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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Наша општина се налази пред бројним изазовима које доносе процеси
привредног и друштвеног развоја, транзиције привреде, процеса децентрализације и
придруживања Европској Унији.
Руковођени тиме, недвосмислено смо прихватили реализацију овог програма.
Скупштина општине Богатић је својом Одлуком потврдила жељу и потребу свих
заинтересованих субјеката, да се питањима од значаја за дугорочни развој приступи
путем процеса израде Стратегије локалног одрживог развоја. Овај процес смо
започели у априлу 2009. године одржавањем прве партнерске скупштине.
У процесу планирања развоја општине кренули смо од анализе стања. Путем
различитих облика рада дошли смо до документа који, ослањањем на постојеће
ресурсе и усклађен са принципима одрживог развоја иде у сусрет потребама грађана
наше општине у наредној деценији.
Свесни да планирање сопственог развоја представља одговорност за
будућност, израдом овог документа показали смо спремност да се одредимо према
својој будућности. То подразумева и да својим деловањем, заједно са привредним и
друштвеним субјектима, цивилним сектором и свим заинтересованим факторима,
створимо и неопходне предуслове за имплементацију програма и пројеката.
Сопственим људским потенцијалом, финансијски, али и уз помоћ републичких органа,
фондова и институција, визијa развоја наше општине у наредних десет година требало
би да будућим поколењима омогући квалитетнији живот.
Стратегија локалног одрживог развоја одговара на кључна питања која данас
поставља сваки грађанин наше општине - где смо, шта желимо и како то да
постигнемо.
Уз темељну анализу економског сектора, сектора инфраструктуре и заштите
животне средине и друштвеног сектора, истакнути су најважнији циљеви, задаци,
програми и појединачни пројекти чијом реализацијом у нашу корист може да се
промени тренутно стање.
Економски развој, као основа развоја и унапређивања осталих подручја живота
заснивамо на коришћењу природних ресурса којима располажемо. Посебан значај
имају очувана животна средина и развијена инфраструктура, а сразмерно
развијености ова два сектора и област друштвеног живота добија на интензитету.
Локална самоуправа има највећу одговорност за планирање, али и за
реализацију овог документа. Свесни смо да је услов за то енергичнији приступ локалне
власти формулисању развојне политике, промоцији развојних ресурса и циљева,
обезбеђивању подршке за спровођење програма.
Овај докуменат јасно показује да је општина Богатић средина једнаких
могућности за све њене грађане који желе да стварају и у њој живе задовољно и
здраво.
Израдом овог документа завршен је један важан посао. Међутим, сви морамо
да будемо свесни да је пред нама најтежи период. Спровођење Стратегије показаће
колико смо спремни и способни да помогнемо себи и генерацијама које стасавају.
Она јесте чврст темељ нашег просперитета и напретка, али у остваривању
циљева које смо поставили, уз ангажовање локалних потенцијала и капацитета
очекујемо помоћ и ангажовање Републике, фондова Европске Уније и осталих
релевантних субјеката.
Позивам вас да у наредном периоду сви заједно учинимо напоре, уложимо
своје знање, способности и могућности и нашу општину учинимо богатом, напредном
и савременом, да будућим поколењима обезбедимо да у њој остану, живе, школују
се, запошљавају и стварају нове вредности.
Раденко Петрић,
председник Општине Богатић
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МЕТОДОЛОГИЈА СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Пројекат „EXCHANGE2“ је пројекат финансиран од стране ЕУ који спроводи
канцеларија ЕК. Пројекат се спроводи у сарадњи са СКГО и има шест циљева од којих
је један развијање стратегија одрживог развоја локалних самоуправа.
Стратегија одрживог развоја општине Богатић је општи стратешки план развоја
који треба да пружи смернице и подстицаје за будући развој општине Богатић.
Временски период за имплементацију Стратегије је 2010 – 2020 година.
Стратегија се односа на одрживи развој и подразумева коришћење природних
ресурса у мери која дозвољава да се ти ресурси природно обнове.
Стратегија је рађена у складу са националним и регионалним плановима
развоја, а у процесу имплементације стратешког документа дефинисан је низ
секторских стратегија које требају бити развијене у наредном периоду како би се
омогућило испуњавање циљева из Стратегије.
Стратегија се дефинише, усваја и спроводи на нивоу Општине, док у неким
циљевима и активностима Стратегија подразумева регионални или национални
приступ у решавању одређених проблема, кроз обострани интерест суседних
локалних самоуправа и Републике.
Процес израде и имплементације засновани су на партиципативном приступу,
што подразумева директну укљученост свих заинтересованих страна током трајања
целокупног процеса.
На самом почетку је формиран Координациони тим чији је задатак био
покретање процеса израде Стратегије, као и идентификација партнера и сазивање
скупштине партнера.
На првој партнерској скупштини формиране су тематске радне групе и
дефинисани „стубови“ одрживог развоја. Након тога рад партнера се одвијао кроз рад
тематских радних група као и директним учешћем кроз пријаву конкретних пројеката.
Тематске радне групе су анализирале постојеће стање (SWOT), а потом су
дефинисали визију, опште и посевне циљеве у оквиру приоритета. На основу
дефинисаних циљева урађен је акциони план који треба да доведе до испуњења
постављених циљева. Свака радна група имала је неколико званичних састанака, али
и низ интерних састанака, као и састанака са корисницима директно заинтересованим
за процес израде стратегије.
Резултат рада стратешких тимова, Координационог и стратешког тима потврђен
је на другој партнерској скупштини и јавној расправи одржаној фебруара месеца 2010.
године.
Стратешки документ садржи следећа поглавља:
- Општи подаци о општини Богатић
- Индикатори одрживости
- Постојеће стање приказано кроз SWOT анализу
- Стратешки документ – приоритети, визије, општи и посебни циљеви
- Локални акциони план за период од 5 година.
Стратегију усваја Скупштина општине Богатић.
На основу локалног акционог плана склапљају се партнерски споразуми за
имплементацију појединих циљева и активности између заинтересованих страна.
Процес имплементације Стратегије се развија преко система управљања којим
ће координисати општина Богатић преко интерног тима за координацију.
Ниво имплементације локалног акционог плана ће се константно пратити путем
годишњег циклуса евалуације. За оцену успешности се користи индикатори
одрживости и индикатори учинка. Овакав систем омогућава константно ажурирање
визија, приоритета, циљева и активности.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ

УВОД
Општина Богатић се налази у северозападном делу Републике Србије и обухвата
северни и северозападни део Мачве, односно Подрињско-колубарске регије и спада у
ред мање развијених општина. У саставу општине постоје 14 насељених места, а
општински центар је насеље Богатић, који је уједно и једино насеље са израженим
урбаним карактеристикама.
Општина Богатић је погранична општина, јер се граничи са Босном и Херцеговином
(општина Бијељина). Граничне општине су и Сремска Митровица и Шабац.
Општина Богатић заузима периферни положај у централној Србији и у односу на
главне осовине развоја Србије. Изградњом моста преко Дрине ова периферност је
донекле смањена јер је овај мост саобраћајна спона између Србије и Републике
Српске у БиХ.
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ОПШТЕ ИНФОРАЦИЈЕ

Површина (2004)
пољопривредно земљиште
шумско земљиште

Становништво (2002)

Природни прираштај (2004)
Број насеља

384 км²
30651 ха
2948 ха

32990 становника
-6,4 ‰

14

Положај
Покрајина
Округ
Седиште општине

Централна Србија
Мачвански округ
Богатић
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ОПШТИ ПОДАЦИ
Укупна површина подручја општине Богатић износи: 384.31 км2. На овом
подручју се налази 14 катастарских општина и 14 насеља са укупно 32.990
становника (према Попису 2002.).

Р.бр.

Катастарска општина

Површина у км 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
Укупно

Бадовинци
Баново Поље
Белотић
Богатић
Глоговац
Глушци
Дубље
Клење
Метковић
Очаге
Салаш Црнобарски
Совљак
Узвеће
Црна Бара
Катастарска општина

61,67
22,92
20,40
47,82
8,97
32,22
39,61
34,01
19,45
5,66
23,04
9,39
21,98
37,17
384,31

Бр. насеља

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Бр. становника
2002.
5.406
1.619
1.744
7.350
967
2.346
3.317
3.253
1.244
409
1.344
618
1.103
2.270
32.990

Густина
насељености
ст./км2
87,7
70,6
85,5
153,7
107,8
72,8
83,7
95,6
64,0
72,3
58,3
65,8
50,2
61,1
85,8
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КЛИМА
Климатске карактеристике
Географски положај општине Богатић, с обзиром на одређени степен
континенталности, условљава усмерено-континентално поднебље са извесним
специфичностима које се манифестују као елементи субхумидне и микротермалне
климе. Средња годишња вредност температуре ваздуха за подручја општине Богатић
и Мачве износи 11.2 0C. Средња годишња вредност релативне влажности износи 78%
.
Средња годишња сума осунчавања, изражена у часовима трајања сјаја сунца је
1708,4 часа а просечно релативно осунчавање износи 38.8% од могућег
(потенцијалног) осунчавања.
Годишња просечна вредност падавина је 662 мм.
Просечна годишња учесталост снежних дана износи 22,1 дан у години или 6,1% од
укупног броја дана односно 17,4% од укупног броја падавинских дана.
За предметну територију преовлађујуће је струјање ваздушних маса из правца
северозапада (NW) са 181%0 а затим југоистока (SE) са 143%0. Најмању учесталост
има јужни (S) ветар са 39%0 и југозападни са 61%0.
Подручје општине Богатић представља део акумулативне мачванске равнице, која је
благо нагнута према северу. Рељеф Општине има типично равничарски карактер, са
веома малим висинским разликама. Најнижа тачка се налази поред реке Битве у КО
Глушци (76м.н.в.), а највиша тачка има коту 94м.н.в. и налази се на југу КО Бадовинци.
Висинска разлика износи 18 м. Нагиби терена не прелазе 0,5%.
СТАНОВНИШТВО
Према резултатима пописа 2002.године општина Богатић је имала 32.990 становника,
а просечна густина насељености је износила: 85,9ст./км2.
Обзиром на разлике у површини катастарских општина, становништво Општине је
прилично равномерно распоређено, с тим што највећу густину насељености има
катастарска општина Богатић.
Током свих посматраних година пораст становништва Општине је негативан. Детаљна
кретања становништва дата су у табелама:
АПСОЛУТНИ ПОРАСТ СТ.УКУПНО
ОП. БОГАТИЋ

1948-1953
1932

1953-1961
-351

1961-1971
-1259

1971-1981
-626

1981-1991
-818

1991-2002
-1448

Природни прираштај по подацима три последња пописа је у константном паду и има
негативну вредност

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0

1981

1991

2002

живорођени

12.3

10.7

10.1

умрли

12.6

13.5

16.7

природни прир.

