на пренос
средстава од пореза на имовину физичких
лица и начину коришћења ових и других
средстава, број 110-94/2017-15, који је
донело Градско веће града Шапца на
седници одржаној 13. јула 2017. године
на основу чл. 54. и 99. Статута града
Шапца („Службени лист града Шапца“,
бр.32/08 и 33/16) и члана 15. Одлуке
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о праву приградских и сеоских месних
заједница на пренос средстава од пореза
на имовину физичких лица и начину
коришћења ових и других средстава
(„Службени лист града Шапца“, број
12/17). Правилник је ступио на снагу
даном доношења. Овим правилником
уређује се начин спровођења Одлуке
о праву приградских и сеоских месних
заједница на пренос средстава од пореза
на имовину физичких лица и начину
коришћења ових и других средстава, у
циљу реализације програма и пројеката
утврђених наведеном Одлуком (члан 1.)
(Уставни суд указује да Градско веће
града Шапца није извршило измене
назива Одлуке из 2018. године, тако да
је назив остао у свом изворном облику,
иако се ради о истом правном акту).
Чланом 2. овог правилника предвиђено
је да у сврху спровођења поступка
регулисаног овим правилником, Градска
управа града Шапца утврђује списак
учесника непосредног изјашњавања о
предлозима пројеката месних заједница,
као и да је поступак утврђивања списка из
става 1. овог члана регулисан посебним
правилником које доноси Градско веће.
Управо је члан 2. наведеног Правилника
и правни основ за доношење четвртог
оспореног акта, тј. Правилника о
утврђивању списка учесника непосредног
изјашњавања о предлозима пројеката
месних
заједница,број
110-95/201715, који је донело Градско веће града
Шапца на седници одржаној 13. јула
2017. године и који је, такође, ступио
на снагу даном доношења. Одредбама
члана 1. овог правилника предвиђено је:
да списак непосредног изјашњавања о
предлозима пројеката месних заједница
јесте евиденција о лицима која имају
право учешћа у поступку непосредног
изјашњавања о предлозима пројеката
месних заједница у складу са чланом
2. Правилника о спровођењу Одлуке
о праву приградских и сеоских месних
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заједница на пренос средстава од пореза
на имовину физичких лица и начину
коришћења ових и других средстава (став
1.); да је списак учесника сталан и да се
редовно ажурира (став 2.); да је упис
учесника услов за остваривање права
непосредног изјашњавања о предлозима
пројеката месних заједница регулисаног
Правилником о спровођењу Одлуке (став
3.).
Поред наведених правилника, у
овом уставносудском предмету је оспорен
још један акт градског већа града Шапца,
а то је Упутство за ближе одређивање
средстава из члана 4. став 2. Одлуке
о праву приградских и сеоских месних
заједница на пренос средстава од пореза
на имовину физичких лица и начину
коришћења ових и других средстава, број
020-31/2018-15, које је овај орган донео
на основу чл. 54. и 99. Статута града
Шапца („Службени лист града Шапца“,
бр.32/08 и 33/16) и члана 4. оспорене
Одлуку о праву месних заједница на
пренос средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења
ових и других средстава („Службени лист
града Шапца“, број 12/17), на седници
одржаној 1. фебруара 2018. године. И
овај акт градског већа града Шапца ступа
на снагу даном доношења.
III
Одредбом члана 191. став 2.
Устава Републике Србије утврђено је,
између осталог, да скупштина општине
доноси опште акте из своје надлежности.
Законом о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18)
прописано је: да скупштина општине
доноси прописе и друге опште акте
(члан 32. тачка 6)); да Општинско веће
–1) предлаже статут, буџет и друге
одлуке и акте које доноси скупштина,2)
непосредно извршава и стара се о

Страна 7

извршавању одлука и других аката
скупштине општине,3) доноси одлуку о
привременом финансирању у случају да
скупштина општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године,4) врши надзор
над радом општинске управе, поништава
или укида акте општинске управе који
нису у сагласности са законом, статутом
и другим општим актом или одлуком које
доноси скупштина општине,5) решава
у управном поступку у другом степену о
правима и обавезама грађана, предузећа
и установа и других организација у
управним стварима из надлежности
општине,5а) прати реализацију програма
пословања и врши координацију рада
јавних предузећа чији је општина оснивач,
5б) подноси тромесечни извештај о раду
јавних предузећа скупштини општине,
ради даљег извештавања у складу
са законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа,6) стара се о
извршавању поверених надлежности
из оквира права и дужности Републике,
односно
аутономне
покрајине,7)
поставља и разрешава начелника
општинске управе, односно начелнике
управа за поједине области,8) врши и
друге послове, у складу са законом (члан
46.); да су органи града –скупштина
града, градоначелник, градско веће и
градска управа (члан 65.); да се одредбе
овог закона које се односе на општинско
веће примењују на градско веће (члан 66.
став 5.); да се актом о оснивању месне
заједнице, у складу са статутом општине,
односно града, утврђују послови које врши
месна заједница, органи и организација
рада органа, начин одлучивања као и
поступак избора савета и других органа
месне самоуправе, заштита права у
току избора и друга питања од значаја
за рад месне заједнице, односно другог
облика месне самоуправе, да Савет
месне заједнице, између осталог, доноси
финансијски план месне заједнице и
програме развоја месне заједнице (члан
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74. ст. 1. и 8.); да се средства за рад
месне заједнице, односно другог облика
месне самоуправе обезбеђују из –1)
средстава утврђених одлуком о буџету
општине, односно града, укључујући и
самодопринос, 2) донацијаи 3) прихода
које месна заједница, односно други
облик месне самоуправе оствари својом
активношћу, да месна заједница, односно
други облик месне самоуправе доноси
финансијски план на који сагласност даје
надлежни орган општине, односно града,
у складу са одлуком о буџету(члан 75.).
Статутом града Шапца („Службени
лист града Шапца“, бр. 32/08 и 33/16)
прописано је: да скупштина града, у
складу са законом, доноси прописе
и друге опште акте (члан 32. тачка
6)); да Градско веће предлаже статут,
буџет и друге одлуке и акте које доноси
Скупштина, да непосредно извршава и
стара се о извршавању одлука и других
аката Скупштине града, да доноси одлуку
о привременом финансирању у случају
да Скупштина града не донесе буџет пре
почетка фискалне године (члан 54. тач. 1)
до 3)).
Одлуком о месним заједницама
(„Службени лист града Шапца“ број 4/16)
предвиђено је: да у вршењу послова
месне заједнице, грађани и органи месне
заједнице
организују
изјашњавање
грађана, спроводе референдум и друге
облике изјашњавања о питањима од
значаја за град и месну заједницу (члан
15. тачка 2.); да су средства месне
заједнице – 1. средства која град пренесе
месној заједници, 2. средства која
грађани обезбеђују самодоприносом или
на други начин, 3. средства која месна
заједница оствари својом активношћу, 4.
донације и друга средства, те да месна
заједница користи средства из става 1.
овог члана у складу са својим плановима
и програмима, да на финансијски план
месне заједнице сагласност даје Градско
веће (члан 16.); да Савет месне заједнице
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доноси годишњи програм и план развоја
месне заједнице, доноси годишњи
финансијски план, доноси одлуку о
утрошку
финансијских
средстава,
организује и спроводи референдум у
месној заједници (члан 19. тач. 2, 6, 7. и
8.).
IV
Одредбама чл. 72. до 77. Закона о
локалној самоуправи уређена су питања
која се односе на месну самоуправу,
са циљем да се образовањем месних
заједница или других облика месне
самоуправе обезбеди задовољавање
потреба
и
интереса
локалног
становништва у селима, а по потреби и
у градским и приградским насељима.
Скупштина општине, односно скупштина
града, одлучује уз претходно прибављено
мишљење грађана, о образовању,
подручју за које се образује, промени
подручја и укидању месних заједница и
других облика месне самоуправе.Актом
о оснивању месне заједнице, у складу
са статутом општине, односно града,
утврђују се послови које врши месна
заједница, органи и организација рада
органа, начин одлучивања као и поступак
избора савета и других органа месне
самоуправе, заштита права у току избора
и друга питања од значаја за рад месне
заједнице, односно другог облика месне
самоуправе.Савет месне заједнице је
основни представнички орган грађана
на подручју месне самоуправе, који,
између осталог, доноси статут месне
заједнице, доноси финансијски план
месне заједнице и програме развојам
еснезаједнице,предлажемерезаразв
ој и унапређење комуналних и других
делатности на подручју месне заједнице
и доноси акте из надлежности месне
заједнице. Средства за рад месне
заједнице, односно другог облика
месне самоуправе обезбеђују се из – 1)

