
дана 29.03.2021. године, донела је:

З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финан-
сијски план Туристичке организације општине Богатић 
за 2021. годину број 2/21 од 29.01.2021.године.

II Закључак доставити: Туристичкој организацији 
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. 40/2021-09 
Датум: 29.03.2021.године
Б o г а т и ћ 

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 Шап-
ца и  oпштина Богатић, Владимирци и Коцељева“ бр. 
4/19), Скупштина општине Богатић, на седници одржа-
ној дана  29.03.2021. године, донела је:

З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о раду  Култур-
но-образовног центра „Богатић“ за календарску 2021.
годину број 17/21 од 25.01.2021.године.

II Закључак доставити:  Културно-образовном цен-
тру „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

АКТА ОПШТИНE БОГАТИЋ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R.41/2021-09 
Датум: 29.03.2021.године
Б o г а т и ћ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(Сл. гласник бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 
3. став 7. Закона о раду ("Сл.гласник РС",бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) 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  29.03.2021. године, донела је:

З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности

I ДАЈЕ СЕ претходна сагласност на предлог Пра-
вилника о раду  Јавног комуналног предузећа „Бога-
тић“ Богатић, број 230 од 12.02.2021.године.

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

III Закључак ступа на снагу даном доношења.

IV 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. 39/2021-09 
Датум: 29.03.2021.године
Б o г а т и ћ 

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 

Поштарина плаћена код
Поште 15000 Шабац

ГРАДА ШАПЦА И ОПШТИНА: БОГАТИЋ, ВЛАДИМИРЦИ И КОЦЕЉЕВА
ГОДИНА XLIV  БРОЈ 7  29. март 2021.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R. 38/2021-09 
Датум: 29.03.2021.године
Б o г а т и ћ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоу-
прави (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 29.03.2021. године, донела је:

З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о степену ус-
клађености планираних и реализованих активности 
из Програма пословања  Јавног комуналног преду-
зећа „Богатић“ Богатић за период од 01.01.2020. до 
31.12. 2020.године број 124 од 28.01.2021.године, који 
је Надзорни одбор ЈКП "Богатић" Богатић усвојио дана 
28.01.2021.године својом Одлуком број 129 .

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

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

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Синиша Пузић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-R.42/2021-09 
Датум: 29.03.2021.године
Б o г а т и ћ 

На основу члана 61.став 1. и 2. Закона о вода-
ма („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 
101/2016, 95/2018  и  95/2018 - др.закон), члана 20. 
став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( 
"Службени гласник РС“ ,број 129/2007, 83/2014- др за-
кон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 15. и члана 
40.  Статута општине Богатић ( Службени лист града 
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ 
број 4/2019), Скупштина општине Богатић на седници 
одржаној дана 29.03.2021.године, донела је:

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИВНИГ ПОДРУЧЈА 
И МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШТЕТА ОД ЕРОЗИЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се ерозивна подручја и 
прописују противерозивне мере у циљу  заштите 
пољопривредног земљишта угроженог ерозијом оба-
ла реке, спречавања штета на израђеним водоприв-
редним објектима, заштите од даље деградације, де-
градираних шума и шикара.

Члан 2.

Под ерозивним подручјем у смислу ове Одлу-
ке подразумевају се катастарске парцеле чије је 
земљиште I, II, III, IV и V, класе угрожено ерозијом реч-
них токова, као и скелета земљишта VI, VII, VIII  класе, 
на ком услед дејства воде настају појаве испирања, 
подривања и клизања земљишта у корито реке.

Као ерозивна подручја на територији општине Бо-
гатић, утврђују се сливна подручја поред реке Саве 
и Дрине у К.О. Бадовинци, К.О. Црнобарски Салаш и 
К.О. Црна Бара, а нарочито делови К.О. у кориту реке 
Дрине и непосредно уз реку у небрањеном делу под-
ручја.

Члан 3.

На ерозивним подручјима у зависности од степе-
на интензитета примењиваће се  мере као што су из-
градња депонско консолидованих објеката у речном 
кориту водотокова и то: прегледе, камене ножице, 
усмеравајуће грађевине-напери и остале попречне и 
уздужне грађевине.

Члан 4.

У циљу заштите пољопривредног и шумског 
земљишта које се налази унутар граница ерозивног 
подручја предузимају се у смислу ове Одлуке и сле-
деће мере:

• Забрана сече шума и шумских засада у приобаљу 
река све до непосредне угрожености исте,

•  Забрана вађења земље, песка и шљунка у кори-
ту реке непосредно уз десну обалу, где се догађа 
ерозија путем испирања, подривања и клизања 
земљишта,

•  Забрана одлагања и депоновања извађеног мате-
ријала у корито реке,

•  Забрана вађења земље, песка и шљунка у близи-
ни изграђених депонско консолидационих водо-
привредних објеката: преграда, камених ножица 
усмеравајућих грађевина-напера и осталих водо-
привредних објеката,

•  Експлоатацију шљунка и песка вршити само уз 
претходно прибављање водопривредне саглас-
ности од надлежног Водопривредног предузећа и 
сагласности надлежног органа општине,

•  Редовно контролисати експлоатацију шљунка и 
песка, односно, да ли се поштује дата локација из 
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водопривредне сагласности, а онима који то не по-
штују забранити даљи рад.