-0.3

-2.8

-6.6
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Подаци везани за старосну структуру становништва показују да је категорија
становништва до 14 година на нивоу Општине скоро једнака нивоу Републике, док је
категорија од 15 до 65 година за око 2% већа на нивоу Републике. За скоро исти
проценат учешће категорије преко 65 година је већа на нивоу Општине него на нивоу
Републике.
Оно што забрињава и што представља посебан проблем је образовна структура
становништва. Већ од средње стручне спреме присутан је заостатак Општине у односу
на укупно становништво, а резулти код више и високе стручне спреме су изузетно
неповољни (виша 23,20% Општина, 38,01% Република и висока 1,62% Општина и
5,50% Република).
Просечан број чланова домаћинства 3,37 што је нешто веће него на нивоу Републике
(2,97) и Мачванског округа (3,13).
ПРИВРЕДА
Општина Богатић нема статус недовољно развијене општине и према основним
показатељима развијености је испод просека Републике и Централне Србије. Према
оствареном дохотку по становнику (2003.) је на нивоу од 68,0% просека Републике, а
према броју запослених на 1.000 становника има ниво од 49,3% просека Републике.
Економска развијеност 2003.године
Подручје

Република Србија*1
Централна Србија
Општина Богатић

Друштв.
произв.
по ст. дин.
107.269
102.414
64.602

Народни
доходак
по ст. дин.
88.283
83.555
58.329

На 1.000 становника
Просечан год.прираштај
Број
ст. 1991-2002
Запослених
-1,0
241
-2,4
243
-1,1
119

Незапослена
лица (31.12)
125
119
93

Степен развијености општине према одређеним показатељима 2003.
Подручје

Република Србија*1
Централна Србија
Општина Богатић

Кориговани дох. по
становнику
Ниво
РС= 100
ранг
100
94,3
68,0
87

Број запослених на
1.000 становника
Ниво
РС= 100
ранг
100
101,0
49,3
144

Промет у трговини
на мало по ст.
Ниво
РС= 100
ранг
100
106,1
48,0
105

Број тел. прикључ.
на 100 ст.
Ниво
РС= 100
ранг
100
102,1
75,4
119

Структура запослених, 2003. (годишњи просек)
Делатност

Мачвански округ
Број
%
Укупно
56.299
100
Запослени у предузећима, задругама и др. организацијама
39.040
69,3
Свега:
Пољопривреда, шумарство и водопривреда
1.534
2,7
Рибарство
16
0,0
Вађење руда и камена
1.299
2,3
Прерађивачка индустрија
11.597
20,6
Производња ел.енергије, гаса и воде
1.524
2,7
Грађевинарство
1.617
2,9
Трговина на велико и мало, оправка
4.320
7,7
Хотели и ресторани
862
1,5
Саобраћај, складиштење и везе
2.878
5,1
Финансијско посредовање
481
0,9
Послови с некретнинама, изнајмљивање
544
1,0
Државна управа и социјално осигурање
1.907
3,4
Образовање
4.260
7,6
Здравствени и социјални рад
5.173
9,2
Др.комуналне, друштвене и личне услуге
1.025
1,8
Лица која самостално обављају делатност
17.259
30,7

Општина Богатић
број
%
3.922
100
1.636
41,7
185
15
226
65
16
206
4
115
17
176
325
286
2.286

4,7
0,4
5,8
1,7
0,4
5,3
0,1
2,9
0,4
4,5
8,3
7,3
58,3
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ИНДУСТРИЈА
Пре спровођења поступка приватизације најзначајнија индустријска предузећа била су:
-Холдинг предузеће Млинска индустрија «Лала Станковић» А.Д. Богатић,
-«ЗОРКА- ПЛАСТИКА» Д.П.,
-Н.К. «1. Мај» Богатић А.Д.
Након спроведене приватизације, производња у овим предузећима је скоро потпуно
престала.
У предузећу «ЗОРКА- ПЛАСТИКА» Д.П. производња је значајно редукована,
док се у Млинској индустрији врши само складиштење и сушење житарица и
индустријског биља.
Тренутно је активно неколико приватних предузећа која се баве производњом
ситне пољопривредне механизације, док су значајни резултати постигнути у
приватном сектору на складиштењу и млевењу пшенице.
ПОЉОПРИВРЕДА
У формираној привредној структури Општине (2003.г.) преовлађује пољопривреда која
укључује и лов, шумарство и водопривреду и остварује 73% народног доходка, следи
трговина на велико и мало са 15 %, као и прерађивачка индустрија са 5,1 % .
У области пољопривредне производње доминантни су сточарство (свињарство и
говедарство) и ратарство (производња кукуруза пшенице и крмног биља). У последње
време значајан напредак је у област повртарства . За све гране пољопривреде важи
изузетно низак степен финализације и неорганизована производња и пласман.

ИНФРАСТРУКТУРА
Геосаобраћајни потенцијал Општине представљају регионални путни праваци, који
пролазе подручјем Општине и омогућују њено укључивање у регионалне, републичке и
међународне токове саобраћаја, као и близина саобраћајница међународног и
републичког значаја: Коридора X, магистралног пута М-19 (Београд- ОбреновацШабац- Лозница- Зворник), М-21 (Н. Сад- Рума- Шабац- Ваљево- Ужице), железничке
пруге Рума – Шабац- Лозница- Зворник, која мањим делом пролази подручјем
Општине и пристаништа у Шапцу и С.Митровици.
Снабдевање и коришћење електричне енергије насеља општине Богатић, обезбеђује
се и дистрибуира преко електродистрибуције Шабац пословнице-Богатић. До садашњи
ниво обезбеђења електричне енергије је задовољавајући јер су сва насељена места
обезбеђена електричном енергијом, а даље активности своде се на повећање
квалитета и сигурности у снабдевању.
Изграђена телекомуникациона инфраструктура на подручју Општине обезбеђује
покривеност од 24 телефонска прикључка на 100 становника (9 дигиталних
телефонских централа и месне телефонске мреже). Изграђени су оптички спојни
путеви за повезивање Главне централе «Шабац» са чворном централом «Богатић» и
чворне централе «Богатић» са крајњим централама на подручју општине Богатић.
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Комуналну делатност на подручју општине Богатић обавља Ј.К.П.»БОГАТИЋ»
Богатић, и то само за насељено место Богатић а везано је за производњу и
дистрибуцију воде за пиће, одржавање централне депоније и депоније за шут,
уређење централне зоне Богатић, одржавање зелене и сточне пијаце, док се
комуналне потребе становништва на сеоском подручју реализују или преко месне
заједнице или самих грађана.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Најзначајнији природни ресурси, поред пољопривредног земљишта, су воде
(подземне и површинске), шљунак и песак. Подземне воде још увек су једини облик
обезбеђења пијаће воде и представљају изузетан потенцијал ове Општине. Са
минималним третманом на изворишту вода у водоводном систему Богатић још увек
има задовољавајући квалитет, па је овај простор опредељен за обезбеђење водом
комплетног подручја општине Богатић.
Геотермални потенцијали, иако представљају значајан ресурс и у квантитативном
смислу, још увек су само у домену истражних радњи, са изузетно скромном
комерцијалном применом.

Шљунак и песак, и поред изузетно великих количина које се експлоатишу на овом
подручју, Општини доносе неупоредиво више штете него користи, тако да је овај
природни ресурс, првенствено због важеће законске регулативе неадекватно
искоришћен.
ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Здравствену
заштиту
становништва
највећим делом организује и спроводи
Дом здравља Богатић, као једина
установа примарне здравствене заштите.
Установа
задовољава
потребе
становништва са територије читаве
општине Богатић.
Организација
примарне
здравствене
заштите је у оквиру следећих служби:
општа
и
лабораторијска
служба,
медицина рада (АТД и РО), гинеколошки
диспанзер,
педијатрија,
патронажне
службе и кућна нега, стоматологија,
неуропсихијатрија,
служба
интерне
медицине. На подручју осталих насеља, у овом тренутку, функционише 5
здравствених станица и 7 сеоских амбуланти.
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Мрежу објеката ветеринарске медицине организује Ветеринарска станица Богатић. Са
својим огранцима (5 ветеринарских амбуланти и 5 ветеринарских пунктова) и у
домену својих послова, покрива читаву територију Општине. Обзиром да је у овој
области заживела и ветеринарска пракса може се рећи да просторни распоред
објеката, задовољава потребе и обезбеђује приближно једнак ниво услуга свим
корисницима.
Услуге социјалне заштите обавља Центар за социјални рад – „Богатић“. Основно
деловање Центра је кроз непосредно пружање социјалне заштите и услуга социјалног
рада грађанима у стању социјалне потребе, праћење проблема становништва у овој
области, организовање и подстицање активности од превентивног значаја, као и
спровођење породично правне заштите.
Број корисника права на материјално обезбеђење и друга материјална права се
повећава, а пре свега деце и омладине са угроженом породичном ситуацијом и
остарелих лица без породичног старања и средстава за живот.
ОБРАЗОВНИ КАПАЦИТЕТИ
Активности друштвене бриге о деци, односно целодневни боравак деце и припремну
наставу за децу предшколског узраста, обавља Предшколска установа "Слава Ковић"Богатић.
Образовно-васпитни рад се на читавој територији Општине, обавља на нивоу
основних и средње школе. На територији Општине ради 6 матичних основних школа,
са издвојеним одељењима и то: у насељу Богатић (са издвојеним одељенима у
Белотићу и Бановом Пољу), у Дубљу, у Бадовинцима, у Глушцима ( са издвојеним
одељењима у М.Метковићу и Узвећу), у Клењу ( са издвојеним одељењима у Очагама
и Салашу Црнобарском) и у Црној Бари ( са издвојеним одељењима у Глоговцу и
Совљаку). Укупан број деце обухваћене основним образовањем је око 2400.
Средњу школу, са смеровима: ветеринарски техничар, прехрамбени техничар,
пољопривредни техничар, економски техничар, машински техничар за компјутерско
конструисање,а од ове године и саобраћајни техничар, као и трговац, аутомеханичар,
аутолимар и произвођач прехрамбених производа, похађа око 660 ученика (23
одељења). Највећи проблем представља недостатак школске сале за физичко
васпитање.
ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ
Потенцијале за развој туризма представљају:
Специјални
резерват
природе
«Засавица», који се налази на подручју
општина С.Митровица и Богатић и у којем
су,
обзиром
на
степен
заштите
дозвољене следеће активности у области
туризма: спортски селективни риболов,
туристичко- угоститељске и спортскорекреативне
активности,
уређење
пунктова за потребе едукације и
презентације природних вредности и
изградња
објеката
и
туристичких
пунктова у традиционалном стилу.
Туристичке активности на овом простору
би требало осмислити у духу еко
туризма.
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-