Број 1

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

средстава утврђених одлуком о буџету
општине, односно града, укључујући и
самодопринос,2) донација и 3) прихода
које месна заједница, односно други
облик месне самоуправе оствари својом
активношћу.Месна заједница, односно
други облик месне самоуправе доноси
финансијски план на који сагласност даје
надлежни орган општине, односно града,
у складу са одлуком о буџету.
Из наведеног следи да је у погледу
располагања средствима за рад месне
заједнице, у која спадају и трансферисана
средства из буџета општине, односно
града, Савет месне заједнице надлежан
да самостално доноси програме развоје
месне заједнице, као и финансијски план
месне заједнице о утрошку средстава
за одређену фискалну годину, на који
сагласност даје надлежни орган општине
или града.
Оспореном Одлуком о праву
месних заједница на пренос средстава
од пореза на имовину физичких лица
и начину коришћења ових и других
средстава је, најпре утврђено право месне
заједнице да се за њено финансирање
као средства која се преносе месним
заједницама одреде средства остварена
по основу пореза на имовину физичких
лица наплаћеног на територији месне
заједнице закључно са 31. децембром
претходне године. Одлуком су даље,
поред наведеног извора финансирања
рада месних заједница, одређена и
остала средства за рад месних заједница,
намена утрошка тих средстава и начин
спровођења и обавезе месних заједница
у реализацији Одлуке.
Међутим, оно што је за Уставни
суд спорно у овој одлуци је давање
овлашћења Градском већу града Шапца
да донесе опште акте у реализацији
ове одлуке. Наиме, одредбом члана
4. став 3. Одлуке предвиђено је да се
средства за финансирање пројеката
месних заједница утврђују у складу са

Страна 9

посебним упутством, а затим је одредбом
члана 5. став 2. Одлуке прописано да о
предлозима пројеката одлучују грађани
месних заједница, у поступку који је
детаљно регулисан Правилником који
ће донети Градско веће града Шапца
на основу ове одлуке. Као предмет
уређивања овог правилника опредељена
су и следећа питања: начин утврђивања
предлога
пројеката,
спровођење
поступка изјашњавања грађана, метод
израде плана и програма рада и
финансијског плана месне заједнице
(члан 7. став 2. и члан 8. став 2. Одлуке);
начин и динамика преноса средстава,
обрасци захтева за пренос средстава и
финансијског извештаја о реализацији
пројекта о утрошку средстава (члан 11.
став 1. Одлуке).
Полазећи од наведеног, Уставни
суд констатује да је Уставом утврђено,
а Законом о локалној самоуправи
прописано да је скупштина општине,
односноскупштина
града
надлежна
за доношење општих аката из своје
надлежности, док општинско, односно
градско
веће,
поред
примарне
надлежности у домену предлагања
општих аката које доноси скупштина и
органа који непосредно извршава и стара
се о извршавању одлука и других аката
скупштине општине, односно града, може
само да донесе одлуку о привременом
финансирању у случају да скупштина
општине не донесе буџет пре почетка
фискалне године.
Како градско веће, сагласно
Уставу и Закону о локалној самоуправи
не може бити надлежно за доношење
општих аката којима се уређују питања
из оспорених одредаба члана 4. став 3,
члана 5. став 2, члана 7. став 2, члана
8. став 2. и члана 11. став 1. Одлуке, то
је Уставни суд утврдио да сунаведене
оспорене одредбе Одлуке, којима се даје
овлашћење Градском већу града Шапца
да донесе правилнике и упутства којима
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би на општи начин уредило поједина
питања у реализацији ове одлуке
супротна одредби члана 191. став 2.
Устава и Закону о локалној самоуправи.
Имајући у виду да је одредбом члана
15. оспорене Одлуке одређен рок за
доношење правилника на основу члана
5. став 2. Одлуке, за коју је Уставни суд
утврдио да је неуставна и незаконита, то
и одредба члана 15. Одлуке, због своје
логичке и правне повезаности, није у
сагласности са Уставом и законом. Из
истих разлога, Уставни суд је утврдио
да ни одредба члана 6. став 3. Одлуке
у делу који гласи: „сачињен у складу са
посебним упутством које доноси Градско
веће“, није у сагласности са Уставом и
законом.
Сагласно наведеном, и сви
оспорени акти Градског већа града
Шапца донети на основу овлашћења
из оспорене Одлуке, и то Правилник о
спровођењу Одлуке о праву приградских
и сеоских месних заједница на пренос
средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових
и других средстава, број 110-94/2017-15
од 13. јула 2017. године, Правилник о
утврђивању списка учесника непосредног
изјашњавања о предлозима пројеката
месних заједница,број 110-95/2017-15
од 13. јула 2017. године и Упутство за
ближе одређивање средстава из чл.
4. став 2. Одлуке о праву приградских
и сеоских месних заједница на пренос
средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових
и других средстава, број 020-31/201815 од 1. фебруара 2018. године, нису у
сагласности са Уставом и законом.
Имајући у виду да је Уставни суд
утврдио да Градско веће града Шапца није
ни могло бити овлашћено за доношење
наведених аката, то није улазио у оцену
уставности и законитости појединих
материјално-правних одредаба ових
акта, како је то подносилац иницијативе
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тражио.
Полазећи од свега наведеног,
а имајући у виду да поводом спорних
питања у овом уставносудском предмету
Уставни суд већ има заузет став, као и
да је у току претходног поступка правно
стање потпуно утврђено и прикупљени
подаци пружили су поуздан основ за
одлучивање, Уставни суд је одлучио као у
тач 1. и 2. изреке, без доношења решења
о покретању поступка, сагласно одредби
члана 53. став 3. Закона о Уставном суду.
У погледу првог оспореног акта, Одлуке
о преносу средстава прикупљеним
од пореза на имовину физичких
лица приградским и сеоским месним
заједницама („Службени лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева“, број 17/15), која је
престала да важи 22. јуна 2017. године,
Уставни суд констатује да је иницијатива
неблаговремена, јер је поднета 15.
новембра 2018. године, што значи након
истека рока из члана 168. став 5. Устава,
па је у том делу иницијатива одбачена,
сагласно члану 36. став 1. тачка 2) Закона
о Уставном суду, како је то решено у тачки
3. изреке.
V
Сагласно
свему
изложеном,
Уставни суд је на основу одредаба члана
42а став 1. тачка 2), члана 45. тачка 1)
и члана 47. став 1. тачка 2) Закона о
Уставном суду и члана 89. Пословника о
раду Уставног суда („Службени гласник
РС“, број 103/13), донео Одлуку као у
изреци.
На основу члана 168. став 3.
Устава,одредбе члана 4. став 3, члана
5. став 2. у делу који гласи: „у поступку
који је детаљно регулисан Правилником
који ће донети Градско веће града Шапца
на основу ове одлуке.“, члана 6. став
3. у делу који гласи: „сачињен у складу
са посебним упутством које доноси
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Градско веће“, члана 7. став 2, члана
8. став 2, члана 11. став 1. и члана 15.
Одлуке о праву месних заједница на
пренос средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових
и других средстава („Службени лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева“, бр. 12/17, 4/18 и 16/18),
Правилник о спровођењу Одлуке о праву
приградских и сеоских месних заједница
на пренос средстава од пореза на имовину
физичких лица и начину коришћења ових
и других средстава, број 110-94/2017-15
од 13. јула 2017. године, Правилник о
утврђивању списка учесника непосредног
изјашњавања о предлозима пројеката
месних заједница,број 110-95/2017-15 од
13. јула 2017. године и Упутство за ближе
одређивање средстава из чл. 4. став 2.
Одлуке о праву приградских и сеоских
месних заједница на пренос средстава
од пореза на имовину физичких лица
и начину коришћења ових и других
средстава, број 020-31/2018-15 од 1.
фебруара 2018. године, престају да важе
даном објављивања Одлуке Уставног
суда у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА
Снежана Марковић
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АКТА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
3.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС„ бр.129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018),члана 40.
Статута општине Богатић (“Службени
лист града Шапца и општина:Богатић,
Владимирци и Коцељева„ бр.4/2019),
члана 61. Закона о становању и
одржавању зграда („Службени гласник
РС“, број 104/2016 и 9/2020-др.закон),
Скупштина општине Богатић на седници
одржаној дана 03.02.2021. године, донела
је:
ОДЛУКУ
о бесповратном суфинансирању
активности на инвестиционом одржавању
и унапређењу својстава зграда, поступку
доделе средстава, проценту учешћа и
условима под којим општина Богатић
учествује у суфинансирању активности
одржавања и унапређењa својстава
зграда
Члан 1.
Овом
одлуком
уређује
се
бесповратно суфинансирање активности
у оквиру пројеката на инвестиционом
одржавању и
унапређењу својстава
зграда у циљу спречавања настанка
штетних последица по живот или
здравље
људи,
животну
средину,
привреду или имовину веће вредности у
оквиру урбанистичких зона на територији
општине Богатић, и то: поступак
доделе средстава, проценат учешћа,
услови бесповратног суфинансирања,
критеријуми за утврђивање и опис
урбанистичких зона.
Активности на одржавању зграда у
смислу ове одлуке обухватају активности
одржавања заједничких делова зграде