Члан 5.

За изградњу инвестиционих објеката и радова на 
ерозивном подручју инвеститор је у обавези да на ос-
нову издатих водопривредних услова од надлежних 
органа уради инвестиционо-техничку документацију 
и за исту прибави водопривредну сагласност и водо-
привредну дозволу.

Надлежни орган из става 1. овог члана издаће во-
допривредне услове у складу са основом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта и 
водопривредном основом за одређено подручје.

Члан 6.

На основу одобрене инвестиционо-техничке до-
кументације из члана 5. ове Одлуке, у зависности од 
расположивих средстава и степена угрожености од 
ерозије, инвеститор доноси годишњи Програм финан-
сирања радова у циљу заштите подручја од ерозије.

Члан 7.

Средства за финансирање радова из члана 3. и 4. 
обезбеђује Дирекција за воде Републике Србије, као и 
друга правна  и физичка лица у складу са годишњим 
планом прописаним Законом о водама („Службени 
гласник РС“, број 30/01, 93/12,101/16,  95/18 и 95/18-
др.закон) и другим прописима.

Планирана средства за спречавање ерозије и са-
нирање последица, не могу бити мања од средстава 
за спречавање ерозије и санирање последица, не 
могу бити мања од остварених прихода по основу екс-
плоатације шљунка и песка на ерозивном подручју.

   Члан 8.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши на-
длежни орган Општинске управе општине Богатић и 
Републички водопривредни инспектор Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 9.

Предузеће или друго правно лице које поступи 
супротно члану 4. ове Одлуке казниће се новчаном 
казном од 200.000,00 динара до 1.000.000,00 динара.

За исти прекршај, новчаном казном од 25.000,00 
динара до 50.000,00 динара казниће се одговорно 
лице у правном лицу.

Члан 10.

Новчаном казном од 20.000,00 динара до 50.000,00 
динара казниће се за прекршај грађанин који поступи 
супротно одредбама члана 4. ове Одлуке.

Члан 11.

До доношења водопривредне основе за одређе-
на подручја - члана 27. Закона о водама ( „Служ-
бени гласник РС“, број 30/2010, 93/2021, 101/2016, 
95/2018 и 95/2018-др закон) као и пољопривредне 
основе заштите коришћења и уређења пољпривред-
ног земљишта  из члана 5. Закона о пољопривреном 
земљишту („Службени гласник РС“, број 62/2006, 
65/2008 - др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 
95/2018-др. закон), примењиваће се постојећи пропи-
си којима се уређује ова област.

Члан 12.

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: I-R.43/2021-09 
Датум: 29.03.2021.године
Б o г а т и ћ 

На основу члана 13. члана 29. члана 30. члана 
31. члана 32. члана 41. члан 43. члана 44. члана 114. 
став 1. тачке 8. 9. 10. 12. 13. Закона о смањењу ризи-
ка од катастрофа и управљању ванредним ситуација-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и члана 56 Стату-
та Општине Богатић („Службени лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева број:4/19), 
Скупштина општине Богатић на седници одржаној 
дана 29.03.2021. године, донела је:   
    

О Д Л У К У

О OВЛАШЋЕНИМ И ОСПОСОБЉЕНИМ ПРАВНИМ 
ЛИЦИМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И 
СПАШАВАЊЕ У РЕДОВНИМ ДЕЛАТНОСТИМА И У 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
 

Члан 1

У циљу координације и руковођења заштитом и 
спашавањем на територији општине Богатић прогла-
шавају се следећа правна лица за заштиту и спаша-
вање на подручју општине Богатић: 

1. Локална самоуправа Богатић, Богатић, Војводе 
Степе 2, Задовољење потреба грађана, Организо-
вање заштите и спашавања грађана и материјалних 
добара,

2. Јавно комунално предузеће „Богатић“, Богатић, 
Мике Витомировића 4, Снабдевање водом, одржа-
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вање чистоће, сахрањивање, Снабдевање водом, 
одржавање чистоће, сахрањивање и асанација,

3. Ветеринарска станица Богатић, д.о.о.Давидо-
вић, Бранка Ђонлића 35, Ветеринарска заштита, Ве-
теринарске услуге,

4. Дом здравља Богатић, Богатић, Мије Јовано-
вића 35, Здравствена заштита, Пружање медицинских 
услуга становништву,

5. Електродистрибуција Шабац, пословна јединица 
Богатић, Богатић, Мије Јовановићa бб, Снабдевање 
електричном енергијом, Превентивно искључивање 
струје и одржавање мреже,

6. Културно образовни центар, Богатић, Мике Ви-
томировића 6, Библиотекарство и културно забавне 
активности, Заштита културног блага,

7. ДОО „Мачва пут“, Бадовинци, Поп Тешина 28, 
Експлоатација шљунка, Експлоатација шљунка и упо-
треба грађевинских машина,

8. Центар за социјални рад, Богатић, Јанка Весе-
линовића 4, Брига о помоћи угроженим категоријама 
становништва, Брига о помоћи угроженим категорија-
ма становништва

9. Општинска организација Црвеног крста, Бога-
тић, Мије Јовановића бб, Хуманитарни рад, Пружање 
помоћи на збрињавању становништва,

10. ППП „Џавић“, Свето Поље бб, Производња и 
промет грађевинског материјала, Снабдевање грађе-
винским материјалом,

11. ДОО „Мачва Експрес“, Бадовинци, Девет Југо-
вића 161, Аутобуски превоз, Аутобуски превоз,

12. Радио „Нешвил“, Богатић, Мике Витомировића 
26, Информисање становништва, Информисање ста-
новништва.