-

-

Културно - историјско наслеђе:
Цркве ( у Богатићу, Глоговцу и Дубљу);
Меморијална места и споменици (Шанац Зеке Буљубаше у Црној Бари, Црква
са спомен костурницом у Дубљу, Споменик на Бубањи, у селу Глушци);
Етнографске вредности (Етно парк у Совљаку);
Објекти архитектуре (зграда старог Окружног начелства у Богатићу, објекти
сеоске архитектуре и др),
Река Сава, а посебно Дрина, са бројним меандрима и рукавцима, који теку
између спрудова од шљунка и пружају могућности за развој ловно - риболовног,
спортско- рекреативног, излетничког и др. видова туризма;
Традиционалне туристичко - културне и спортске манифестације «Хајдучке
вечери» у Црној Бари и Етно парку у Совљаку, одржавање коњичких приредби
и изложби и др.;
Хотел Богатић – смештајни капацитет Хотела чине 23 собе са 50 лежаја. У
оквиру Хотела постоји ресторан са 100 места, кафана са 70 места и
посластичарница са 60 места (укупно 230 столица) и једна сала за састанке и
семинаре са 70 места.

КУЛТУРА
Главни носиоц културних догађања у општини Богатић је Културно-образовни центар.
Својим активностима, обједињује рад Народне библиотеке "Јанко Веселиновић",
Дома омладине, Аматерског позоришта "Јанко Веселиновић", Фолклорног ансамбла
"Ђидо" и Етно-парка у Совљаку.
Осим тога Културно - образовни центар има активно учешће и у фолклорним друштвима
по месним заједницама Општине.

СПОРТ
Аматерски спорт је присутан у сви насељеним местима, а доминантно место заузима
фудбал. Фудбалски клуб „Мачва“ из Богатића има дугу традицију и значајне резултате,
а оно по чему је ова Општина препознатљива је коњички спорт који традиционално
има велики број симпатизера као и активних учесника.
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2. МОНИТОРИНГ СИСТЕМА И ИНДИКАТОРИ

Индикатор бр. 1

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА - ВОДА
ИНДИКАТОР: Квалитет површинских вода

Квалитет површинских
вода
ЕБИ индекс
Општина
Богатић

Индекс, 2005

Индекс, 2006

Индекс, 2007

Бадовинци

II

II/III

II/III

Ср.Митровица

I

I

I

Извор података: РХМЗ Србије
Напомена:
Оцена квалитета површинских вода се не ради на основу ЕБИ индекса, већ на основу
важеће законске регулативе:
• Правилник о опасним материјама у водама, „Сл. гласник РС“, бр 31/82 и 46/91 и
• Уредба о класификацији вода „Сл. лист 6/78“.
Мерно место на основу којег је одређен квалитет површинских вода се налази на реkама
Дрини и Сави у Бадовинцима и Ср. Митровици.
Коментар
Општина Богатић се граничи са две реке, Дрином и Савом. Мерење квалитета воде за
Дрину врши се у станици Бадовинци, а за реку Саву у најближој станици Ср. Митровици.
Класа вода је одређена на бази резултата извршених физичко-хемијских, биолошкобактериолошких анализа и анализа радио активности у току календарске године у складу
са Уредбом о класификацији вода и Одлуком МДК радионуклеида и опасних материја.
Захтевана класа за реку Дрину је број II, а за реку Саву такође број II. По томе воде реке
Дрине не испуњавају параметре захтеване класе, а воде реке Саве по квалитету су изнад
захтеване класе.
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ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА - ВОДА
Индикатор бр. 2

ИНДИКАТОР: Управљање отпадним водама у градским
срединама

Управљање отпадним водама у
градским срединама

примарно

секундарно

без
пречишћавања

Република Србија 2007

1%

7%

92%

Општина Богатић 2005

0

0

100

Општина Богатић 2006

0

0

100

Општина Богатић 2007

0

0

100

Примарно

Секундарно

Извор података:
ЈКП Богатић, Богатић

Без
пречишћавањ
а

Коментар
На подручју општине Богатић не постоји ни један систем за одвођење и
пречишћавање отпадних вода. Упуштање отпаднх вода у насељима општине
Богатић решава се путем индивидуалних пропусних и водонепропусних
септичких јама малог капацитета чиме се загађују тло и подземне воде.

Закључак
Општина Богатић је 1995.године започела са активностима на разрешавању
проблема канализације.
1998.године су започети радови на изградњи канализације, и до сада су
изграђени потисни вод и главни колектор кроз насеље Богатић. У наредном
периоду се планирају радови на изградњи главне црпне станице и постројења
за пречишћавање.
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Индикатор бр. 3

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА - ВАЗДУХ
ИНДИКАТОР: Број дана са лошим квалитетом ваздуха

Број дана са лошим квалитетом
ваздуха

2005

2006

2007

СО2

-

-

-

НО2

-

-

-

Дим

-

-

-

Извор података:
РХМЗ Србије
Коментар
Податке о броју дана са лошим квалитетом ваздуха не поседујемо, јер на
подручју општине Богатић нема мерне станице за контролу квалитета
ваздуха. Најближа мерна станица налази се на подручју општине Лозница,
али према извештају Републичког хидрометеоролошког завода Србије ти
подаци се не могу користити јер не одговарају параметри. До података се
може доћи искључиво постављањем мерне станице у Богатићу.

Индикатор бр. 4.

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА – КОРИШЋЕЊЕ
ЗЕМЉИШТА / БИОДИВЕРЗИТЕТ
ИНДИКАТОР: Заштићене области

Заштићене области

Ха

%

Република Србија

534 232

6.5

Богатић

0,04.81

1,25

Извор података: Завод за заштиту природе
Коментар
На подручју општине Богатић налазе се само Споменик природе – стабло
липе “Мира” – број катастарске парцеле 4404 КО Бадовинци.
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Индикатор бр. 5

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА - КОРИШЋЕЊЕ
ЗЕМЉИШТА
ИНДИКАТОР: Напуштено и загађено земљиште

Напуштено и загађено земљиште

Ха

%

51

0,13

Република Србија
Општина Богатић

Извор података: Комунално и еколошка инспекција „ЈКП Богатић“ и Дирекција
за грађевинско земљиште.
Коментар
На 14 дивљих депонија на површини од 51 ха на територији општине Богатић,
земљиште је загађено различитим врстама отпада (кућно смеће, секундарне
сировине, шут, стајњак, осока и др.).
Закључак
Да би смо испунили све захтеве, које за одлагање отпада прописује Европска
унија, потребно је укључење општине у регионалну депонију и обезбедити све
пратеће услове и садржаје за функционисање ове депоније

Индикатор бр. 6

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА - ЛОКАЛНИ СИСТЕМ
ПРЕВОЗА
ИНДИКАТОР: Јавни превоз

Јавни превоз

2005

2006

2007

Број путника у локалном путничком
саобраћају

22 225

22 337

22 306

22350
22300
22250

Број путника

22200

Извор података:
Саобраћајна инспекција
Предузеће „Мачва Експрес“
Општинска управа

22150
2006 2007 2008

Коментар:
Евидентна је тенденција пада броја путника како због мањег броја ученика у
основним и средњим школама, тако и због тешке привредне и економске
ситуације.
Овакав негативан тренд се наставља из године у годину.
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Индикатор бр. 7

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА - ОТПАД
ИНДИКАТОР: Општински отпад по врсти одлагања

Општински отпад по врсти
одлагања

Депонија, т и
%

Република Србија 2007

2 810 600

Општина Богатић 2005

Спаљен
отпад, т и %

Рециклиран,
ти%

4.054 и 42%

0%

0

Општина Богатић 2006

4.094 и 42,5%

0%

0

Општина Богатић 2007

4.133 и 43%

0%

0

Процена
количине
отпада која
завршава
без икаквог
управљања,
%

58%
57.5%
57%

60%
50%
40%

Депоније

30%
Без
управљања

20%
10%

Извор података:
Процену о количини отпада је
извршило ЈКП „Богатић” Богатић

0%
2005

2006 2007

Коментар:
На подручју општине Богатић смеће се одлаже на централној депонији „Нишно поље”
и 13 привремених сеоских депонија. Не врши се никаква селекција ни рециклирање
отпада, повремено се врши чишћење и затрпавање.
На наведеним депонијама се не врши мерење отпада.
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Индикатор бр. 8.

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА - ОТПАД
ИНДИКАТОР: Рециклирани отпад

Рециклирани отпад

Укупно, т

Стакло, т
и%

Папир, т и
%

Пластика, т
и%

Остало,
ти%

Општина Богатић 2005

0

0

0

0

0

Општина Богатић 2006

0

0

0

0

0

Општина Богатић 2007

0

0

0

0

0

Извор података:
ЈКП „Богатић“, Богатић
Коментар – У општини нема процеса рециклирања отпада
На депонији у насељу Богатић врши се само одлагање отпада, а не и његово
раздвајање, тако да се исти у оваквим условима не може рециклирати.
Закључак
Једно од акутних проблема општине Богатић је нерешено питање санитарне депоније.
Постојећа депонија угрожава животну средину па је неопходно извршити њену
санацију и затварање.
Национална стратегија управљања комуналним отпадом у Србији, утврђује
регионалне процесе са циљем смањења и што већег искоришћења отпада
(рециклирање), где ће своје учешће тражити и наша Општина укључењем у пројекат
Регионалне депоније подручја Мачве и Срема.
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ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА
Индикатор бр. 9.