Страна 12

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

прописане законским и подзаконским
актима и врше се у оквиру текућег и
инвестиционог одржавања у циљу
спречавања настанка штетних последица
по живот или здравље људи, животну
средину, привреду или имовину веће
вредности.
Члан 2.
Опис урбанистичих зона, за
које се прописује обавеза извршења
одређених активности на одржавању
зграде, односно обавезно инвестиционо
одржавање и унапређење својстава
зграде у складу са законом којим се
уређује област становања и одржавања
зграда, саставни је део ове одлуке.
Урбанистичке зоне наведе у овој
одлуци, утврђене су само за примену ове
одлуке.
Члан 3.
Одрживи развој становања у складу
са Законом о становању и одржавању
зграда представља јавни интерес.
У циљу остваривања јавног
интереса општина Богатић, Одлуком
о буџету за сваку буџетску годину
опредељује средства за бесповратно
суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава
зграде у складу са овом одлуком.
Средства
за
учешће
у
бесповратном суфинасирању (у даљем
тексту:суфинасирање)
активности
у
оквиру пројеката на инвестиционом
одржавању и унапређењу својстава
зграде обезбеђује општина Богатић и могу
максимално износити 90% предрачуна
потребних финансијских средстава.
Члан 4.
Додела
средстава
за
суфинансирање
активности
на
пројектима инвестиционог одржавања и
унапређења својстава зграде из члана
1. ове одлуке, врши се на основу јавног