13. ПР „ Комуналац Куки“ Богатић, ул.Небојше Јер-
ковића бр.26. Агенција за услуге у комуналној делат-
ности, одржавање уличне расвете,

14. ЗОО-лек, Бадовинци, ул.Карађорђева 
бр.32/а,ветеринарска заштита и услуге

15. Равњанка Д.О.О. Равње. Ул. Краља Петра Пр-
вог 11, Равње. Пружање помоћи за превоз и збриња-
вање стоке.

Члан 2

Ради обављања послова из своје надлежности 
Штаб за ванредне ситуације може ангажовати-наре-
дити оспособљеним лицима и другим организацијама 
од значаја за јединицу локалне самоуправе изврша-
вање задатака у ванредним ситуацијама. 

Члан 3

Привредна друштва и друга правна лица плани-
рају и обезбеђују средства за организовање, опре-
мање, оспособљавање и обучавање јединица  цивил-
не  заштите које оне организују за организовање  и 
припремање личне, узајамне и колективне  заштите и 
спровођење мера и задатака цивилне заштите својих 
запослених, материјалних и других добара.

Члан 4

Привредна друштва и друга правна лица из об-
ласти здравства, васпитања, социјалне заштите и 
других делатности која у оквиру свог делокруга имају 
заштиту већег броја људи, дужни су да планирају, ор-
ганизују и спроводе мере и задатке ЦЗ и за лица која 
су корисници њихових услуга.

Члан 5

Привредна друштва и друга правна лица своје 
планове из члана 1. ове Одлуке своје планове зашти-
те и спашавања доносе у складу са Планом заштите и 
спашавања у ванредним ситуацијама јединице локал-
не самоуправе на чијој су територији.

Члан 6

За припрему привредних друштава и других прав-
них лица за заштиту и спашавање од елементарних 
непогода и других несрећа, одговоран је руководилац 
привредног друштва, односно другог правног лица.

Члан 7

Овлашћена и оспособљена правна лица на за-
хтев Штаба за ванредне ситуације општине Богатић 
достављају анализе, прогнозе и одговоре из области 
заштите и спашавања. 

Члан 8

Правно лице из члана 1. својим планом и програ-
мом рада у складу са Законом о смањењу ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и 
овом Одлуком као и плановима заштите и спашавања 
у ванредним ситуацијама утврђују задатке, органи-
зацију деловања и активности којима се обезбеђује 
учешће њихових чланова, органа и служби у изврша-
вању задатака заштите и спашавања.

Члан 9

У припреми и спровођењу задатака заштите и спа-
шавања у оквиру своје редовне делатности учествују 
хуманитране организације и удружења у складу са За-
коном о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама и правилима међународног 
права.

Члан 10

Привредна друштва и друга правна лица, власни-
ци и корисници телекомуникационих и информацио-
них система и веза, стављају надлежној служби на 
располагање коришћење тих система у случају ван-
редне ситуације.
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Привредна друштва и друга правна лица, власни-
ци и корисници залиха воде, хране, медицинске оп-
реме и лекова, енергената, одеће, обуће, грађевин-
ског и другог материјала неопходног за извршавање 
задатака заштите и спашавања, надлежној служби 
достављају ова средства на располагање, ради ко-
ришћења у акцијама заштите и спашавања људи и 
материјалних добара.

Власници и корисници непокретних ствари омо-
гућавају  да се на њиховим непокретностима спро-
воде радови неопходни за заштиту и спашавање од 
елементарних непогода и других несрећа и опаснос-
ти, које нареде надлежне службе.

Власници и корисници опреме, односно мате-
ријално-техничких средстава неопходних за заштиту 
и спашавање, стављају опрему и средства, заједно 
са потребним људством, на располагање надлежној 
служби.

Члан 11

По потреби општински Штаб за ванредне ситуа-
ције може формирати помоћне стручне оперативне 
тимове за специфичне задатке заштите и спашавања 
из редова субјеката из члана 1 ове Одлуке.