ИНДИКАТОР: Укупна потрошња енергије подељена по врсти
горива

Укупна потрошња
енергије подељена по
врсти горива

Струја,
КWх

Бензи
н, т

Гас,
м3

Нафта,
т

Дрво,
м3

Угаљ

Република Србија 2007

28.749 Gwh

-

2.668

4.313
Мт

2.246.5
08

36.507.74
6

1900

-

3.200 t

-

-

2250

-

3.250 t

-

-

1560

-

2.970 t

84.000

31500

Општина Богатић 2005
Општина Богатић 2006
Општина Богатић 2007

77.484.940
КWh
82.621.600
Kwh
81.978.120
Kwh

struja, Kw

benzin, t

185203.2

2500
2000
1500
1000
500

20000
2005

2006

2007

0
2005

gas, m3

2006

2007

nafta, t

1

3300

0.8

3200

0.6

3100

0.4

3000

0.2

2900

0

2800
2005

2006

2007

2005

2006

2007

ugalj, t

drvo, m3
100000

40000

80000

30000

60000

20000

40000

10000

20000

0

0
2005

2006

2007

2005

2006

2007

Извор података:
Струја – Електродистрибуција
Бензин, нафта и гас – Југопетрол Шабац
Угаљ – стоваришта
Дрво – Србије шуме и процена Општинске управе
Коментар:
Потрошња струје узета од ЕД Богатић.
Потрошња бензина и нафте за општину добијени само од „Југопетрол“ – Шабац. Остали
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чувају као пословну тајну. За њих је извршена процена на основу броја пумпи и података
„Југопетрол“ Шабац.
Потрошња нафте и бензина пада због нижих цена у Републици Српској.
Потрошња огревног дрвета прерачуната на основу броја домаћинстава у општини и
процењене просечне потрошње по домаћинству (10500дx8м3=84000м3)
Потрошња угља је прерачуната на број домаћинстава и процењену просечну потрошњу
(10500дx3т=31500т)

Индикатор бр. 10.

ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА
ИНДИКАТОР: Потрошња обновљиве енергије по изворима
Термо
соларн
а, КWх

Солар
на,
КWх

Снага
ветра,
КWх

Биома
са,
Кцал

Укупна потрошња енергије
подељена по врсти горива

Хидро,
КWх

Република Србија 2007

9.930
Gwh

Општина Богатић 2005

0

0

0

0

0

0

Општина Богатић 2006

0

0

0

0

0

0

Општина Богатић 2007

0

0

0

0

0

500
Kwh

Геотер
мална
59 TJ

Извор података: Корисник геотермалне енергије
Коментар:
У датим изворима података за соларну енергију снагу ветра и био масу не постоје
егзактни показатељи. На општинском нивоу нема таквих показатеља али постоји
потрошња био масе-дрво и гео термалне енергије - ЕОЛ Дубље а користи од
новембра до априла месеца производне године 500 Кwх.
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ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА

Индикатор бр. 11.

ИНДИКАТОР: Густина насељености

Опис

Број становника попис 2002.

Површина у
км²

Република Србија
Општина Богатић

7.498.001
32.990

88.361
384

Густина
насељености у
2002. –
становника/км²
84,86
85,91

Густина насељености у 2002. - бр.
Становника по 1 км2

86
85.5
85

Богатић

84.5

Извор података:
Републички завод за статистику,
Публикација - Годишњак Општине у
Србији, 2003. године

Република
Србија

84
Становника 1/км2

Коментар:
По попису из 2002. године, општина Богатић укупно има 32.990 становника. У
насељеном месту Богатић живи 7.350 становника, док у 13 сеоских месних
заједница има укупно 25.640 становника.
Просечна густина насељености је 85,91 становника/км², што је изнад просека за
Републику, али је тендеција пада ипак присутна.

Индикатор бр. 12

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА
ИНДИКАТОР: Становништво према старости

Категорија
Укупно становништво
Становништво до 14 година старости
Становништво 15-65 година старости
Становништво преко 65 година
старости
Учешће становништва до 14 година
старости, (%)
Учешће становништва 15-65 година
старости. (%)
Учешће становништва преко 65
година старости, (%)

Општина
32.990
5.293
21.581
6.116

Република Србија
7 498 001
1 176 770
5 032 805
1 240 505

16.04

15.7

65.42

67.1

18.54

16.5
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Учешће становништва према старости, %

70
60
50
40
30
20
10
0

Богатић
Републик
а Србија

до 14 год

од 15 до 65

Извор података:
Републички завод за
статистику,
Публикација Годишњак Општине
у Србији, 2003.
године

преко 65 год

Коментар:
Поредећи структуру становништва по старости Републике Србије и општине Богатић
долази се до закључка да је она за најмлађу категорију становништва повољнија у
општини а за најстарију категорију општина Богатић има неповољнију структуру за 2
% поена. Када је реч о старости становништва у доби од 15 до 65 година Општина
има повољнију структуру за 2% поена. Управо ова категорија становништва има
далеко највеће учешће (65,42%)

Индикатор бр. 13.

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА
ИНДИКАТОР: Удео становника са завршеном средњом,
вишом и високом школом

Категорија
Укупно становништво
Становништво са средњом
школом
Становништво са вишом школом
Становништво са високом школом
% становништва са средњом
школом
% становништва са вишом школом
% становништва са високом
школом

Општина Богатић
32.990
8.005

Република Србија
7 498 001
2 596 348

768
537
24.26

285 056
411 944
34.62

2.32
1.62

3.8
5.5

Проценат учешћа становништва према
стручној спреми
50.00
40.00
30.00

Извор података:
Републички завод за
статистику,
Публикација Годишњак Општине
у Србији, 2008.

20.00
10.00
0.00
средња
Богатић

виша

висока

Република Србија
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Коментар
Општина Богатић има изузетно неповољну ситуацију у односу на Републику када је
у питању образовни ниво становништва, и то како у погледу средњег тако и погледу
вишег и високог образовања. Посебно забрињава то што је учешће становништва
са високом стручнм спремом за општину Богатић 1.62% док је на нивоу Републике
тај проценат 5.50%. Такође из године у годину највећи број свршених студената
остаје у местима студирања или одлази ван подручја општине.

Индикатор бр.14.

ТЕМА: ИНДИКАТОРИ УСЛОВА ЖИВОТА И БЛАГОСТАЊА
ИНДИКАТОР: Дужина путева у км по км²

Опис
Република Србија

Дужина путева у
км
37.381

Општина Богатић

218

Дужина путева
1
0.8

Површина
км2
88.361

Дужина путева у км
по км²
0.423

384,3
0.567
Извор података:
Републички завод за статистику,
Публикација - Годишњак Општине у
Србији, 2008 и Дирекција за путеве
Богатић

0.6
0.4
0.2
0

Богатић

Република Србија

Коментар
Општина Богатић има већу дужину пута по км2 (0.567) у односу на Републику
Србију (0.423). Обзиром да је комплетна Општина равничарско подручје, није било
значајних проблема приликом пројектовања путне мреже. На подручју Општине
нема магистралних путних праваца него само регионални чија је укупна дужина
77.9 км, који углавном пролазе кроз густо насељена места што представља велики
проблем у саобраћају, посебно пут Мачванска Митровица – Павловића мост на
Дрини. Локалних путних праваца има укупно 140,10 км, од чега 77,65 км са
савременим коловозом и 62,45 км са шљунчаним коловозом. Некатегорисаних
путева има 925 км.
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ТЕМА:
СТАНОВНИШТВО,
ЖИВОТА
Индикатор бр. 15.

ОБРАЗОВАЊЕ,

КВАЛИТЕТ

ИНДИКАТОР: Проценат домаћинстава са сигурним
приступом води за пиће

Општина

Укупан број домаћинстава

Број
домаћинстава
прикључених
на водовод

Република Србија

2.521.190

1.986.259

Општина Богатић

9794

Проценат домаћинстава са сигурним приступом
води за пиће
80
60

%
домаћинстава
са сигурним
приступом
води за пиће

78,78

2215
22,62
Извор података:
Републички завод за
статистику, Публикација Годишњак Општине у
Србији, 2008 и ЈКП
„Богатић“

40
20
0

Богатић

Република Србија

Коментар
Тренутно у Општини Богатић организовано снадбевање воде (јавни водовод), од
укупно 14 насељених места има једино насеље Богатић. Овај индикатор показује да
је општина Богатић далеко испод Републике Србије када је у питању проценат
домаћинстава са сигурним приступом води за пиће, што обзиром на укупан значај,
наредни период мора бити период неупоредиво већег ангажовања на поправљању
овакве ситуације.
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ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА
Индикатор бр. 16

ИНДИКАТОР: Број становника на један објекат друштвених,
културних, рекреативних активности

Општина

Становника

Друштвених
објеката

Општина

32.990

12

Културних
објеката

Објеката
за
рекреацију

Становника
на један
друштвени
објекат

Становника
на један
објекат
културе

Становника
на један
рекреативни
објекат

12

27

2749

2749

1221

Извор података:
Општина Богатић, Општинска управа

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Друштв.

Културни

Рекреат.

Коментар
Друштвене објекте чине 6 матичних основних школа и једна средња школа, као и Дом
културе у Богатићу, Клењу Бановом Пољу, Бадовинцима, Глушцима и Дубљу. У
осталим месним заједницама одређени простори који су неадекватни служе као
место окупљања (Домови културе). Објекте културе чине између осталог: Етно-парк,
ликовна уметничка радионица позориште, фолклор, удружење пензионера,
радионица за плес, простор за Хајдучке вечери. Спортске објекте чине пре свега
фудбалска игралишта која се налазе у свим насељеним местима (мали спортски
полигони, хиподром, као и спортска хала у Бановом Пољу).
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ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Индикатор бр. 17.

ИНДИКАТОР: Просечна бруто зарада

Просечна бруто зарада у
РСД

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Република Србија

16612

20555

25514

31741

38742

Општина Богатић

13050

14787

18034

22798

30812

Републички просек

Просечна бруто зарада

Богатић

40,000 Дин.
35,000 Дин.
30,000 Дин.
25,000 Дин.
20,000 Дин.
15,000 Дин.
10,000 Дин.
2003

2004

2005

2006

2007

Извор података: Републички завод за статистику, Публикације - Годишњак Општине у
Србији, 2004-2008. године
Коментар
Просечна бруто зарада на подручју општине Богатић у посматраном периоду у
перманентном је заостатку у односу на Републички просек. И поред тога што је
тенденција благог приближавања још увек је разлика изузетно велика. Посебно
забрињава значајно смањење броја запослених у привреди после спроведених
приватизација, као и изузетно ниске плате у овом сектору.

27

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА
Индикатор бр. 18.