Број 1

конкурса (у даљем тексту:конкурс) који
расписује Општинско веће општине
Богатић (у даљем тексту:Општинско
веће).
Члан 5.
Активности у оквиру пројеката
који се суфинансирају у складу са овом
одлуком, нарочито садрже:
-локацију на којој би пројекат био
реализован;
-техничку документацију у складу
са законом којим се уређује планирање и
изградња и другим прописима, нестарију
од једне године.
Члан 6.
За суфинасирање активности
у оквиру пројеката на инвестиционом
одржавању и унапређењу својстава
зграде могу да конкуришу зграде, и
то:стамбене зграде, стамбено-пословне
зграде,
пословне
зграде,
зграде
јавне намене које су проглашене за
културно добро и зграде у заштићеним
културно-истиријским
целинама,
преко субјеката надлежних за вршење
послова управљања зградом (у даљем
тексту:учесници конкурса) у складу са
законом којим се уређује одржавање
зграда.
Учесници конкурса могу да
конкуришу
за
доделу
средстава
суфинансирања под следећим условима:
1.да су пројектом из члана 5.
ове одлуке обухваћене активности,
дефинисане
конкурсом
у
циљу
спречавања штетних последица;
2.да је учесник конкурса обезбедио
део средстава потребних за реализацију
пројекта и за учешће на конкурсу;
3.да активности за које се траже
средства по конкурсу нису финансиране
од стране другог буџетског корисника;
4.да је учесник конкурса дао
сагласност да ће финансирати евентуалне
додатне трошкове реализације пројекта.
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Члан 7.
Поступак по конкурсу за доделу
средстава суфинансирања спроводи
Комисија за избор пројеката за
бесповратно суфинансирање активности
инвестиционог одржавања зграда и
унапређења својстава зграде (у даљем
тексту: Комисија).
Комисију образује Општинско
веће.
Број чланова, састав и мандат
Комисије одређује се актом о образовању
Комисије.
Задатак Комисије је да:
1.донесе пословник о раду;
2.организује и спроводи конкурс у
складу са овом одлуком;
3.води рачуна о благовремености
поднетих пријава;
4.отвори благовремене пријаве;
5.оцени испуњеност услова;
6.изврши рангирање пројеката према
критеријумима и мерилима утврђеним
овом одликом;
7.утврди предлог ранг-листе и исту
објави на званичној интернет страници
општине Богатић;
8.одлучи по приговорима на ранглисту у року прописаном овом одлуком;
9.утврди коначну ранг-листуи исту
објави на званичној интернет страници
општине Богатић;
10.утврди предлог одлуке о
одобравању пројеката и додели средстава
за
бесповратно
суфинансирање
активности инвестиционог одржавања
зграда и унапређења својстава зграде;
11.достави Општинском већу акта
из тачака 9. и 10. овог става.
Члан 8.
Конкурс из члана 4. ове одлуке
обавезно садржи:
1.врсту и обим активности из члана
1. ове одлуке;
2.одређење урбанистичке зоне;
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3.одређење учесника конкурса и
које услове мора испунити;
4.рок за подношење пријаве;
5.максимални износ средстава
која се додељују;
6.критеријуми по којима се врши
избор;
7.мерила за доделу бодова за
сваки критеријум;
8.рок у којем је Комисија дужна да
утврди предлог ранг-листе;
9.рок за изјављивање приговора
на предлог ранг-листе;
10.рок у којем је Комисија дужна да
утврди коначну ранг-листу;
11.друга питања од значаја за
правилно спровођење конкурса.
Саставни део конкурса су:позив
за подношење пријава и пријавни
формулар.
Конкурс се објављује на званичној
интернет страници општине Богатићwww.
bogatic@rs, огласној табли Општинске
управе општине Богатић и једном од
штампаних листова који покривају
територију општине Богатић.
Члан 9.
Учесници конкурса, пријаву на
конкурс, подносе на јединственом
образцу-Пријавни формулар, који се
може преузети на званичној интернет
страници општине Богатић www.bogatic@
rs или на шалтеру Oпштинске управе
општине Богатић.
Пријавни
формулар,
пројекат
и пратећа документација (у даљем
тексту:пријава) подноси се у писаној
форми, потписан и оверен печатом од
стране овлашћеног лица подносиоца
пријаве (учесника конкурса) у два
примерка.
Рок за подношење пријаве на
конкурс не може бити краћи од осам дана
од дана објављивања јавног позива у
штампаном листу из става члана 8. става
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3. ове одлуке.
Члан 10.
Пријава се подноси у затвореној
коверти,
директно
на
писарници
Општинске управе општине Богатић или
препорученом поштом са повратницом,
на адресу општине Богатић Улица
Мике Витомировића бр.1 са назнаком
„Пријава
за
избор
пројеката
за
бесповратно суфинансирање активности
инвестиционог одржавања и унапређења
својстава зграда“, с тим што ће се у
случају предаје пријаве препорученом
поштом, као дан подношења пријаве
сматраће се дан предаје исте, пошти.
Благовременом пријавом сматраће
се пријаве која су поднете до истека
рока за подношење пријава, наведеног у
позиву.
Пријаве које су поднете након истека
рока за подношење пријаве, сматраће се
неблаговременим пријавама и исте неће
бити предмет разматрања Комисије. По
окончању поступка неотворена коверта
биће враћена подносиоцу пријаве.
Непотпуном
пријавом
сматра
се
пријава која не садржи сву потребну
документацију која је наведена у конкурсу
и иста неће бити рангирана.
Комисија ће писаним путем
затражити од учесника конкурса да у
року од 5 дана изврши допуну непотпуне
пријаве.
Ако учесник конкурса не поступи
по захтеву Комисије за допуну, сматраће
се да је учесник конкурса одустао од
пријаве.
Члан 11.
Активности на одржавању и
унапређењу својстава зграде које се
суфинасирају у смислу ове одлуке су
активности на одржавању заједничких
делова зграде, унапређењу енергетске
ефикасности зграде и безбедности људи
и имовине, на елементима зграде:
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1. Конструктивни грађевински елементи
-темељи/армирани бетон;
-носећи зидови;
-стубови, греде и зидна платна;
-међуспратне конструкције;
-степениште;
-кровна конструкција.
2. Други грађевински елементи
2.1.фасадни зидови:
-зидна испуна;
-изолација;
-завршна обрада (фасада и
фасадна облога);
-декоративни и други елементи
(солбанци, рељефи, скулптуре и др.);
-унутрашњи преградни зидови
(осим зидова у посебним деловима);
-зидна испуна;
-завршна обрада (завршна обрада
према заједничком делу код зида између
заједничког и посебног дела).
2.2.кров:
-кровни покривач (цреп, тегола,
салонит, лим и др.);
-сви слојеви код равног крова;
-припадајући елементи крова и
кровне конструкције у делу од продора
елемената у кровну конструкцију до
њиховог завршетка изнад кровних
равни (димњаци, вентилациони канали
и канализационе вертикале, кровни
отвори, кровни светларници, лимне
опшивке, сливници, одводи и др.).
2.3.остало
-олуци, олучне цеви и други
елементи за одвод воде са крова и
заштиту зграде од продора воде;
-друга кровна и фасадна лимарија
(солбанци, опшивке и др.);
-димњачке вертикале;
-вентилациони канали;
-завршне обраде подова, плафона
и зидова у заједничким деловима зграде;
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-хоризонтална
и
вертикална
хидроизолација;
-столарија
и
браварија
на
заједничким деловима зграде (прозори,
врата и њихови елементи);
-ограде на крову, степеништима,
терасама,
лођама
и
заједничким
деловима зграде ( металне, стаклене,
дрвене, зидане и др.);
-септичка јама;
-шахт водоводне и канализационе
инсталације;
-улазна надстершница, спољно
степениште и наткривка.
3. Уређаји и опрема
-пумпно постројење за избацивање
отпадне воде, подземне и кишне воде
и препумпни уређаји (са припадајућим
инсталацијама и уређајима);
-хидрофорско или друго пумпно
постројење за снабдевање зграде
водом или регулисање притиска воде
(са припадајућим инсталацијама и
уређајима);
-уређаји
и
инасталација
за
узбињивање;
-опрема за видео надзор;
-опрема противпровалног система;
-хидрант, хидрантска црева и други
хидрантски делови;
-уређаји и инсталација за заштиту
од пожара (опрема ватродојавног система
и апарати за гашење пожара и др.);
-уређаји и опрема заједничког
система вентилације и климатизације;
-казани за чврсто гориво и уређаји
котларнице у заједничким деловима
зграде;
-уређаји за осветљење и нужно
осветљење зграде;
-уређаји за резервну елекроенергију
(агргати);
-интерфон;
-поштански сандучићи.
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4.Инсталације
-водоводна мрежа;
-интерна и екстерна канализациона
мрежа;
-електоинсталације
зграде
и
степеништа, нужне и помоћне расвете;
- електоинсталација интерфона (од
уређаја на улазу до уређаја у посебном
делу);
-инсталације централног грејања,
грејних тела у згради, делова топлотних
постројења и уређеја зграде;
-громобранска
инсталација
(хоризонтална и вертикална укључујући
и уземљивач);
-инсталација
кабловских
и
антенских система (од разводника на
улазу у зграду до разводника на улазу у
посебни део);
-телефонске инсталације и уређаји
(од дистрибутивног ормарића до прве
утичнице у посебном делу);
-инсталације
видео
надзора
објекта.
5.Опрема,
простор
и
други
елементи изван зграде
-тротоари и платои око зграде;
-простор око зграде (дворишта и
др.);
-риголе;
-сливници и решетке;
-ограде;
-жардињере и сл.;
-и друго.
Члан 12.
Избор пројеката који ће бити
суфинансирани у складу са одредбама
ове одлуке врши се применом следећих
критеријума:
1.циљеви који се постужу:обим
задовољења јавног интереса, степен
унапређења својстава зграде на којима
се спроводе активности обухваћене
пројектом;
2.референце
пројекта:статус
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односно намена зграде;
3.суфинасирање пројекта из других
извора:сопствених прихода; фондова
Европске уније; поклона, донација,
легата, кредита и др. и ефикасност
коришћења средстава (ако нису раније
коришћена средства општине Богатић
а ако јесу да су обавезе предвиђене
уговором у свему испуњене);
4.степен
оштећења
објекта
(смањена употребна вредност објекта,
смањен квалитет становања, опасност
по живот и здарвље људи, безбедност
саобраћаја, естетска оштећења);
Максималан број бодова који сe
може доделити изабраном пројекту је
100.
Мерила
за
избор
пројекта
применом критеријума из овог члана
утврђују се конкурсом.
Додела средстава врши ће се у
оквиру критеријума, применом следећих
мерила:
1.Циљеви који се постужу-максимално
35 бодова;
-обим задовољавања јавног интереса
(зграде на раскрсници улица, истакнута
слободностојећа зграда, зграда у уличном
низу и улична фасада у I зони)-25 бодова;
-степен унапређења својстава зграде-10
бодова;
2.Референце пројекта (статус, односно
намена зграде);
-стамбена
и
стамбено-пословна
зграда-15 бодова;
-зграде које уживају неки од видова
заштите у смислу закона о културним
добрима- 10 бодова;
-остале зграде-5 бодова;
3.Суфинасирање пројеката из других
извора- максимално 25 бодова;
-из сопствених прихода (10%-5 бодова;
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20%-50%-10 бодова и више од 50%-15
бодова);
-из фондова Европске уније, поклона
донација легата, кредита и друго-5
бодова;
-ефикасност
коришћења
средстава
(ако раније нису коришћена средства
општине Богатић а ако јесу да су
обавезе предвиђене уговором у свему
испуњене)-5 бодова;
4.Степен оштећења објекта-максимално
25 бодова;
-смањена употребна вредност објекта,
смањен квалитет становања, опасност
по живот и здравље људи и безбебеност
саобраћаја-20 бодова;
-естетска оштећења-5 бодова.
За испуњеност прописаних услова
и критеријума учесник конкурса прилаже
одговарајуће доказе.
Вредност сваког критеријума представља
збир бодова припадајућих мерила.
Да би средства била додељена,
потребно је да пројекат оствари најмање
50 бодова, с тим да ће средства бити
додељена
учесницима
конкурса
за суфинансирање активности на
пројектима са највећим бројем бодова,
до максималног износа средстава која се
додељују, утврђеног у конкурсу.
У случају да два или више
пројеката буду вреднова истим бројем
бодова, предност у додели средстава
имају учесници конкурса који су добили
већи број бодова редоследом по основу
критеријума и мерила:мерила 1. алинеја
1; мерила 4. алинеја 1; мерила 2. алинеја
1 и мерило 3. алинеја 1.
Члан 13.
Активности у оквиру пројеката
који се суфинансирају у складу са овом
одлуком, врше се на зградама као
архитектонским целинама, материјалима
и опремом који су идентични изворним,
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односно сличним материјалима под
условом да се њима унапређују својства
зграде, односно побољшавају услови
коришћења и који одговарају прописаним
стандардима, техничким нормативима и
нормама квалитета.
Активности на зградама које
уживају неки од видова заштите
сходно закону којим се уређује заштита
културних добара, у погледу материјала
и опреме, вршиће се у складу са
условима прибављеним од стране
надлежне установе у складу са посебним
прописима.
Члан 14.
Комисија
врши
рангирање
пројеката, сачињава предлог ранг-листе
и објављује предлог ранг-листе на
званичној интернет страници општине
Богатић у року који не може бити дужи
од 60 дана од дана истека рока за
подношења пријава.
Сваки учесник конурса, у року од
три дана од дана објављивања предлога
ранг-листе
на
интернет
страници
општине Богатић, има право увида у
документацију коју су доставили остали
учесници конкурса, као и у поступак рада
и начин рангирања пристиглих пријава од
стране Комисије.
Сваки учесник конкурса може
Комисији уложити приговор на предлог
ранг-листе, у року од 3 дана од дана
објављивања предлога ранг-листе на
интернет страници општине Богатић.
Комисија одлучује о приговорима
у року од 5 радних дана од дана истека
рока за подношење приговора.
Комисија, након истека рока за
подношење приговора, односно рока за
одлучивање по приговорима, утврђује
коначну ранг-листу, коју објављује на
званичној интернет страници општине
Богатић и предлогодлукео одобравању
пројеката и додели средстава за
бесповратно суфинансирање пројеката
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одржавања и унапређивања својстава
зграде.
Члан 15.
Општинско веће, на основу
коначне ранг-листе и предлога одлуке
из члана 14. става 5. ове одлуке,
доноси одлукуо одобравању пројеката
и додели средстава за бесповратно
суфинансирање пројеката одржавања и
унапређивања својстава зграде (у даљем
тексту:одлука).
Одлука Општинског већа објављује
се на на званичној интернет страници
општине Богатић и доставља се свим
учесницима конкурса.
Одлука Општинског већа је
коначна и против ње се не може изјавити
жалба али се може покренути Управни
спор пред надлежним судом, у року од 30
дана од дана достављања исте.
Члан 16.
Након доношења одлуке из члана
15. става 1. ове одлуке, председник
општине Богатић ће, након добијања
сагласности од стране општинског
правобраниоца, закључити појединачне
уговоре са учесницима конкурса за
чије пројекте су одобрена средства за
суфинасирање.
Ако се учесник конкурса чији је
пројекат одобрен не одазове позиву на
закључење уговора о суфинансирању,
у року од 5 дана од дана пријема
позива, сматраће се да је одустао од
суфинасирања пројекта а уговор ће се
закључити са првим наредним учесником
конкурса који испуњава услове.
Уговором из става 1. овог члана
уређују се међусобна права, обавезе
и одговорности уговорних страна, а
нарочито:предмет уговора; рок у ком се
пројекат реализује; конкретне обавезе
уговорних страна; стручни надзор; укупну
вредност пројекта; износ средстава које се
финансирају из буџета општине Богатић;
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износ средстава која се финансирају
из буџета подносиоца пријаве; начин
обезбеђења
средстава
подносиоца
пријаве; начин и рокове плаћања.