Члан 12

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Шапца и  
Општина Богаѕтић, Владимирци и Коцељева“.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Синиша Пузић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I.R.44/2021-09 
Датум: 29.03.2021. године
Б o г а т и ћ 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-ис-
правка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука 
УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20), члана 9. став 5. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и 
члана 40. Статута општине Богатић („Службени лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Ко-
цељева“ бр. 4/2019) по прибављеном мишљењу Ко-
мисије за планове општине Богатић бр. 350-18/2021-
01 од 17.03.2021. године и мишљења Одељења за 
урбанизам, комунално стамбене послове, грађевин-

ско земљиште и инфраструктуру Општине Богатић 
бр. 501-4/2021-04 од 16.03.2021. године, Скупштина 
општине Богатић на седници одржаној 29.03.2021. го-
дине донела је:

О Д Л У К У

о изради Плана детаљне регулације за изградњу 
постројења за пречишћавање отпадних вода 

„Салаш Црнобарски” у општини Богатић

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
за изградњу постројења за пречишћавање отпад-
них вода „Салаш Црнобарски” у општини Богатић (у 
даљем тексту: ПДР).

Члан 2.

Обухват границе урбанистичког плана чине 
кат.п.бр. 6614 КО Салаш Црнобарски и траса колек-
тора од парцеле до реке Дрине у дужини од 1300 m и 
ширине од 10-15 m. 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном 
границом Плана износи око 4.5 ха. Коначна граница 
обухвата ПДР ће се дефинисати Нацртом Плана, у 
складу са законом.

Члан 3.

Услови и смернице од значаја за израду ПДР дати 
су Просторним планом општине Богатић („Службени 
лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци 
и Коцељева“ број 12/2011), који је и плански основ за 
израду овог ПДР. Просторним планом је кат.п.бр. 6614 
КО Салаш Црнобарски опредељена за комуналне на-
мене (затварање привремене депоније за чврст отпад 
и зона за изградњу трансфер станице). Зона изградње 
планираног постројења је предвиђена у непосредној 
околини. Планом детаљне регулације ће се утврдити 
услови да се на делу кат.п.бр. 6614 дефинише ком-
патибилна намена: парцела за потребе изградње 
постројења за пречишћавање отпадних вода и то на 
земљишту које је у власништву општине Богатић.

Капацитет постројења за пречишћавање отпадних 
вода је максималног капацитета 2 х 3.500 ЕС.  Повр-
шина парцеле потребне за постројење ће се дефини-
сати ПДР. 

 
Члан 4.

Планирање, коришћење и уређење простора се 
заснива на принципу смањења загађења животне сре-
дине и деградације предметног простора са циљем 
одрживог развоја кроз интегрални приступ планирању 
и стандардима из области планирања и уређења 
простора.



Страна 6 Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева Број 7

Члан 5.

Циљ израде ПДР је:
1. Дефинисање намене површина и правила 

уређења и правила грађења за изградњу мрежа 
и објеката намењених за комуналне функције ре-
гулисања санитације насеља: Бадовинци, Очаге и 
Салаш Црнобарски. Одређивање површна јавне 
намене у складу са урбанистичким нормативима 
и правилима за одређене комуналне службе и де-
латности.

2. Уређење планираних траса инфраструктурног ко-
ридора и дефинисање површина јавне намене, а 
све у циљу стварања услова за изградњу канали-
зационе инфраструктуре.

Члан 6.

Концепција организације и уређења простора ут-
врђена је у складу са смерницама утврђеним у Прос-
торном плану општине Богатић („Службени лист града 
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“ 
број 12/2011).

Структуру основних намена простора и коришћења 
земљишта у обухвату Плана чине: комплекс пречиста-
ча отпадних вода са пратећим садржајима и приступ-
не саобраћајне површине.

Члан 7.

Израда ПДР поверава се ЈП Инфраструктура Ша-
бац, Шабац.

За израду Плана средства се обезбеђују из буџета 
општине Богатић.

Члан 8.

 Ажурене геодетске подлоге у дигиталном обли-
ку, потребне за израду ПДР, израдиће обрађивач ЈП 
Инфраструктура Шабац, Шабац.

Члан 9.

После доношења ове Одлуке, организоваће се 
упознавање јавности са општим циљевима и сврхом 
израде Плана, могућим решењима за развој простор-
не целине, као и ефектима планирања, у поступку ог-
лашавања раног јавног увида.

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног 
информисања и у електронском облику на интернет 
страници општине Богатић и траје 15 дана од дана 
оглашавања. Рани јавни увид почиње даном оглаша-
вања.

Пре подношења органу надлежном за његово до-
ношење, План подлеже стручној контроли и излаже се 
на јавни увид.

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у днев-
ном листу и локалном листу и траје 30 дана од дана 

оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и 
месту излагања Плана на јавни увид, о начину на који 
заинтересована правна и физичка лица могу достави-
ти примедбе на План, као и друге информације које су 
од значаја за јавни увид.

Члан 10.

У складу са чланом 9. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 
135/04 и 88/10) и чланом 46. Зaкoнa o плaнирaњу и 
изгрaдњи (“Службeни глaсник РС” брoj 72/09, 81/09-
исп, 64/10-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13-одл. УС, 
50/13-одл. УС, 98/13-одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19), састaвни дeo oвe Oдлукe je и Одлука 
да се не израђује стратешка процена утицаја плана 
на животну средину на основу Мишљења Одељења 
за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађе-
винско земљиште и инфаструктуру општинске управе 
Општине Богатић broj 501-4/2021-04 од 16.03.2021. 
године. 