ИНДИКАТОР: Учешће корисника социјалне заштите у укупном
становништву (%)

Укупан број становника

Година

РС
7.498001
7.498001
7.498001
7.498001
7.498001

2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

Богатић
32990
32990
32990
32990
32990

% корисника социјалне заштите

6.00
5.00

Број корисника
социјалне заштите

Остварено учешће
(%)

РС
Богатић
РС
Богатић
309123
1290
4,12
3,90
320284
1372
4,27
4,15
329530
1313
4,39
3,97
328350
1311
4,37
3,97
364740
1735
4,86
5,25
Извор података: Републички завод
за
статистику,
Публикације
Годишњак Општине у Србији, 20042008. године, Општинска управа и
Центар за социјални рад

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2003

2004

2005
Богатић

2006

2007

Република Србија

Коментар
Учешће корисника социјалне заштите у укупном броју становника на подручју општине
Богатић све до 2007. године био је нижи од републичког учешћа. 2007 године долази до
значајнијег повећања броја корисника социјалне заштите на подручју општине тако да је
проценат учешћа у овој години већи него што је то на нивоу републике.
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Индикатор бр. 19.

ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА
ИНДИКАТОР: Број становника на једног лекара

Укупан број становника

Година

РС
7.498001
7.498001
7.498001
7.498001
7.498001

2003
2004
2005
2006
2007

Богатић
32990
32990
32990
32990
32990

Укупан број лекара

РС
20039
20211
19685
20157
20066

Богатић
26
29
31
31
32

Број становника на једног лекара
1400
1200
1000

Број становника на једног
лекара
РС
Богатић
376
1271
369
1120
378
1074
377
1065
368
986
Извор података:
Републички завод за
статистику, Публикације Годишњак Општине у
Србији, 2004-2008.
године

800
600
400
200
0
2003

2004

2005
Богатић

2006

2007
Република Србија

Коментар
Здравствена заштита у општини Богатић обавља се преко Дома здравља Богатић и 7
здравствених амбуланти у месним заједницама. Здравствена заштита се обавља и преко
приватне праксе и то посебно интернистичке и стоматолошке услуге. Када је реч о броју
становника на једног лекара резултати су за посматрани период изузетно неповољни у
односу на стање на нивоу Републике. И поред тога што из године у годину постоји блага
тендеција побољшања, само податак да је број становника на једног лекара у нашој
општини три пута већи од онога који је на нивоу Републике, довољно је илустративан за
изнете тврдње.
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ТЕМА: СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ, КВАЛИТЕТ ЖИВОТА
Индикатор бр. 20.

Година

ИНДИКАТОР: Учешће правоснажно осуђених лица према месту
извршења кривичног дела у укупном становништву

Укупан број становника

РС
7.498001
7.498001
7.498001
7.498001
7.498001

2003
2004
2005
2006
2007

Богатић
32990
32990
32990
32990
32990

Број осуђених лица
према месту
извршења
кривичног дела

РС
33017
34239
39135
41222
38694

Богатић
140
261
324
239
234

Учешће правоснажно
осуђених лица према месту
извршења кривичног дела у
укупном становништву

РС
0,44
0,45
0,52
0,54
0,51

Богатић
0,42
0,79
0,98
0,72
0,71

Извор података:
Републички завод за статистику, Публикације Годишњак Општине у Србији, 2004-2008. године

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2003

2004
Богатић

2005

2006

2007

Република

Коментар
Учешће правоснажно осуђених лица у општини Богатић у 2004, 2005, 2006, 2007 години
године било је веће у односу на Републику. Подаци посматрани на нивоу Републике и
општине Богатић су били слични 2003. године, док је знатно већи удео осуђених лица у
Богатић у односу на Републику забележен 2007. године.
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ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ИНДИКАТОР: Степен развијености општине

Индикатор бр. 21
Национални доходак
по глави становника
изражен у РСД

2005.

Република Србија

123.473

Општина

82.101

2006.

2007.

Извор
података:
Републички завод за
статистику,
Публикације
Годишњак Општине у
Србији,
2004-2008.
године

Коментар
Општина Богатић се сврстава у недовољно развијене општине у Републици Србији,

Индикатор бр. 22

Година

2005.

Удео
пољопривреде,
лова, шумарства
и водопривреде
у народном
дохотку

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ИНДИКАТОР: Структура националног дохотка по делатностима

Удео
прерађивачке
индустрије у
народном
дохотку

Удео
грађевинарства
у народном
дохотку

Удео трговине
на велико и
мало у народном
дохотку

Удео саобраћаја,
складиштења и
веза у народном
дохотку

Удео
здравственог и
социјалног
рада у
народном
доходку

РС

Општина

РС

Општина

РС

Општина

РС

Општина

РС

Општина

РС

Општина

16,98

75,94

27,14

3,95

7,32

3,36

24,69

11,68

10,41

2,75

0,24

0,70

Извор података:
Републички завод за статистику, Публикација - Годишњак Општине у Србији, 2006. године
Коментар
Наведене делатности су узете јер оне учествују највише у структури народног доходка
општине Богатић. Ових шест делатности чине 98.38% укупног народног доходка општине
Богатић. Највеће учешће има пољопривреда, са 75,94% што је више од четири пута у
учешћу ове гране привреде на нивоу Републике. Иза пољопривреде следи трговина са
11,68%, док је учешће осталих грана изузетно скромно (прерађивачка индустрија 3,95%,
грађевинарство 3.36% и саобраћај са 2,75%) Учешће наведених грана такође се битно
разликује у односу на оно које је на нивоу Републике; за ове делатности учешће је неколико
пута ниже од Републичког учешћа.
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Индикатор бр. 23

Локацијски
коефицијент
запошљавања

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ИНДИКАТОР: Локацијски коефицијент запошљавања

Пољопривреда

Прерађивачка
индустрија

Трговина

Образовање

Здравствена
заштита

Година

РС

Богатић

РС

Богатић

РС

Богатић

РС

Богатић

РС

Богатић

2003.

0,0469

0,1130

0,3374

0,1381

0,0783

0,1259

0,0895

0,1986

0,1165

0,1748

2004.

0,0436

0,1156

0,3060

0,1533

0,1318

0,2073

0,0829

0,1643

0,1042

0,1505

2005.

0,413

0,1100

0,02974

0,1434

0,1328

0,1928

0,0835

0,01789

0,1074

0,1619

2006.

0,0396

0,1076

0,2860

0,1385

0,1344

0,1907

0,0852

0,1299

0,1071

0,1548

2007.

0,0378

0,0668

0,2735

0,1391

0,1369

0,2048

0,0903

0,1998

0,1096

0,1673

0.3

2003

2004

2005

2006

2006

0.2

0.1

0
Пољопривреда

Прерађивачка

Трговина

Образовање

Здравство

Извор података:
Републички завод за статистику, Публикације - Годишњак Општине у Србији, 2004-2008.
године
Коментар
Локацијски коефицијент запошљавања на нивоу општине рачунат је за најважније
делатности у периоду од 2003 до 2007. године. Из области привреде, када је у питању
овај коефицијент најзначајније делатности су: трговина, прерађивачка индустрија и
пољопривреда, док су код друштвених делатности највеће вредности овог коефицијента
код здравства и образовања.
Вредности овог коефицијента значајно се раликују у односу на Републику. Значајан
заостатак је код прерађивачке индустрије, као најважнијег сектора привреде док су
вредности код трговине и пољопривреде веће у односу на вредности на нивоу
Републике. Ипак, доминантни коефицијенти на нивоу друштвених делатности су у
области образовања и здравствене заштите и за оба ова сектора вредности су веће него
на нивоу Републике. Ако се друштвене делатности са овим показатељима упореде са
привредом на нивоу Општине, јасан је показатељ да је доминанто запошљавање у
непривредном сектору.
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Индикатор бр. 24

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ИНДИКАТОР: Површина пословног простора на 1000
становника изграђена претходне године

Површина пословног
простора завршеног
дате године на 1.000
становника

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Република Србија

-

-

-

-

-

Богатић

74,75

121,40

109,61

190,60

92,97

200.00

Богатић

Република Србија

180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

2003

2004

2005

2006

2007

Извор података: Одељење за урбанизам и грађевинарство, општине Богатић
Напомена: Овај податак се не води на нивоу статистике, нити се води у
општинама, тако да је могуће одредити приближну вредност овог индикатора и
то на бази издатих употребних дозвола.

Коментар
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Индикатор бр. 25

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ИНДИКАТОР: Обим унутрашњих СДИ по глави
становника

СДИ по глави
становника изражен
у 000. РСД

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Република Србија

15.354

20.491

44.017

45.981

65.343

Општина Богатић

345

346

1.803

2.575

1.360

Извор података:
Републички завод за статистику,
Публикације - Годишњак Општине
у Србији, 2004-2008. године

70000
60000
50000
40000

Србија

30000

Богатић

20000
10000
0
2003 2004 2005 2006 2007

Коментар
Подаци приказани на Општинском и Републичком нивоу представљају вредност
остварених
инвестиција
по
карактеру
изградње
(нови
капацитети,реконструкција, модернизација, доградња проширење, одржавање
нивоа постојећих капацитета) и техничкој структури (грађевински радови,
опрема са монтажом и остало). Из табеле се види тендеција растом
инвестиција, али ако се узму апсолутни подаци, онда су вредности на нивоу
Општине изузетно скромни у поређењу са Републиком.
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Индикатор бр. 26

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ИНДИКАТОР: Број регистрованих привредних субјеката на 1000
становника

Бр. регистрованих привредних
субјеката на 1000 становника

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Република Србија

36,63

37,61

41,50

42,95

42,34

Општина Богатић

-

-

28,91

10,38

10,94

Подаци добијени на
нивоу Србије су од
Привредне Коморе
Србије, док су подаци о
регистрованим
привредним субјектима у
Богатићу добијени од
Привредне Коморе из
Ваљева.