Улица Мије Јовановића; Улица Павла
Орловића; Улица Јанка Веселиновића;
Улица Др. Млађе Милошевића и Улица
Мике Митровића.

Члан 17.
Након закључења Уговора о
суфинасирању пројекта, у циљу његове
реализације, спроводи се поступак
избора извођача радова и пружаоца
услуге стручног надзора у складу са
законом којим се уређују јавне набавке.

I I зона обухвата улице у
осталимнасељеним
местима
на
територији општине Богатић, и то:
-насељено место Црна Бара-Улица Мике
Мијатовића;
-насељено место Клење-Улица Светог
Саве;
-насељено место Бадовинци-Улица поп
Тешина;
-насељено место Дубље-Улица краља
Петра I Карађорђевића; Улица краља
Александра и Улица ђенерала Драже
Михаиловића.

Члан 18.
Урбанистичке зоне за које се
прописује
обавеза
инвестиционог
одржавања зграда и
унапређење
својстава зграда ради остваривања
јавног интереса у циљу спречавања
штетних последица из члана 1. ове
одлуке, утврђују се на основу следећих
критеријума:
1.густина
насељености
(урбанистичка зона са већом густином
насељености, као што су ужи центар
насељеног места Богатић, ужи центар
осталих насељених места на територији
општине Богатић, зоне вишепородичног
становања и сл.);
2.фреквентност
корисника
простора (урбанистичка зона са већом
фреквентношћу корисника простора, као
што су као што су ужи центар насељеног
места Богатић, урбанизовано подручје,
седиште органа и институција од значаја
за живот становника општине Богатић,
ужи центар осталих насељених места на
територији општине Богатић и др.)
Члан 19.
У циљу спровођења ове одлуке,на
територији општине Богатић, утврђује се
следеће урбанистичке зоне:
I зона обухвата улице унасељеном
месту Богатић, и то:Улица Мике
Витомировића; Улица војводе Степе;

Члан 20.
Одељење за привреду, финансије
и локално-економски развој Општинске
управе општине Богатић, доставља
Општинском већу годишње извештаје
о реализацији уговора о суфинасирању
пројеката из члана 15. става 1. ове
одлуке, прати спровођење ове одлуке
и предузима мере, односно анализира
ефекте њене примене.
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца и општина:Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R.32/2021-09
Датум: 03.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Синиша Пузић
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4.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС„ бр.129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40.
Статута општине Богатић (“Службени
лист града Шапца и општина:Богатић,
Владимирци и Коцељева„ бр.4/2019),
чланова 2. 3. 4. 5. и 9. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС„
бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), чланова
2. 6. 99. и 102. Одлуке о комуналним
делатностима (“Службени лист града
Шапца и општина:Богатић, Владимирци
и Коцељева„ бр.11/2014), Скупштина
општине Богатић, на седници одржаној
дана 03.02.2021. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ И НАЧИНУ
ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Члан 1.
ВРШИ СЕ ДРУГА ИЗМЕНА
И ДОПУНА Одлуке о одређивању
вршилаца
комуналних
делатности
и
начину
поверавања
обављања
комуналних делатности на територији
општине Богатић (“Службени лист града
Шапца и општина:Богатић, Владимирци и
Коцељева„ бр. 8/2015 и 32/2016) у даљем
тексту-Одлука, утолико што се:
-у члану 2. Одлуке у делу који одређује
комуналне делатности које се поверавају
Јавном предузећу ЈКП „Богатић“ Богатић,
иза тачке 10) додаје тачка 11) са текстом
следеће садржине:
„11)

део

комуналне

делатности
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одржавање улица и путева-постављање,
замена
и
уклањање
вертикалне
саобраћајне сигнализације-саобраћајних
знакова и одржавање и поправка
светлосне саобраћајне сигнализацијесемафора, на територији општине
Богатић.“
-члан 3. тачка 1) Одлуке, у делу који
одређује Комуналне делатности које се
поверавају Општинској управи општине
Богатић, мења се и гласи:
„1)одржавање улица и путева, сем дела
комуналне
делатности
одржавање
улица и путева-постављање, замена
и уклањање вертикалне саобраћајне
сигнализације-саобраћајних
знакова
и одржавање и поправка светлосне
саобраћајне
сигнализације-семафора,
на територији општине Богатић.“
Члан 2.
Остале
одредбе
Одлуке
о
одређивању
вршилаца
комуналних
делатности и начину поверавања
обављања комуналних делатности на
територији општине Богатић (“Службени
лист града Шапца и општина:Богатић,
Владимирци и Коцељева„ бр. 8/2015 и
32/2016) остају неизмењене.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине
Богатић, да након ступања на снагу
ове Одлуке, уз сагласност општинског
правобраниоца, са овлашћеним лицем
ЈКП “Богатић“ Богатић, закључи Уговор о
поверавању обављања дела комуналне
делатности одржавање улица и путевапостављање, замена и уклањање
вертикалне саобраћајне сигнализацијесаобраћајних знакова и одржавање
и поправка светлосне саобраћајне
сигнализације-семафора, на територији
општине Богатић, којим ће се ближе
одредити права и обавезе уговорних
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страна.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: И-Р-33/2021-09
Датум: 03.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Синиша Пузић

5.

