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АКТА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R. 48/2021-09
Датум: 29.04.2021.године
Бoгатић
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 29.04.2021. године, донела је:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Културно-образовног центра „Богатић“ за календарску 2020.
годину и Финансијски извештај - извршење буџета за
2020.годину број 39/21 од 24.02.2021.године.
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
Синиша Пузић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R.49/2021-09
Датум: 29.04.2021. године
Богатић
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) и члана 11. става 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник РС“,

29. април 2021.

бр.113/2017 и 50/2018), Скупштина општине Богатић
на седници одржаној дана 29.04.2021. године, донела
је:
ОДЛУКУ
о једнократној помоћи породици
за новорођенчад
Члан. 1.
Овом одлуком утврђује се већи обим права од права утврђених Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр.113/2017 и
50/2018) и то, право једнократну новчану помоћ свим
породицама новорођенчади на подручју општине Богатић, рођеним од 01.01.2021. године и касније, према
условима утврђеним овом Одлуком.
Члан. 2.
Право на једнократну помоћ има мајка детета,
под условом да је држављанин Републике Србије и
да има најмање 6 месеци пребивалиште на подручју
општине Богатић.
Право из става 1. овог члана може остварити мајка
која непосредно брине о детету, за које је поднела захтев.
У случају да мајка није жива или је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету, право на једнократну помоћ може, уместо мајке,
оставaрити отац детета уколико испуњава услове из
става 1. овог члана.
Члан. 3.
Право на једнократну помоћ оставрује се на основу поднетог захтева.
Захтев из предтходног става може се поднети
најкасније до навршених шест месеци живота детета.
По захтеву из претходног става решава Општинска управа општине Богатић-Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, које
се и стара о примени ове Одлуке.
Члан. 4.
Уз захтев за оставривање права на једнократну помоћ подносилац је дужан да приложи:
- Уверење о држављанству;
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- доказ о пребивалишту;
- Извод из Матичне књиге рођених за дете за које
се подноси захтев за остваривање права на једнократну помоћ;
-Уверење надлежног органа старатељства да
дете није смештено у установу социјалне заштите,
хранитељску породицу, да није усвојено или дато на
усвајање, и да мајка, или отац у случају из члана 2.
става 3. ове Одлуке, нису лишени родитељског права.
Подносилац захтева може се, у Изјави определити
да Одељење за општу управу, заједничке послове и
друштвене делатности по службеној дужности прибави податаке о којима се води службена евиденција.
Члан. 5.
Једнократна помоћ се додељује за свако новорођено дете, без обзира на ред рођења детета, и то у
износу од 50.000,00 динара, по детету.
Члан. 6.
Једнократна помоћ из члана 5. ове Одлуке додељује се подносиоцу захтева у року до 30 дана од
дана правноснажности решења из члана 3. става 3.
ове Одлуке.
Члан. 7.
По жалби на решење из члана 3. става 3. ове Одлуке решава Општинско веће општине Богатић.
Чла. 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Шапца и
општина:Богатић, Владимирци и Коцељева“ а примењиваће се од 01.01.2021. године.
Породице које су оствариле право на једнократну новчану помоћ по ранијим Одлукама о једнократној помоћи породици за новорођенчад, а чије дете
је рођено 01.01.2021. године или касније, имају право на исплату разлике, од износа исплаћеног по ранијим одлукама до износа утврђеног овом Одлуком од
50.000,00 динара.
Одељење за општу управу, заједничке послове и
друштвене делатности, Општинске управе општине
Богатић, ће разлику из става 2. овог члана исплатити
по службеној дужности.
Члан. 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе
Одлука о једнократној помоћи породици за новорођенчад („Службени лист општине Богатић“ бр.31/2006),
Одлука о измени и допуни Одлуке о једнократној
помоћи породици за новорођенчад („Службени лист
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општине Богатић“ бр.4/2007), Одлука о другој измени
и допуни Одлуке о једнократној помоћи породици за
новорођенчад („Службени лист општине Богатић“
бр.41/2007) и Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о једнократној помоћи породици за новорођенчад
(„Службени лист општине Богатић“ бр.10/2011).
Члан. 10.
Поступци који су започети до дана ступања на
снагу ове одлуке, односно дана њене примене, завршиће се по одредбама ове Одлуке.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Пузић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R. 50/2021-09
Датум: 29.04.2021.године
Бoгатић
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 29.04.2021. године, донела је:
ОДЛУКУ
I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања општине Богатић за 2021.-2023 годину.
II Одлуку доставити: Националној служби за запошљавање Шабац, у досије седничког материјала и
архиви.
III Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и
има се објавити у "Службеном листу града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Пузић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R. 51/2021-09
Датум: 29.04.2021. године
Бoгатић
На основу члана 46. став 1. Закона о 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,
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83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр.135/04 и 88/10) и члана
40. Статута општине Богатић („Службени лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр.4/2019), по прибављеном мишљењу Комисије
за планове општине Богатић бр. 350-сл./2020-01 од
26.10.2020. године и мишљења Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинско
земљиште и инфраструктуру општине Богатић бр.5103/2020-04 од 22.10.2020. године, Скупштина општине
Богатић, на седници одржаној дана 29.04.2021. године, донела је:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о изради Плана детаљне
регулације постројења за пречишћавање
отпадних вода Богатић-прва фаза 15000 ЕС
у К.О. Црна Бара, општина Богатић
Члан 1.
ВРШИ СЕ допуна Одлуке о изради Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних
вода Богатић-прва фаза 15000 ЕС у К.О. Црна Бара,
општине Богатић бр.I-R-26/2020-09 од 10.12.2020. године, утолико што се у члану 5. ставу 1. тачки 1. иза
речи „Клење“ додаје „Баново Поље“.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о изради Плана детаљне
регулације постројења за пречишћавање отпадних
вода Богатић-прва фаза 15000 ЕС у К.О. Црна Бара,
општина Богатић бр.I-R-26/2020-09 од 10.12.2020. године, остаjе неизмењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева”.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Пузић
Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: II-R.60/2021-09
Датум: 29.04.2021. године
Бoгатић
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. 11/2020-09 од 29.10.2020. године,
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Скупштина општине Богатић, на седници одржаној
дана 29.04.2021. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о констатацији престанка дужности
председника Управног одбора
Центра за социјални рад „Богатић“ Богатић
I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак дужности председника Управног одбора Центра за социјални рад „Богатић“ Богатић, Бране Кокића из Богатића – представнику локалне самоуправе, због поднете оставке.
II Решење доставити: Брани Кокићу, 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".
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Пузић
Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: II-R.612021-09
Датум: 29.04.2021.године
Бoгатић
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.11/2020-09 од 29.10.2020. године,
Скупштина општине Богатић, на седници одржаној
дана 29.04.2021. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању председника Управног одбора
Центра за социјални рад „Богатић“ у Богатићу
I ИМЕНУЈЕ СЕ Ивица Васиљевић из Шапца, ул.
Мачванска 7/1, за председника Управног одбора Центра за социјални рад „Богатић“у Богатићу, представник локалне самоуправе.
II Решење доставити: именованом, 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“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Пузић