50
40
30
20
10
0
2003

2004

2005

2006
Република

2007
Богатић

Коментар
У посматраном периоду број регистроваих привредних субјеката на 1000 становника нижи је
од нивоа републике. Посебно изражен пад у последње две године (2006,2007) посматраног
периода.
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Индикатор бр. 27

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ИНДИКАТОР: Нето број нових предузећа на 1000 предузећа

Нето бр. нових
предузећа на
1000 предузећа

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Република Србија

0,02

0,01

0,03

0,05

0,10

Богатић

-

-

-

-

-

Републички просек

0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
2003

2004

2005

2006

2007

Извор података: Подаци добијени на нивоу Србије су од Привредне Коморе Србије.
Коментар:
Податке за нето број нових предузећа на 1000 предузећа за општину Богатић нисмо
обезбедили.
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Индикатор бр. 28

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ИНДИКАТОР: Укупна активност, стопа запослености и
незапослености

Стопа
незапослености

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Република Србија

14.63

18.5

20.8

20.9

18.1

Богатић

11,07

11,61

12,19

12,68

11,02

30

20

10
2003

2004

2005

Богатић

2006

2007

Републички просек

Стопа запослености

2003

2004

2005

2006

2007

Република Србија

28,69

32,44

32,73

32,04

31,67

Богатић

5,88

16,68

17,24

12,17

12,10

35
30
25
20
15
10
5
0
2003

2004
Богатић

2005

2006

2007

Републички просек

Извор података: Републички завод за статистику, Публикације - Годишњак
Општине у Србији, 2004-2008. године
Коментар
На нивоу општине Богатић стопа незапослености у континуитету од 2003 до 2007
мања је од стопе незапослености на републичком нивоу. Највећа стопа
незапослености била је 2006 године (12,68%).
Када је у питању стопа запослености она је у континуитету мања од стопе
запослености на нивоу републике. Највећа је била 2005 године (17,24%)

37

Индикатор бр. 29

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ИНДИКАТОР: Фискални капацитет општине – Остварење
изворних прихода (фискалних облика) по глави
становника
2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

1

Укупно остварење
фискалних облика
изворних прихода

2

Број становника

32.990

32.990

32.990

32.990

32.990

3

Приход по глави
становника (1/2)

644,92

508,15

564,78

352,16

868,05

21.275.995 16.763.937 18.229.122 17.632.683 28.637.031

Извор података:
Општинска Управа,
Богатић

Приход по
глави
становника

1000
800
600
400
200
0
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Коментар
У општини се бележи константан раст укупних буџетских прихода од 2000. године.
Ниво изворних прихода, за које је задужена општина, је релативно низак тако да се
највећи део буџета заснива на трансферним и уступљеним приходима.
Удео изворних прихода у укупном буџету се смањује.
Највећи део изворних прихода представља наплата пореза на имовину и локалне
комуналне таксе.
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Индикатор бр. 30

ТЕМА: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ИНДИКАТОР: Степен задужености општине

Извор података: Општинска Управа, Богатић
Коментар
У 2009 години није било задуживања Општине, а планом буџета за 2010 годину
такође нису планирана било каква задужења.
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3. SWOT АНАЛИЗЕ
SWOT ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
СНАГЕ
Квалитетно пољопривредно земљиште / висок
проценат учешћа обрадивог земљишта у укупном
земљишту и квалитет земљишта
Географски полиожај, близина тржишта
Повољни климатски услови
Добра путна мрежа / правци су добро
структуисани
Воде као природни ресурс
Традиција производње / развијено сточарство
Људски ресурси / вредни људи
Минерални ресурси (шљунак)

МОГУЋНОСТИ
Удруживање и повезивање у оквиру локалне
заједнице и шире
Јачање институционалне и образовне подршке у
циљу диверсификације и специјализације у
пољопривреди (повртарство, воћарство,
цвећарство)
Уређење иригационог система
Усклађивање образовног система са тржиштем
Развој и подстицање изградње кпацитета за
прераду на бази локалних ресурса
Развој локалног фонда за рурални развој
Коришћење природних ресурса за развој руралног
и спортског туризма

СЛАБОСТИ
Лоши путеви
Недостатак капацитета за прераду
Недостатак основне комуналне инфраструктуре
(водовод, канализација, гасовод, тротоари,
бициклистичке стазе)
Недовољна повезаност са другим општинама
Недостатак висококвалификованог кадра
Недостатак планске документације.
Недостатак финансијских средстава
Уситњеност поседа (по парцели и по
домаћинству)
Слабо коришћења водених ресурса
(наводњавање)
Недовољна институционална подршка
удружењима
Недостатак комуналне културе
Нерегулисан статус задружне имовине
ПРЕТЊЕ
Наставак лоше политике централних власти у
погледу коришћења локалних природних ресурса
Недостатак финансијских средстава
Лоша законска регулатива
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SWOT ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
Термалне воде
Недостатак градобитних станица
Здрава вода

Недовољна изграђеност комуналне
инфраструктуре (канализација, водовод)

Природни ресурси - земљиште, река Дрина
Географски положај

Нерешено питање санитарних депонија и
одлагања смећа

Погранична општина

Лоша путна мрежа

Близина ауто пута

Сточна гробља

Близина река Дрина и Сава

Недостатак зелене површине (паркова и јавних
површина)
Решавање питања утврде обале Дрине
Слабости у раду комуналне инспекције због
неусаглашености прописа
Лоша електро енергетска и телефонска мрежа
Потребна регулација пољских путева
(некатегорисаних)

МОГУЋНОСТИ
Изградња занатских и индустријских кланица

ПРЕТЊЕ
Нерегулисана десна обала реке Дрине

Изградња хладњача за воће и поврће
Развој сеоског и речног туризма

Загађивање здравих пијаћих подземних вода од
стране дивљих депонија и септичких јама због
неизграђене канализације

Стране инвестиције

Нерешена категоризација путева изградњом
Павловића ћуприје
Запостављеност Општине од стране Републике
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SWOT ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ
СНАГЕ
Амбуланте у свим селима
Квалификациона структура у здравству
Дом здравља
Развијена мрежа основних школа и постојање
средње школе и вртића
Квалификациона структура у образовању и
васпитању
Надерена и талентована деца и омладина
Постојање воље Општинске управе и друштва
Рома за описмењавање одраслих Рома
Културно образовни центар (развијена мрежа
КУДове и позориште)
Градска и школске библиотеке
Домови културе у МЗ
Културно наслађе, културне манифестације,
позориште Рома,
Велики број спортских клубова и терена и
ентузијазам за разој спорта
Месне канцеларије у сваком селу
Друштво Рома Богатић
Стручни и образовни кадар у центру за социјални
рад
Добар увид у евиденцију корисника социјалне
заштите
Постојање одбора за развој социјалне политике
Довољан број верских објекаата
Добро организован рад Црвеног Крста

МОГУЋНОСТИ
Обезбеђивање могућности за запошљавење
стручних кадрова
Доступност различитих фондова за локалне
пројекте

СЛАБОСТИ
Недовољна опремљентост Дома здравља
апратима за дијагностификовање
Лоша опремљеност амбуланата и слаба
организација рада у њима
Недовољна мотивисаност и однос здравствених
радника према пацијентима
Недовољан капацитет и опремљеност
Предшколске установе
Мањак кадрова и слаба техничка опремљеност
основих школа
Непостојање сала за физичко у школама
Непостојање инстутција за рад са децом са
посебним потребама
Негативна стопа природног прираштаја и одлив
стручних кадрова
Недовољна подршка у раду са надареном и
талентованом децом
Лоше одржавање споменика културе
Недостатак простора и слаба техничка
опремљеност библиотеке
Неодржавање спортских терена и непостојање
пратећих објеката и неквилфикован стручни кадар
Непостојање спортске хале и базена
Домови културе у лошем стању
Недовољно издвајање средстава за кориснике
социјалне помоћи и неразвијени облици социјалне
заштите
Недовољна брига о старим лицима
Незапосленост Рома и недовољна финанијска
подршка Ромској популацији
ПРЕТЊЕ
Одлив стручних кадрова
Гашење основних школа (негативан природни
прираштај)
Повећан број деце ометене у развоју

Различити облици сарадње са окружењем
(погранична зона)
Обезбеђивање услова за учешће клубова у
вишим ранговима такмичења кроз рад са
талентованом децом и финансијску подршку

Повећање социјалне угрожености и болести
зависности
Запостављеност општине од стране републике
Политичка нестабилност

Повећање нивоа културне сарадње у земљи и ван
ње

Непостајање републичке стратегије за припремни
предшколски програм
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4. ВИЗИЈА, ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ

Наша визија је општина са
развијеном пољопривредом и на
бази
ње
прерађивачким
капацитетима,предузетништв
ом ,као и индустријом на бази
локалних
ресурса,
а
све
базирано
на
принципима
екологије и одрживог развоја.
Видимо себе у заједници са
квалитетним условима живота
за
све
грађане
Општине,
развијеним институцијама у
свим областима секторима и
јаким цивилним сектором

ЕКОНОМСКИ СЕКТОР

Интензивна
пољопривредна
производња

Прерађивачка
индустрија више
финализације

ВИЗИЈА:

ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ИНФРАСТРУКТУРА

Сачувани природни
ресурси (земљиште,
вода и ваздух)