Члан 11.

Рок за израду ПДР је 180 дана од дана усвајања 
одлуке.

У аналогном облику потребно је израдити пет (5) 
примерака ПДР, док је у дигиталном облику потребно 
израдити три (3) примерка.

Члан 12.

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

 ПРЕДСЕДНИК
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 Синиша Пузић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-R.45/2021-09
Дана: 29.03,2021. године
Б о г а т и ћ

Нa oснoву члaнa 9. стaв 3. и члана 11. Зaкoнa o 
стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину 
("Службени глaсник Републике Србије" бр.135/04 и 
88/10) и члана 46. Стaтутa општине Богатић (“Службe-
ни лист града Шапца и општина: Богатић, Владимир-
ци и Коцељева” бр. 37/16-пречишћен текст и 27/17) 
Скупштина општине Богатић на седници одржаној 
дана 29.03.2021. године, дoнела је: 



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

О Д Л У К У
ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИ-

ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛAНA

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу постројења 
за пречишћавање отпадних вода „Салаш Црно-

барски” у општини Богатић

Члан 1.

Дoнoси сe Oдлукa да се не израђује Стрaтeшка 
прoцeна утицaja нa живoтну срeдину за изградњу по-
стројења за пречишћавање отпадних вода „Салаш Цр-
нобарски” у општини Богатић  (у даљем тексту ПДР).

Члан 2.

Обухват границе урбанистичког плана  чине 
кат.п.бр. 6614 КО Салаш Црнобарски и траса колек-
тора од парцеле до реке Дрине у дужини од 1300m и 
ширине од 10-15m. 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном 
границом Плана износи око 4.50 00 ха. Коначна грани-
ца обухвата ПДР ће се дефинисати Нацртом Плана, у 
складу са законом.

Члан 3.

Одлука да се не израђује стратешка процена се 
доноси на основу мишљења Одељења за урбанизам, 
комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште 
и инфраструктуру Oпштинске управе општине Богатић 
бр.501-4/2021-04 од 16.03.2021. године. Разматрајући 
поменуто мишљење утврђено је да је исто донето у 
складу са Извештајем о стратешкој процени утицаја 
бр. 501-111/2010-04 од 24.05.2010. године који је 
урађен за Просторни план општине Богатић ("Службе-
ни лист града Шапца и општина: Богатић, Владимир-
ци и Коцељева” бр. 12/11), у складу са планираном 
наменом површина у обухвату урбанистичког плана.

Уколико се приликом израде Нацрта ПДР-а закљу-
чи да се у план уводе намене које могу имати утицаја 
на заштиту животне средине, за такве локације ће се, 
у складу са законом, утврдити обавезност израде сту-
дија процене утицаја на животну средину.

Члан 4.

Израда ПДР поверава се ЈП Инфраструктура Ша-
бац, Шабац.

Члан 5.

Ова Oдлука је саставни део Одлуке о изрaди Пла-
на детаљне регулације за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода „Салаш Црнобарски” у 
општини Богатић.

Члан 6.

Сагласно одредбама члана 9. става 5. Зaкoнa 
o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину 
("Службени глaсник Републике Србије" бр. 135/04 и 
88/10) ова одлука ће се објавити у Службеном листу 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Ко-
цељева. 

Члaн 7.

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

 ПРЕДСЕДНИК
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 Синиша Пузић

Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: I-R.46/2021-09
Датум:29.03.2021.године
Бo г а т и ћ 

На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 
47/2018), члана 46. став 1. Закона о спорту („Служ-
бени гласник РС“, број: 10/2016),  члана 40. став 1. 
тачка 61. Статута Општине Богатић (Службени лист 
града Шапца и  Општина Богатић, Владимирци и Ко-
цељева“, број: 4/19), Скупштина општине Богатић, на 
седници одржаној дана 29.03.2021. године, донела је:

З А К Љ У Ч А К
о давању сагласности

I ДАЈЕ СЕ претходна сагласност новооснованом 
спортском мачевалачком удружењу „БОГАТИЋ“, Бога-
тић да у свом називу употреби име, лого и грб општи-
не Богатић.

II Закључак ступа на снагу даном доношења.

III Закључак доставити:  Спортском мачевалачком 
удружењу „БОГАТИЋ“, Богатић у досије седничког ма-
теријала и архиви.

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

О б р а з л о ж е њ е 

Новоосновано спортско мачевалачко удружењу 
„БОГАТИЋ“, Богатић поднело је Молбу локалној са-
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моуправи ради давања сагласности да у свом називу 
употреби, назив јединице локлалне самоуправе, грб 
и лого.

Правни основ за доношење ове Одлуке налази се 
у члану 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној само-
управи којим је одређено да Скупштина општине, у 
складу са Законом даје сагласност на употребу име-
на, грба и другог обележја општине.

Даље је, чланом 46. став 1. Закона о спорту 
одређено да назив спортског удружења може да садр-
жи назив Републике Србије, аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе, уз претходну саглас-
ност надлежног органа Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе.