На основу члана 92. Закона о
буџетском систему (‹›Службени гласник
РС›› број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
– испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –
др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)
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 03.02.2021. године,
донела је:

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Ангажује се екстерна ревизија
Завршног рачуна буџета Општине
Богатић за 2020. годину, уз сагласност
Државне ревизорске институције, у

Број 1

складу са чланом 92. став 4. Закона о
буџетском систему (‹›Службени гласник
РС›› број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
– испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –
др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020).
Члан 2.
Сходно члану 79. Закона о
буџетском систему (‹›Службени гласник
РС›› број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
– испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –
др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)
Завршни рачун буџета Општине Богатић
за 2020. годину треба да садржи извештај
екстерне ревизије о финансијским
извештајима из члана 3. Правилника
о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја
корисника
буџетских
средстава,
корисника
средстава
организација
за обавезно социјално осигурање и
буџетских фондова («Службени гласник
РС» број18/2015, 104/2018 и 151/2020).
Члан 3.
Одлуку о ангажовању екстерне
ревизије Завршног рачуна Општине
Богатић за 2020. годину доставити
Државној ревизорској институцији на
сагласност.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке
одговорна је Општинска управа –
Одељење за привреду, финансије и
локално – економски развој.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења, а биће објављена
у ‹›Службеном листу града Шапца
и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева››.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R.34/2021-09
Датум: 03.02.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Пузић

6.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи (Сл. гласник бр.
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана
32. Одлуке о усклађивању оснивачког
акта ЈКП «Богатић» Богатић са Законом
о јавним предузећима («Сл.лист града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева» бр.23/16) и члана 40. Статута
Општине Богатић (Сл. лист Општине
бр.4/19), Скупштина општине Богатић,
на седници одржаној дана 03.02.2021.
године, донела је:

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку
Надзорног одбора ЈКП «Богатић»
Богатић бр. 40 од 08.01.2021.године, о
одобравању кредитног задужења ЈКП
«Богатић» код Комерцијалне банке А.Д.
Београд, за набавку новог камиона аутофекалне цистерне.
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“
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R¬¬¬.35/2021-09
Датум: 03.02.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Пузић

7.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи став 1. тачка 9. («Сл.
гласник РС» бр. 129/07, 83/14, 101/16 и
47/18) члана 32. Одлуке о усклађивању
Оснивачког акта ЈКП «Богатић» Богатић
са Законом о јавним предузећима («Сл.
лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева», бр. 23/16)
и члана 40. Статута Општине Богатић
(«Сл. лист града Шапца и Општина
Богатић, Владимирци и Коцељева» 4/19),
Скупштина општине Богатић, на седници
одржаној дана
03.02.2021. године,
донела је:

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I ДАЈЕ СЕ сагласност
на
Предлог посебног Програма коришћења
средстава субвенција из буџета општине
Богатић за 2021.годину, број 1951/2020,
који је Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа «Богатић» Богатић утврдио
на седници одржаној дана 18.12.2020.
године.
II Закључак ступа на снагу даном
доношења.
III Закључак доставити: Јавном
комуналном предузећу „Богатић“ Богатић,

Страна 22

Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R. 37/2021-09
Датум: 03.02.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Пузић

у досије седничког материјала и архиви.
IV Закључак објавити у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R.36/2021-09
Датум: 03.02.2021.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Пузић

8.

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 03.02.2021. године, донела је:
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ДАЈЕ СЕ сагласност на предлог
Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Богатић“ Богатић за 2021.
годину, број 1951-1 који је Надзорни
одбор ЈКП «Богатић» Богатић утврдио
на седници одржаној дана 18.12.2020.
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“

Број 1

9.

На основу члана 27. става 10.
члана 29. става 1. и 4. члана 36. става
6. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС„ бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016,
113/2017, 95/2018 и 153/2020) члана 2.
и 3. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима
јавног
надметања
и
прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС„
бр.16/2018 ), члана 14. 15. и члана 16. а
у вези члана 13. Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини
oпштине Богатић („Службени лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева“ бр.32/2016 и 12/2019),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр.129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018) и члана 40. Статута Општине
Богатић („Службени лист града Шапца
и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр.4/2019) решавајући о
прибављању у јавну својину непосредном
погодбом делова катастaрских парцела
бр.526 и 527 у К.о. Клење, ради окончања
изградње тротоара у Месној заједници
Клење, Скупштина општине Богатић
на седници одржаној дана 03.02.2021.
године, донела је:
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РЕШЕЊЕ
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину
непосредном погодбом, део кат. парц.
број 526 КО Клење у површини од
0.00,54 ха, што одговара површини од
54/626 реалног дела кат. парц. број 526
КО Клење, са северне стране до Улице
попа Цветина и до кат.парцеле бр. 2673
КО Клење и то део који није оптерећен
објектима и део катастарске парцеле
број 527 у површини од 0.00,37 ха што
одговара површини од 37/631 реалног
дела кат. парцеле број 527 КО Клење, са
северне стране до Улице попа Цветина
и до кат. парцеле 2673 КО Клење и то
део који није оптерећен објектима, тако
да је укупна површина земљишта које
се прибавља износи 0.00,91 ха, обе
власништво Врачарић Костадинке и
Врачарић Берислава са уделима од по
1/2, уписане у Лист непокретности бр.34
за К.о. Клење, ради окончања изградње
тротоара у Месној заједници Клење,
за купопродајну цену од 1.063,25 евра,
односно 125.023,00 динара.
II ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник
општине Богатић да по прибављеном
мишљењу Општинског правобраниоца
у
складу
са
напред
наведеним
законским прописима пред надлежним
органом закључи Уговор о купопродаји
непокретности.
III Ово решење је коначно.
Образложење
Скупштина општине Богатић је
на седници одржаној дана 31.01.2020.
године, донела Одлуку о покретању
поступка прибављања непокретности
у јавну својину непосредном погодбом
катастарских парцела бр.526 и 527
у КО Клење, бр.I-R. 233/2020-09.
Решењем скупштине Општине Богатић
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бр.II-R57/2017-01 од 19.04.2017. године
образована је Комисија за спровођење
поступка прибављања непокретности
у јавну својину општине Богатић путем
непосредне погодбе, док је решењем
бр.II-R 113/2018-01 од 14.02.2018. године
разрешен један члан комисије и именован
други.
Сходно члану 29. Закона о јавној
својини, члану 2. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и
поступцима
јавног
надметања
и
прикупљања писмених понуда и члану
14. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини Општине
Богатић, председник општине Богатић је
дана 06.02.2020. године донео Решење о
именовању лиценцираног проценитеља
бр.45/2020-01, ради процене тржишне
вредности предметних непокретности.
Проценитељ је доставио Процену
тржишне вредности делова кат. парц.
бр. 526 и 527 које су предмет поступка,
уз напомену да укупна површина износи
0.00.91 ха, и да је иста процењена на износ
од 1.063,25 евра односно 125.023,00
динара по средњем курсу НБС на дан
процене.
Комисија
је
саслушала
власнике непокретности на околности
прибављања предметне непокретности и
процењене вредности исте. Сопственици
непокретности Врачарић Костадинка и
Врачарић Берислав чији су сувласнички
удели по 1/2, изјаснили су се да су сагласни
како са прибављањем предметне
непокретности тако и са процењеном
тржишном вредношћу, исте. Све напред
наведено записнички је констатовано.
Прибављање непокретности у јавну
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својину извршено је путем непосредне
погодбе из разлога што непокретност која
се прибавља у јавну својину по својим
карактеристикама- положају одговара
потребама општине Богатић, а која је
неопходна ради окончања изградње
тротоара у Месној заједници Клење.
Уговор
о
прибављању
непокретности у јавну својину путем
непосредне погодбе, а по прибављеном
мишљењу општинског правобраниоца,
у име општине Богатић, закључиће
председник Општине.
Решење доставити: Председнику
општине
Богатић,
општинском
правобраниоцу, Врачарић Костадинки
и Врачарић Бериславу обоје из Клења
Улица Николе Тесле бр.6А, досије
седничког материјала.