Развијена и
квалитетна
комунална
инфраструктура

ДРУШТВЕНИ СЕКТОР

Максимално
развијене и
унапређене
институције

Просвета и култура

Развијено
предузетништво

Здравствена и
социјална

Искоришћени
локални ресурси

Спорт и цивилни
сектор
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Пољопривредна производња развијена тако да задовољава потребе произвођача
(пољопривредника) и широког тржишта. Уз традиционалну производњу пшенице и кукуруза,
повртарске и воћарске културе и производња цвећа (у стакленичкој производњи) и на
отвореном заузимају доминантно веће површине.
Организована производња, откуп и прерада производа са знаком „здраве хране“ и по
стандардима ЕУ.
Функционални системи за наводњавање изграђени на поседима индивидуалних
пољопривредних произвођача, чиме су постигнути оптимални услови производње у време
елементарних непогода (суше) и смањена велика зависност услова производње од
временских прилика.
Интензивно развијено сточарство (тов свиња и јунади), узгој крава за производњу млека на
приватним фармама, подстакнути за велику производњу близином прерадних капацитета
(кланица, млекара и хладњача изграђени на подручју општине) и сигурним пласманом уз
тржишну цену. Такође, пласман и прерада воћа и поврћа обезбеђени изграђеним
функционалним хладњачама, сушарама и пак-центрима.
Неисцрпне резерве геотермалне воде искоришћене у стакленичкој производњи
(пољопривреда), сушарама и кланици (индустрија), у систему топлификације
(инфраструктура), бањским објектима (туризам).
Корито Дрине у насељима кроз која протиче регулисано на тај начин да река не одроњава
плодне оранице. Експлоатација природних минерала (шљунак и песак) из речног корита
правно регулисана, а највеће количине се прерађују у погонима за производњу бетонске
галантерије.
На подручју општине, у свих 14 насеља, изграђена водоводна и канализациона мрежа и на
тај начин обезбеђен задовољавајући квалитет живота. Обновљена електрична мрежа,
асфалтирани путеви, развијена телефонска мрежа, савремени облици комуникације
(интернет) допринели су брисању разлика у квалитету живота у најмањем селу и граду.
Иако континентално подручје, општина Богатић је значајна туристичка дестинација.
Успостављен спој традиционалног (Етно парк у Совљаку) и савременог (уређене плаже на
Дрини, бањски комплекс, Национални парк „Засавица) са развијеним угоститељством (хотел)
чине цело подручје привлачном дестинацијом за викенд туристичке обиласке, одмор и
забаву.
Здравствене услуге приступачне сваком грађанину и у сваком селу, уз квалитетан стручни
кадар и комплетну дијагностику.
Функционална мрежа основних школа, укључујући у образовни систем и средњу школу,
савремено опремељене наставним средствима, посебно информационим технологијама
омогућавају висок квалитет образовног процеса и ваннаставних активности.
Модерни отворени спортски терени на целом подручју општине, а у општинском центру
изграђена спортска хала као велики подстицај развоју спортске културе, афирмацији здравог
живота код најмлађих генерација. Саграђен хиподром у Богатићу и наставк вишедеценијске
традиције узгоја спортских коња и коњичких трка.
Општина Богатић као економски развијена и регионално повезана заједница омогућава
испуњен живот сваком појединцу коме је омогућено да ради и задовољава своје духовне
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потребе (развијена културна делатност – позориште, филм тј. Биоскоп, фолклор) и развијен
аматеризам у најширем смислу.
Житељима Општине је на располагању модерно уређена и функционална Општинска управа.
Велики број послова грађани могу да обаве од своје куће, електронским путем.
Млада генерација у својој општини остварује своје животне визије. По завршетку школовања
има могућности за њихово радно ангажовање, посебно у области пољопривреде и прерадних
индустријских капацитета. Захваљујући оствареном економском и друштвеном развоју
прихватљив је живот и у малој средини, из које се више само не одлази, већ се и враћа. Број
старачких домаћинстава нема више убрзану прогресију раста, а путем установе социјалне
заштите и
стратегије помоћи старим лицима, пензионерима и радно неспособним
становницима општине пружена је потпуна здравствена заштита, нега и пажња.
1. РАЗВИЈЕНА ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА НАРОЧИТО ИНТЕЗИВНЕ ГРАНЕ
- Сточарство
- Повртарство
- Цвећарство
- Стакленичка производња
- Воћарство
2. РАЗВИЈЕНА ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО НА БАЗИ
ЛОКАЛНИХ РЕСУРСА
- Кланице
- Хладњаче
- Пак-центри
- Сушаре
- Млекаре
3. ИСКОРИШЋЕНА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА
- За топлификацију
- За стакленичку производњу
- За бањско рекреативне потребе
4. ИЗГРАЂЕНИ СИСТЕМИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
5. ИСКОРИШЋЕНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ - ШЉУНАК
- За производњу бетонске галантерије
6. РЕГУЛИСАНО КОРИТО РЕКЕ ДРИНЕ
7. ВИСОК НИВО ИЗГРАЂЕНОСТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У СВИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
8. СЕОСКИ ТУРИЗАМ БАЗИРАН НА РЕЧНИМ, ГЕОТЕРМАЛНИМ ВОДАМА И
ЗДРАВОЈ ХРАНИ
9. МАКСИМАЛНИ НИВО ПРУЖАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА И МОГУЋНОСТИ
КОМПЛЕТНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ
10. МОДЕРНИЗОВАНИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА КУЛТУРА
- Изграђена спортска хала
- Хиподром
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11. ДОБРО РАЗВИЈЕНА И РЕГИОНАЛНО ДРУШТВЕНО ПОВЕЗАНА ЗАЈЕДНИЦА,
НОРМАЛАН И ИСПУЊЕН ЖИВОТ СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА, СА АФИРМИСАНИМ
КУЛТУРНИМ САДРЖАЈИМА
- Фолклор
- Позориште
- Неговање културне баштине
12. ОПРЕМЉЕНЕ ШКОЛЕ СА САВРЕМЕНИМ ИНФОРМАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА
И СТРУЧНИМ НАСТАВНИМ КАДРОМ
13. МОДЕРНА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И РАЗВИЈЕН ЦИВИЛНИ СЕКТОР
14. РАДНО И ДРУШТВЕНО АНГАЖОВАНА ОМЛАДИНА
15. БРИГА О СТАРИМ И РАДНО НЕСПОСОБНИМ ЛИЦИМА
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5. ПРИОРИТЕТИ

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – стварање повољног амбијента за развој пољопривреде предузетништва, привлачење нових
инвестиција, повећање запослености и јачање конкурентности привреде.
Циљеви
1.1

Успостављање услова за
едукацију и информисање
пољопривредних
произвођача и
престављање добре
праксе у земљи и
иностранству

Очекивани резултат
Образовни и стручни пољопривредни
произвођачи

Индикатори одрживости
Појединачни индикатори
Национални доходак

Програми
1.1.1.

Подршка развоју и
оспособљавању стручне
службе за помоћ
пољопривредним
произвођачима у оквиру
постојећих органа локалне
самоуправе.

1.1.2.

Подршка организовању
стручних путовања и
престављање добре праксе у
земљи и иностранству за
пољопривредне произвођаче

1.1.3

Подршка успостављању
система за информисање
пољопривредних произвођача

Укупан приход домаћинства
Опремљене и стручно оспособљене
асоцијације пољопривредних
произвођача

Број оспособљених високостручних
радника

Обезбеђена стручна литература и
оспособљене стручне службе

Број оспособљених пољопривредних
произвођача
Број посета и број излагача на
сајмовима
Број нових наслова и обука
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1.2

Успостављање
финансијске и
институционалне подршке
за развој конкурентности
пољопривредне
производње и привлачење
инвеститора у
прерађивачкој индустрији
на бази локалних ресурса

Обезбеђена финансијска средства за
кредитирање и субвенционисање и
стимулисање пољ. произвођача

Укупан приход домаћинства

Створени предуслови за виши ниво
пољопривредне производње кроз
кластере, задруге,сајмови

Друштвени бруто производ

1.2.1.

Подршка даљем унапређењу
постојећег фонда за развој
пољопривреде општине
Богатић односно Аграрном
буџету.

1.2.2.

Подршка даљем унапређењу
рада и додељених задатака
формираних организација за
пољопривреду на нивоу
локалне самоуправе

1.2.3.

Подршка формирању и
функционисању удружења и
задруга

1.2.4.

Промоција локалних
пољопривредних потенцијала

1.2.5.

Унапређење услова и објеката
за савремену пољопривредну
производњу

1.2.6.

Подстицање увођења и
примене европских стандарда
у производњи

1.2.7.

Подршка и подстицање
изградње прерађивачких
капацитета заснованих на
локалним ресурсима

1.2.8.

Подршка развоју
предузетништва Програм
стручног усавршавања радника

Становништво према старости

Укупна активност, стопа запослености и
незапослености

Повећани прерађивачки капацитети
на бази примарне пољопривредне
производње

Коефицијент директних инвестиција

Формирани и опремљени простори
за радну зону

Површина пословног простора на 1000
становника изграђена претходне године

Национални доходак

Број регистрованих привредних
субјеката на 1000 становника
Нето број предузећа на 1000
становника
Број субвенционисаних , кредитираних
и стимулисаних пољопривредних
произвођача и пројеката
Повећање проиводње и борј
изграђених објеката из области
пољопривреде
% повећања прерадних капацитета
Нове површине радних зона у ха
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1.3

Стварање услова за
коришћење геотермалних
вода и минералних
сировина

Изграђени капацитети на бази
геотермалне енергије везано за
производњу и туризам
Финализација једног од
најзначајних природних ресурса
(шљунак и песак)

Национални доходак

1.3.1

Подршка изградњи
производних и туристичких
капацитета који користе
геотермалну воду

1.3.2

Подстицај за изградњу бањскорекреативних објеката и за
топлификацију

Потрошња обновљиве енергије по
изворима
Укупна потрошња енергије подељена
по врсти горива
Нето број нових предузећа на 1000
предузећа
1.3.3

Одржива експлоатација
шљунка и песка из корита реке
Дрине

1.4.1.

Подршка изградњи система за
наводњавање и одводњавање

1.4.2.

Побољшање квалитета
земљишта

1.4.3.

Заштита пољ земљишта

Заштићене области
Напуштено загађено земљиште
% повећања површина који користе
геотермалну енергију
% повећања производње и
запослености
% повећања националног доходка
општине
Укупно повећање производње

1.4

Уређење, заштита и
побољшање квалитета
пољопривредног
земљишта

Развој интезивне пољопривредне
производње
Заштита пољ. земљишта

Повећана туристичка понуда
Укупни приходи домаћинства
Заштићене области
% повећање приноса и квалитета у
пољопривреди
Заштићено пољопривредно земљиште
у ха
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1.5

Стварање услова за
јачање туристичких
капацитета општине

Побољшана туристичка понуда

Национални доходак

1.5.1.

Стварање услова за јачање
туристичких капацитета
општине

1.5.2.

Развијање речног, ловног и
риболовног туризма

Укупна активност, стопа запослености и
незапослености
Број изграђених објеката
Број нових корисника туристичке
понуде
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА – унапређење и заштита животне средине (земљиште, вода, ваздух)
и развој комуналне инфраструктуре у складу са капацитетима животне средине.

Циљеви
2.1

2.2

Стварање услова за
организовано сакупљање,
одвођење и
пречишћавање отпадних
вода

Стварање услова за
организовано
водоснабдевање свих
насељених места општине
Богатић

Очекивани резултат
Регулисано питање фекалних вода
за око 6900 домаћинстава и 150
привредних субјеката Општине.

До 2020 године достићи ниво
Мачванског округа
До 2015 године технички губици у
производњи и дистрибуцији мањи
од 10%.
До 2020 године у експлоатацији
даљински управљачки систем са
25% водомера потрошача
укључених у даљинско очитавање.

Индикатори одрживости
Појединачни индикатори
Квалитет површинских вода
Управљањем отпадним водама у
градским срединама
Прихваћено ....м3 фекалне воде,
Опремљено ....шахтова
Прикључено ..грађана

Проценат домаћинстава са
сигурним приступом води за пиће
Густина насељености
- насеље Богатић – 100%,
- сеоско подручје – 90%.