Чланом,  члана 40. став 1. тачка 61. Статута 
Општине Богатић одређено је да Скупштина општине, 
у складу са законом даје сагласност на употребу име-
на, грба и другог обележја општине.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Синиша Пузић

Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине 
Број: I-R.47/2021-09
Дана: 29.03.2021. године
Б о г а т и ћ
                                                                                                                                       
Нa oснoву члaнa 32. Зaкoнa o локалној самоуправи 

("Службени глaсник РС" бр.129/2007, 83/2014-др.за-
кон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. Стaтутa 
општине Богатић (“Службeни лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева” 4/2019), 
члана 79. Пословника Скупштине општине Богатић, 
број: I – R. 11/2020-09 од 29.10.2020. године),  члана 
13. Закона о здравственој заштити (,,Службени глас-
ник РС'' бр.25/2019), члана 38. и 42. Закона о прави-
ма пацијената (,,Службени гласник РС'' бр.45/2013 
и 25/2019-др.закон), чланова 14. и 15. Закона о јав-
ном здрављу („Службени гласник РС“ бр.15/2016), 
Скупштина општине Богатић на седници одржаној 
дана 29.03.2021. године, дoнeла је: 

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље, као посебно 
радно тело општине Богатић, у следећем саставу:

1. Милан Дамњановић-председник општине Бога-
тић-председник Савета;

2. Бранко Даниловић-представник локалне самоу-
праве - заменик председника;

3. Милутин Товиловић – већник - члан; 
4. Др Александар Мартиновић - представник 

здравствене установе - члан;

5. Др Слађана Хаџивуковић, представник Завода 
за јавно здравље Шабац - члан;

6. Катарина Мијатовић, представник удружења па-
цијената - члан;

7. Јагода Јекић, представник Републичког фонда 
за здравствено осигурање, Филијала Шабац - члан

 
II Задаци Савета су:
1.У области заштите права пацијената: 
-разматра приговоре о повреди појединачних пра-

ва пацијената на основу достављених и прикупљених 
доказа и утврђених чињеница;

 -о утврђеним чињеницама обавештава подносио-
ца приговора и директора згравствене установе, од-
носно оснивача приватне праксе на кога се приговор 
односи и даје одговарајуће препоруке; 

-разматра извештаје саветника пацијената, прати 
остваривање права пацијената на територији општи-
не Богатић и предлаже мере за заштиту и промоцију 
права пацијената; 

-подношење годишњег извештаја о раду и преду-
зетим мерама за заштиту права пацијената Скупшти-
ни општине Богатић и министарству надлежном за 
послове здравља, а ради информисања и оствари-
вања потребне сарадње извештај се доставља и 
Заштитнику грађанана. 

2.У областима јавног здравља из члана 15. Закона 
о јавном здрављу: 

-мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, пoдсти-
цaњe, oргaнизaциjа и усмeрaвaњe спрoвoђeњa aк-
тивнoсти у oблaсти дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa 
нивoу Oпштине, зajeдничкoм aктивнoшћу сa oргaнима 
Oпштине, нoсиoцимa aктивнoсти и другим учeсни-
цимa у систeму jaвнoг здрaвљa; 

-праћење извeштajа Зaвoдa зa jaвнo здрaвљe Ша-
бац o aнaлизи здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa нa 
тeритoриjи Општине кoja зa тo нaмeнски oпрeдeли 
срeдствa у oквиру пoсeбних прoгрaмa из oблaсти jaв-
нoг здрaвљa из члaнa 14. Зaкoнa о јавном здрављу, 
кao и прeдлaгање мeра зa њихoвo унaпрeђeњe, 
укључуjући мeрe зa рaзвoj интeгрисaних услугa у 
Општини;

-дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa 
нивoу Општине, кojи усвaja Скупштинa општине Бо-
гатић и прaти њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe 
прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;

-иницирaње и прaћење спрoвoђeња aктивнoсти 
прoмoциje здрaвљa и спрoвoђeњa мeрa зa oчувaњe 
и унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњa и сузбиjaњa 
зaрaзних и хрoничних нeзaрaзних бoлeсти, пoврeдa и 
фaктoрa ризикa нa тeритoриjи Општине крoз пoсeбнe 
прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;

-дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу 
пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг здрaвљa, кoje 
дoнoси Општина;

-учeствовање у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa 
jaвнoг здрaвљa у кризним и вaнрeдним ситуaциjaмa 
из члaнa 11. Закона о јавном здрављу;
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-jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти и учeс-
никa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa;

-oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду; 
-дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa aктив-

нoсти и учeсникa у систeму jaвнoг здрaвљa нa терито-
рији Општине, у склaду сa Зaкoнoм о јавном здрављу; 

-шестомесечно извeштaвaње Скупштине општи-
не Богатић и Завода зa jaвнo здрaвљe Шабац o свoм 
рaду у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa шестоме-
сечно;

-подношење годишњег извештаја о раду и пре-
дузетим мерама Скупштини општине Богатић и За-
воду зa jaвнo здрaвљe у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг 
здрaвљa. 

3.Обављање и других послова и задатака у складу 
и на начин утврђен одредбама Статута општине Бо-
гатић, Пословника Скупштине општине Богатић и од-
редбама Пословника Савета за здравље. 