Број 1

10.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др.закон,
101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 18.
Закона о библиотечко - информационој
делатности („Службени гласник РС“,
број: 52/11), чланова 41., 42. став 6. и
44.а став 1. Закона о култури („Службени
гласник РС“, број: 72/2009, 13/2016,
30/2016 – испр. и 6/2020), члана 40.
Статута општине Богатић („Службени
листа града Шапца, општине Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број: 4/19),
члана 79. Пословника Скупштине
општине Богатић, број: I – R. 11/202009 од 29.10.2020. године), Скупштина
општине Богатић, на седници одржаној
дана 03.02.2021. године, донела је:

ПОУКА: Против овог решења није
дозвољена жалба али се може покренути
спор пред надлежним судом у року од 30
дана од дана пријема истог.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДВА
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЈАНКО
ВЕСЕЛИНОВИЋ“ БОГАТИЋ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-R.52/2021-09
Дана: 03.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Пузић

I
ПРЕСТАЈЕ
дужност
два
члана, из реда запослених, Управног
одбора Народне библиотеке „Јанко
Веселиновић“, Богатић, истеком мандата
и то:
1. Богосаву Илићу из Богатића – члану из
реда запослених и
2. Саши Ђуричићу из Богатића - члану из
реда запослених
II Решење доставити: Богосаву
Илићу из Богатића, Саши Ђуричићу из
Богатића, Народној библиотеци „Јанко
Веселиновић“ Богатић, у досије седничког
материјала и архиви.
III Решење објавити у „Службеном
листу града Шапца и Општина Богатић,
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Владимирци и Коцељева“.
Скупштина општине
Број: II-R.53/2021-09
Датум: 03.02.2021.године
Председник скупштине
Синиша Пузић

Страна 25

1. Богосав Илић из Богатића – члан из
реда запослених и
2. Мина Шанковић из Богатића - члан из
реда запослених
II Решење доставити: именованим,
Народној библиотеци „Јанко Веселиновић“
Богатић, у досије седничког материјала и
архиви.
III Решење објавити у „Службеном
листу града Шапца и Општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.

11.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др.закон,
101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 18.
Закона о библиотечко - информационој
делатности („Службени гласник РС“, број:
52/11), члана 41. и 42. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, број: 72/2009,
13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020) члана
40. Статута општине Богатић („Службени
листа града Шапца, општине Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број: 4/19),
члана 79. Пословника Скупштине
општине Богатић, број: I – R. 11/202009 од 29.10.2020. године), Скупштина
општине Богатић, на седници одржаној
дана 03.02.2021. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЈАНКО
ВЕСЕЛИНОВИЋ“ БОГАТИЋ
I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове
Управног одбора Народне библиотеке
„Јанко Веселиновић“ Богатић из реда
запослених:

Скупштина општине
Број: II-R.54/2021-09
Датум: 03.02.2021. године
Председник скупштине
Синиша Пузић

12.

На основу члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број: 129/2007,
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон
и 47/2018), члана 126. став 1. тачка
1. Закона о социјалној заштити («Сл.
гласник РС»,бр.24/11), члана 40. став
1. тачка 13. Статута општине Богатић
(„Службени листа града Шапца, општине
Богатић, Владимирци и Коцељева“, број:
4/19), члана 79. Пословника Скупштине
општине Богатић, број: I – R. 11/202009 од 29.10.2020. године) Скупштина
општине Богатић, на седници одржаној
дана 03.02.2021. године, донела је
следеће:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА „ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БОГАТИЋ
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I РАЗРЕШАВА СЕ на лични захтев
Зоран Здравковић из Шапца дужности
директора Центра за социјални рад
„Богатић“.
II Решење доставити : Зорану
Здравковићу из Шапца, Центру за
социјални рад „Богатић“, у досије
седничког материјала и архиви.
`
III Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
Образложење
Директор Ценра за социјални рад
«Богатић» Богатић, Зоран Здравковић,
поднео је оставку Управном одбору Центра
за социјлани рад «Богатић» Богатић дана
16.12.2020. године, која је достављена и
оснивачу истог дана, Општини Богатић –
председнику Скупштине општине.
Даље, је дана 21.12.2020. године
Скупштина општине Богатић је добила
Обавештење Управног одбора Центра
за социјлани рад «Богатић», Богатић са
Записником са седнице Управног одбора
Центра за социјални рад „Богатић“
у Богатићу број 551-10-215/2020 од
16.12.2020. године, на којој је разматрана
и усвојена о писмена оставка директора
Центра за социјални рад «Богатић»
Богатић, Зорана Здравковића.
Комисија за избор и именовања
Скупштине општине Богатић на седници
одржаној дана 25.01.2021. године је
утврдила предлог Решења о разрешењу
директора „Центра за социјални рад“
Богатић и доставила га Скупштини
општине Богатић на разматрање и
усвајање.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи прописано је
Скупштина општине, у складу са законом
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именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација
и служби, чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 126. став 1. тачка 1.
прописано је да ће оснивач центра за
социјални рад разрешити директора
центра за социјални рад пре истека
мандата на лични захтев.
Чланом 40. став 1. тачка 13.
Статута општине Богатић прописано је
да Скупштина општине Богатић, у складу
са Законом именује и разрешава управни
одбор, надзорни одбор и директора
установе, организације и службе чији
је оснивач и даје сагласност на њихове
Статуте у складу са Законом.
Чланом 79. Пословника Скупштине
општине Богатић происано је да Комисија
за избор и именовања припрема предлоге
за избор, именовања, постављења и
разрешења из надлежности Скупштине
за које посебним актима није предвиђен
други предлагач и предлаже доделу
јавних признања, награда и звања
почасног грађанина општине.
Ставом 2. истог члана прописано
је да Комисија разматра и припрема
предлоге аката о именовању директора,
управних и надзорних одбора јавних
предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач или сувласник
Општина.
На основу напред изнетог донета је
одлука као у диспозитиву овог Решења.
Упутство правном средству: ово
Решење је коначно и против њега није
допуштена жалба, већ се може тужбом
покренути упрпавни спор код Управног
суда у Београду у року од 30 дана од
дана достављања Решења.
Решење
доставити:
Зорану
Здравковићу, Центру за социјални рад
Богатић, у досије седничког материјала и
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архиви.
Скупштина општине
Број: II-R.55/2021-09
Датум: 03.02.2021. године
Председник Скупштине
Синиша Пузић

13.