Страна 4

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

Број 10

II Решење доставити: Марији Ђурђевић из Белотића, Улица Стевана Немање, број: 45, Одељењу за
општу управу, заједничке послове и друштвене делатности за персонални досије, Одељењу за привреду,
финансије и локално-економски развој, у досије седничког материјала и архиви.

Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: II-R.62/2021-09
Датум: 29.04.2021. године
Бoгатић
На основу члана 40. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007,
83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018),
члана 60. Статута општине Богатић („Службени листа града Шапца, општине Богатић, Владимирци и Коцељева“, број: 4/19), члана 55. Пословника Скупштине
општине Богатић, број: I – R. 11/2020-09 од 29.10.2020.
године, Скупштина општине Богатић, на седници одржаној дана 29.04.2021. године, донела је:

III Решење објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.
							
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Синиша Пузић

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
I Марија Ђурђевић, дипломирани правник из Белотића, РАЗРЕШАВА СЕ функције секретара Скупштине општине Богатић, пре истека мандата, због заснивања радног односа. Функција секретара Скупштине
општине Богатић престаје дана 29.04.2021. године.
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Богатић............................................................................. 3

7.

Решење о разрешењу секретара Скупштине
општине Богатић............................................................. 4

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: Издавачко предузеће “ЕПОХА” д.о.о.