III Савет доноси Пословник којим се регулише рад 
Савета. 

IV Савет може образовати радне тимове за поједи-
на питања из области јавног здравља и заштите права 
пацијента. 

V За обављање појединих стручних послова за по-
требе Савета, Скупштина општине Богатић може ан-
гажовати друга правна и физичка лица. 

VI Ради реализације задатака Савета из ове Одлу-
ке средства се обезбеђују у буџету општине Богатић.

VII Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
њеним ступањем на снагу престаје да важи Одлука 
о образовању Савета за здравље општине Богатић 
(„Службени лист града Шапца и општина:Богатић, 
Владимирци и Коцељева“ бр.2/2014).

VIII Одлуку 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.58/2021-09
Датум: 29.03.2021. године
Б o г а т и ћ 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоупра-

ви („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  29.03.2021. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
о констатацији престанка дужности члана у 
Управном одбору Центра за социјални рад 

„Богатић“  Богатић

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак дужности члана Уп-
равног одбора Центра за социјални рад „Богатић“ Бо-
гатић, Јовану Дукићу из Богатића – представнику из 
реда запослених, због поднете оставке.  

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

III Решење објавити у "Службеном листу града Ша-
пца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Синиша Пузић

Република Србија
Општина Богатић
Скупштина општине
Број: II-R.59/2021-09
Датум: 29.03.2021.године
Б o г а т и ћ 

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. Ста-
тута општине Богатић („Службени листа града Шап-
ца, општине Богатић, Владимирци и Коцељева“, број: 
4/19), члана 12. Одлуке о радним телима Скупшти-
не општине Богатић ("Службени лист града Шапца 
и  општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 
31/2017),   Скупштина општине Богатић,  на седници 
одржаној дана  29.03.2021. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању два члана Управног одбора

Центра за социјални рад „Богатић“ у Богатићу из 
реда запослених

I ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбора Центра за со-
цијални рад „Богатић“у Богатићу из реда запослених:

1. Владимир Ђерговић, дипломирани правник из 
Богатића - представник из реда запослених и 

2. Весна Илић, социјални радник из Богатића - 
представник из реда запослених.
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II Решење доставити: именованим, Центру за со-
цијални рад „Богатић“ Богатић, у досије седничког ма-
теријала и архиви.

III Решење објавити у „Службеном листу града Ша-
пца и Општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
 Синиша Пузић
 

ПРЕДЛОГ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                      
ОПШТИНА БОГАТИЋ                                              
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Број: 06-6-89/2021-01 
Датум:09.02.2021. године
Б o г а т и ћ 

На основу чл. 58. Закона о запосленима у ауто-
номној покрајини и јединицама локалне самоупра-
ве  ( „Службени гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 
95/2018, 113/2017 – др.закон и 95/2018 - др.закон),  
Уредбе о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе („Сл.гласник РС“бр. 88/2016 и 113/2017), члана 
66. Статута општине Богатић ( „Службени лист града 
Шапца, општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
број: 4/19), као и члана 60. Одлуке о Општинској уп-
рави  општине Богатић („Службени лист града Ша-
пца, општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, 
број: 32/16 и 2/2019), Општинско веће, на предлог 
Начелника Општинске управе општине Богатић, дана 
09.02.2021. године, усвојило је:

П Р А В И Л Н И К

ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О  
ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И ПОСЕБНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском пра-
вобранилаштву , стручним служабама и посебним ор-
ганизацијама Општине Богатић члан 4., на страни 2., 
мења се и гласи: 

У Правилнику су систематизована следећа радна 
места:

Службеник на положају – 
I група

1 радно 
место

1 
службеник

Службеници - извршиоци
Број 

радних 
места

Број 

Самостални саветник 10 10
Саветник 27 29
Млађи саветник 2 3
Сарадник 5 5
Млађи сарадник / /
Виши референт 14 21
Референт 1 1
Млађи референт 1 1

Укупно: 60 радна 
места 70 

Намештеници
Број 

радних 
места

Број 

Прва врста радних места 0 0
Друга врста радних места 0 0
Трећа врста радних места 0 0
Четврта врста радних места 5 6
Пета врста радних места / /
Шеста врста радних места 2 9

Укупно: 7 радних 
места 15 

Члан 2.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском пра-
вобранилаштву, стручним служабама и посебним ор-
ганизацијама Општине Богатић у члану 34., на стра-
ни 49., тачка 13., грађанска стања и људски ресурси, 
Одељење за општу управу, заједничке послове и 
друштвене делатности  мења се и гласи: 

- „уместо број извршилаца 1“, сада ће стајати 
„број извршилаца 2“.