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014 –
др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018),
члана 124. став 1. и 8. и члана 125. став
2. и 3. Закона о социјалној заштити («Сл.
гласник РС»,бр.24/11), члана 40. став
1. тачка 13. Статута општине Богатић
(„Службени листа града Шапца, општине
Богатић, Владимирци и Коцељева“, број:
4/19), члана 79. Пословника Скупштине
општине Богатић, број: I – R. 11/2020-09
од 29.10.2020. године) и Сагласности
Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања – Сектора
за бригу о породици и социјалну заштиту,
број: 119-01-292/2020-09 од 17.12.2020.
године, Скупштина општине Богатић,
на седници одржаној дана 03.02.2021.
године, донела је следеће:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД“ БОГАТИЋ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Љиљана Јуришић,
дипломирани социјални радник из
Богатића за вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад „Богатић“, на
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период који не може бити дужи од једне
године, почeв од 03.02.2021. године.
II Решење доставити : Љиљани
Јуришић, Центру за социјални рад
„Богатић“, у досије седничког материјала
и архиви.
`
III Решење ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у „Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“.
Образложење
Дана 21.12.2020. године Скупштина
општине Богатић је добила Обавештење
Управног одбора Центра за социјлани
рад «Богатић» Богатић са Записником
са седнице Управног одбора Центра за
социјални рад „Богатић“ у Богатићу број
551-10-219/2020 од 21.12.2020. године
на којој је разматран и усвојен предлог о
именовању вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад «Богатић»
Богатић, Љиљане Јуришић.
Скупштина општине Богатић је
упутила Захтев ресорном министарству
за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања – Сектор за бригу
о породици и социјалну заштиту ради
давања сагласности за именовање
Љиљане
Јуришић,
дипломираног
социјалног радника из Богатића за
вршиоца дужности директора Центра за
социјални рад „Богатић“, а све у складу
са одредбама чланова 124. став 9. и
члана 125. Закона о социјалној заштити.
Горе наведено Министарство је
Скупштини општине Богатић доставило
Сагласност број:
119-01-292/2020-09,
да се за вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад „Богатић“,
именује Љиљана Јуришић.
Следи да је Комисија за избор и
именовања Скупштине општине Богатић
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на седници одржаној дана 25.01.2021.
године утврдила предлог Решења о
именовању вршиоца дужности директора
„Центра за социјални рад“ Богатић и
доставила га Скупштини општине Богатић
на разматрање и усвајање.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи прописано је
Скупштина општине, у складу са законом
именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација
и служби, чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 124. став 1. Закона о социјалној
заштити су прописани услови за лице
које може бити именовано за директора
центра за социјални рад, а ставом 9.
истог члана је одређено да на именовање
директора центра за социјални рад даје
сагласност министарство надлежно за
социјалну заштиту.
Чланом 125. став 2. Закона о
социјалној заштити прописано је да се за
вршиоца дужности може имeновати лице
које испуњава услове из члана 124. став
1. овог закона и за чије је именовање
прибављена сагласност из члана 124.
став 9. овог закона, а ставом 3. истог
члана је прописано да вршилац дужности
директора центра за социјални рад може
обављати ту дужност најдуже једну
годину.
Даље је чланом 40. став 1. тачка
13. Статута општине Богатић прописано је
да Скупштина општине Богатић, у складу
са Законом именује и разрешава управни
одбор, надзорни одбор и директора
установе, организације и службе чији
је оснивач и даје сагласност на њихове
Статуте у складу са Законом.
Чланом 79. Пословника Скупштине
општине Богатић происано је да Комисија
за избор и именовања припрема предлоге
за избор, именовања, постављења и
разрешења из надлежности Скупштине
за које посебним актима није предвиђен
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други предлагач и предлаже доделу
јавних признања, награда и звања
почасног грађанина општине.
Ставом 2. истог члана прописано
је да Комисија разматра и припрема
предлоге аката о именовању директора,
управних и надзорних одбора јавних
предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач или сувласник
Општина.
На основу напред изнетог донета је
одлука као у диспозитиву овог Решења.
Упутство правном средству: ово
Решење је коначно и против њега није
допуштена жалба већ се може тужбом
покренути управни спор код Управног
суда у Београду у року од 30 дана од
дана достављања Решења.
Решење
доставити:
Љиљани
Јуришић, Центру за социјални рад
Богатић, у досије седничког материјала и
архиви.
Скупштина општине
Број: II-R.56/2021-09
Датум: 03.02.2021. године
Председник Скупштине
Синиша Пузић

14.

На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број: 129/2007, 83/2014 – др.закон,
101/2016 – др.закон и 47/2018), члана
40. Статута општине Богатић („Службени
листа града Шапца, општине Богатић,
Владимирци и Коцељева“, број: 4/19),
члана 79. Пословника Скупштине
општине Богатић, број: I – R. 11/202009 од 29.10.2020. године), Скупштина
општине Богатић, на седници одржаној
дана 03.02.2021. године, донела је:
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РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТАЦИЈИ ПРЕСТАНКА
ЧЛАНСТВА У УПРАВНОМ ОДБОРУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ
I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак
дужности члана Управног одбора Центра
за социјални рад „Богатић“ Богатић,
Љиљани Јуришић – представника из
реда запослених, због именовања за
вршиоца дужности директора Центра за
социјални рад „Богатић“ Богатић.
II Решење доставити: Љиљани
Јуришић, Центру за социјални рад
“Богатић“ Богатић, у досије седничког
материјала и архиви.
III Решење објавити у «Службеном
листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева».
Скупштина општине
Број: II-R.57/2021-09
Датум: 03.02.2021. године
Председник скупштине
Синиша Пузић
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На основу члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“,бр.129/2007, 83/2014 – др.закон и
101/2016 – др.закон и 47/2018), члана
69. Статута општине Богатић („Службени
лист града Шапца и општина:Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр.4/2019),
чланова 2. и 15. Одлуке о Општинском
већу општине Богатић („Службени
лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева“, бр.22/2008),
члана 12.став 1. Закона о управљању
миграцијама („Службени гласник РС“,
бр.107/2012), Одлучујући о Предлогу
Одељења за општу управу, заједничке
послове и друштвене делатностиПовереништво за избеглице Општинске
управе општине Богатић, о доношењу
решења о образовању Савета за
управљање миграцијама и трајна
решења бр.561-142021-03 од 18.01.2021.
године, Општинско веће општине Богатић
на седници одржаној дана 25.01.2021.
године, донело је:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И
ТРАЈНА РЕШЕЊА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за управљање
миграцијама и трајна решења општине
Богатић (у даљем тексту:Савет), који
ће се бавити израдом и реализацијом
стратешких акционих планова везано
за побољшање услова живота и рада
избеглица, интерно расељених лица и
повратника по реадмисији, у следећем
саставу:
Председник:
1. Дамњановић Милан,
Општине Богатић.

председник
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Чланови:
2.Теодоровић
Теодор,
заменик
председника;
3.Даниловић Бранко, начелник општинске
управе;
4.Др.Мартиновић
Александар,
Дом
здравља Богатић;
5.Миловановић
Матија,
помоћник
председника општине;
6.Иванковић И.Биљана, повереник за
избеглице;
7.Јуришић Љиљана, Центар за социјални
рад Богатић;
8.Николић Јелена, Црвени крст Богатић.
II
Савет обавља послове који се односе на:
•
праћење
и
извештавање
Комесеријата за избеглице и миграције
о миграцијама на територији општине
Богатић;
•
предлагање програма, мера и
планова активности које треба предузети
ради ефикасног управљања миграцијама
на територији општине Богатић;
•
осмишљавање,
израда
и
реализација стратешког и акционог плана
локалне самоуправе у циљу збрињавања
и
побољшања
егзистенционих
и
социјално материјалних услова за
интеграцију избеглих, прогнаних, интерно
расељених лица и повратника по основу
Споразума о реадмисији.
•
друге
послове
у
области
управљања миграцијама у складу са
законом.
На
захтев
Комесаријата
за
извеглице и миграције Савет доставља
извештаје о предузетим мерама и другим
активностима из области управљања на
територији општине Богатић.
III
Стручне
и
административне
послове Савета обављаће Повереништво
за избеглице и миграције, Републичког
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Комесаријата за избеглице и миграције Богатић.
IV
Ступањем на снагу овог Решења
ставња се ван снаге Решење о образовању
Савета за миграције и трајна решења
бр.86/2018-01 од 12.04.2018. године.
V
Ово решење ступа на снагу
даном доношења а има се објавити
у «Службеном листу града Шапца
и општинa:Богатић, Владимирци и
Коцељева».
VI
Решење доставити свим лицима
из става I, досије седничког материјала и
архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1-53/2021-01
Датум:25.01.2021. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Дамњановић
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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