Члан 3.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском пра-
вобранилаштву, стручним служабама и посебним ор-
ганизацијама Општине Богатић у члану 34., на страни 
60., тачка 25., послови за правну помоћ, повереник за 
избеглице и миграције, послови заштите права пације-
ната и послови друштвене бриге о деци, Одељење за 
општу управу, заједничке послове и друштвене делат-
ности  мења се и гласи: 

- „уместо број извршилаца 1“, сада ће стајати 
„број извршилаца 2“.
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Члан 4.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском пра-
вобранилаштву, стручним служабама и посебним ор-
ганизацијама Општине Богатић у члану 34., на страни 
69. и 70., тачка 5., послови оператера и регистратора 
обједињених процедура у Одељењу за урбанизам, ко-
мунално – стамбене послове, грађевинско земљиште 
и инфраструктуру  мења се и гласи: 

„Услови: стечено високо образовање  из об-
ласти друштвених или природних наука   на  основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на фа-
култету, положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).“

Члан 5.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском 
правобранилаштву, Стручним службама и посебним 
организацијама Општине Богатић, у члану 34. под 
насловом ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 
- КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, страна 84., 
тачка 1. Помоћник председника општине за област 
културе, образовања и питања младих мења се и гла-
си: 

„1. Помоћник председника општине за област 
организације локалне самоуправе, образовања, 
спорта и културе, комуналне инфраструктуре, со-
цијална питања и питања младих

 Опис послова: задужен за област организације 
локалне самоуправе; oстварује сарадњу са образов-
ним установама на територији општине, остварује 
сарадњу са спортским клубовима; израђује базу по-
датака спортских клубова; учествује у изради плана и 
реализације утрошка буџетских средстава из области 
спорта, координира рад са установама културе у циљу 
повезивања и заједничког учешћа на општинским ма-
нифестацијама; израђује  базе података о установама 
културе, израђује  анализе и елаборате  за утврђи-
вање стања у области културе и предлаже мере  за 
унапређење;  учествује у изради плана  и реализације  
утрошка буџетских средстава  у области културе; коор-
динира установе образовања, културе и Канцеларију 
за младе  у циљу реализације заједничких пројеката 
на нивоу општине; прати покривеност комуналном ин-
фраструктуром на  подручју општине; израђује базе 
података, предлог плана за инфраструктурне радове  
на подручју општине на годишњем нивоу; идентифи-
кује проблеме у области социјалног питања; учествује 
у раду савета за младе; учествује у изради  локалног 

акционог плана за младе и прати његову реализацију; 
идентификује проблеме и потребе младих у локалној 
заједници; остварује комуникацију и сарадњу са међу-
народним  организацијама и институцијама; припрема 
извештаје, анализе и обавља и друге послове  по на-
логу председника општине. 

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на фа-
култету, најмање три године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и ин-
тернет).

Радно искуство: 5 година радног искуства
Посебни услови: познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет)“

Члан 6.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском 
правобранилаштву, Стручним службама и посебним 
организацијама Општине Богатић, у члану 34. под 
насловом ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 
- КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, страна 84., 
тачка 2. Помоћник председника општине за област 
економског развоја, пољопривреде, предузет-
ништва, туризма и спорта мења се и гласи: 

„ 2. Помоћник председника општине за област 
економског развоја и област финансија, имовин-
ских односа, пољопривреде, предузетништва и 
туризма 

Опис посла:  спроводи утврђену политику локал-
ног економског развоја; прикупља податке од  значаја 
за инвестирање у општину и предлаже подстицајне 
мере на унапређењу локалног економског развоја; 
остварује контакте и сарадњу са потенцијалним ин-
веститорима; сарађује са ресорним министарстви-
ма, привредном комором, као и другим органима, 
организацијама и институцијама; учествује у анализи 
предлога финансијских планова буџетских корисни-
ка; координира и прати извршавање буџета; обавља 
аналитичко информативне послове у области финан-
сија, прати законитост трошења буџетских средстава; 
учествује у разматрању захтева корисника буџета; 
саставља извештаје, анализе и информације из об-
ласти рачуноводства и финансија на захтев председ-
ника општине; сагледава потребе за унапређењем 
квалитета живота на селу; сарађује са јавним преду-
зећима и месним заједницама; сарађује са предузет-
ницима; стара се о развоју и унапређењу туризма у 
општини Богатић и обавља и друге послове по налогу 
председника општине.
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Услови: стечено високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струков-
ним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на ос-
новним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 
три године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно искуство: 3 године радног искуства
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет)“

Члан 7.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском пра-
вобранилаштву, стручним службама и посебним орга-
низацијама Општине Богатић, у члану 34. под насловом 
ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА - КАБИНЕТ 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ на страни 58. БРИШЕ СЕ 
тачка 3. Помоћник председника општине за област 
организације локалне самоуправе, имовинских одно-
са, социјална питања и комуналне инфраструктуре.

Члан 8.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи, Општинском пра-
вобранилаштву, стручним службама и посебним орга-
низацијама Општине Богатић, у члану 34. под насловом 

ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА - КАБИ-
НЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, на страни 88. тачка 
7., Пословни секретар мења се и гласи:

„Звање: Саветник     
             број извршилаца: 1

Услови: стечено високо образовање из научне 
области природних или друштвених наука на основ-
ним академским студијама  у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на фа-
култету, најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет).“

Члан 9.

У осталом делу Правилник остаје непромењен.

Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења 
и има се објавити у Службеном листу града Шапца, 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева.

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
   Милан Дамњановић, председник 
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