Програми
2.1.1 Завршетак изградње
започетог колекторског
система за организовано
сакупљање и одвођење
отпадних вода, изградња
система за пречишћавање
отпадних вода и изградња
примарне и секундарне
канализационе мреже
2.1.2 Изградња канализационог
система за месне заједнице
које се налазе ван започетог
пројекта
2.2.1 Изградња нових капацитета
за снабдевање водом
сеоских насеља и других
потрошача, укључујући и
дистрибутивну мрежу
2.2.2 Ревитализација постојећег
дистрибутивног система,
бунара на изворишту као и
ситема за дезинфекцију –
хлорисање воде
2.2.3 Увођење контроле
индивидуалне потрошње
воде

51

2.3

Стварање услова за
организовано сакупљање,
одлагање и прераду
чврстог комуналног отпада
и заштиту животне
средине

Донети планови;

Квалитет површинских вода

Регулисано питање отпада за
11.500 домаћинстава;

Општински отпад по врсти
одлагања

Едуковани грађани

Број дана са лошим квалитетом
ваздуха

Оспособљене стручне службе за
спровођење пројеката

Заштићене области

2.3.1 Доношење локалних
планова управљања
отпадом
2.3.2 Санација постојећих
депонија и одлагалишта
чврстог комуналног отпада
2.3.3 Санација дивљих депонија у
приобаљу реке Дрине и
мелиорационих канала

Напуштено и загађено земљиште
Рециклирани отпад
Број организованих радионица и
обучених грађана

2.3.4 Укључивање у изградњу
регионалне депоније
2.3.5 Изградња постројења за
сортирање отпада –
рециклажа

Број оспособљених стручњака
2.3.6 Организација
професионалних служби за
едукацију грађана
2.3.7 Промовисање организовања
прихватних центара за
сакупљање рециклажног
отшпада
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2.4

Обезбеђење услова за
развој путне, електро,
гасне, геотермалне и тт
инфраструктуре и
просторне и урбанистичке
документације

Реконструисано, санирано и
пресвучено асфалтом 30.000
метара локалних путева, 49.000
метара улица у Месним
заједницама и 35,600 метара
регионалних путева у општини
Богатић.
Изграђено 43.000 метара тротоара.
Изграђено 16 стајалишта за
аутобусе.
Уређено 26.000 м2 јавне површине
1-ве зоне Богатића и 1.500.м2 јавне
површине центара села.

Дужина путева у км по км

2

Број регистрованих привредних
субјеката на 1000 становника
Обим унутрашњих СДИ по глави
становника
Националних доходак по глави
становника
Површина пословног просотра на
1000 становника
Обим унутрашњих и СДИ по глави
становника
% смањења саобраћајних удеса

Урађено 6.000 метара јавне
расвете.
Дефинисана намена коришћења
простора Општине
Створени услови за планску
изградњу

2.4.1 Усвајање општинске
стратегије развоја путне
инфраструктуре.
2.4.2 Израда годишњег
инвестиционог плана
одржавања заснованог на
студији развоја ЕД мреже на
конзуму ЕД Шабац и
анализама стручних служби
ЕД Шабац
2.4.3 Усвајање општинске
стратегије развоја гасне
инфраструктуре.
2.4.4 Усвајање општинске
стратегије развоја
геотермалне
инфраструктуре.
2.4.5 Усвајање општинске
стратегије развоја ТТ
инфраструктуре.
2.4.6 Реконструкција постојеће
путне инфраструктуре.
2.4.7 Изградња нове и
ревитализација постојеће
електро инфраструктуре.
2.4.8 Изградња гасне
инфраструктуре.
2.4.9 Изградња нове и
ревитализација постојеће
геотермалне
инфраструктуре.
2.4.10 Просторна планска и
урбанистичка документација
општине Богатић
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2.5

Обезбеђивање услова за
заштиту пољопривредног
и грађевинског земљишта
и добара од ерозивног
деловања реке Дрине

Заштићено пољопривредно
земљиште и обезбеђени услови за
његово интезивно коришћење

Заштићене области
Напуштено и загађено земљиште

Створени услови за градњу на
подручију Општине

Национални доходак по глави
становника
Количина девестариног земљишта
% повећања квалитетног
пољопривредног земљишта

2.6

Обезбеђивање услова за
развој и изградњу остале
комуналне
инфраструктуре

Изграђени објекти и опремљени
простори за сточну и зелену пијацу

Национални доходак по глави
становника

Решено питање паса луталица

Површина пословног просотра на
1000 становника
Повећање производње и промета у
области пољопривреде

2.5.1 Израда Програма за процену
опасности и повредивости
објеката и територије од
ерозивног деловања реке
Дрине.
2.5.2 Подстицање пошумљавања
у приобалном делу река.
2.5.3 Подстицање уређења
парковских и зелених
површина
2.6.1 Изградња остале комуналне
инфраструктуре
2.6.2 Стварање услова за
организовање ЗО хигијенске
службе за напуштене
животиње.

% смањења буџетских издатака
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ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ - Унапређење постојећих институција из области просвете, културе, здравства, социјалне заштите,
спортске културе и цивилног сектора
Циљеви
3.1

Побољшање услова у
школском систему
Општине

Очекивани резултати
Створени адекватни услови
за унапређење рада у школском
систему Општине

Индикатори одрживости
Појединачни индикатори

Програми

Удео становника са завршеном
средњом, вишом и високом школом

3.1.1.

Адаптација, реконсртукција и
доградња школских објеката

Број адаптираних и дограђених
школских објеката

3.1.2.

Повећање капацитета и
опремљености предшколске
установе

3.1.3.

Подизање нивоа
опремљености школа
намештајем и савременим
наставним средствима

3.1.4.

Изградња и реконструкција
спортских објеката за
извођење наставе физичког
васпитања

3.1.5.

Стручно усавршавање
наставника и васпитача

3.1.6.

Формирање услова за рад са
надареном децом и децом са
посебним потребама

Број деце у предшколској установи
% опремљених школа
Број учесника у стручном усавршавању
% остварених резултата са надареном
децом и децом са потребном потребом
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3.2

Обезбеђивање услова за
развијање и регионално
повезивање, културна
сарадња базирана на
принципима културног
наслеђа и традиције

Општина као развијен и
регионално повезан културни
центар

Број становника на један објекат
друштвених, културних, рекреативних
активности

3.2.1.

Израда програма за подизање
свести локалне заједнице о
вредности културне баштине
као фактора квалитетнијег
живота

3.2.2.

Израда програма очувања
народног стваралаштва

3.2.3.

Санација и конзервација
споменика културе

3.2.4.

Санација и реконструкција
споменика културе

3.2.5.

Подизање нивоа
опремљености објеката
културе

3.2.6

Организовање културне
сарадње у земљи и
иностранству

Број становника укључен у културне
активности
Број културних програма
Број санираних објеката културе
Број посетилаца
% остварене културне сарадње ван
општине

3.3.

Развијање
социјалног
програма
и
услуга
корисника
социјалне
заштите, помоћ старим и
радно
неспособним
лицима

Развијени систем локалних услуга
социјалне заштите у функцији
задовољења потреба свих грађана

Учешће корисника социјалне заштите у
укупном становништву %

Бољи живот и већа подршка старим
и радно неспособним лицима

Број корисника услуга

Број новорођене деце

Број нових усуга
Број донетих мера које афирмишу
породицу
% успешних програма
Број ангажованих особа из тих
категорија
% обухваћених грађана из те категорије
Број донетих мера
Број реализованих кампања

3.3.1. Израда програма мера за
подстицање рађања и
економско оснаживање
породица са децом у сладу са
националном и локалном
политиком
3.3.2. Програм смањења
незапослености
3.3.3. Развијање мреже социјалних
програма специфичним
подршкама
3.3.4. Програм стручног усавршавања
радника социјалне заштите
3.3.5. Програм мера за бригу о
старима и побољшање
квалитета живота старих лица
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3.4.

Побољшање квалитета
здравствених услуга и
заштите на свим нивоима

Развијен систем локалних услуга
здравствене заштите који ће бити у
функцији задовољења потреба
свих грађана

Број становника на једног лекара

3.4.1

Санација и адаптација
здравствених установа на
подручју Општине Богатић

3.4.2

Подизање нивоа опремљености
дома здравља и здравствених
станица

3.4.3

Израда програма за подизање
свести локалне заједнице за
очување здравља

Број становника на један објекат
друштвених, културних, рекреативних
активности

3.5.1

Подршка изградњи нових и
санација постојећих спортских
објеката

Удео становника са завршеном
средњом, вишом и високом школом

3.5.2

Израда програма за масовно
учешће становништва у
спортским активностима

Број организованих заједничких
програма и пројеката

3.5.3

Подршка формирању
канцеларије за помоћ младима

Број учесника

3.5.4

Израда програма за младе,
спречавање стигматизације и
социјалне искључености

3.5.5

Едукација младих о болестима
зависности и деликвентног
понашања

Број опремљених здравствених
установа
Број корисника здравствених услуга
% грађана који има приступ примарној
здравственој заштити без путовања
% специјалистичких прегледа
реализован у Општини
Број донетих мера

3.5.

Унапређење
услова
за
развој спорта, живота и
рада омладине

Обезбеђени услови за развој и
бављење свим спортским
активностима
Здрава омладина, друштвено
укључена и радно ангажована

Број спортских објеката
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3.6

Побољшање услова за рад
цивилног сектора и развој
модерне локалне
самоуправе

Образовани и укључени Роми у
друштвене активности
Савремено опремљена, добро
организована и ефикасана локална
самоуправа
Уређене технички опремљене и
умрежене месне канцеларије
Добро организован и ефикасан рад
црвеног крста на територији
Општине
Успостављена комуникација са
становништвом и другим
сегментима друштвеног деловања

Фискални капацитет општине –
Остварење изворних прихода
(фискалних облика) по глави
становника

3.6.1.

3.6.2

Степен развијености општине
Број задовољних грађана

3.6.3.

% решених / нерешених премета

3.6.4.

Број запослених
Број ангажованих особа из те
категорије
Број деце које заврше основно и
средње образовање
% укључених грађана
Број организованих заједничких
програма
Број учесника
Број успешних програма

3.6.5.
3.6.6.

3.6.7.
3.6.8.

3.6.9.

Број реализованих кампања

3.6.10.
3.6.11

% корисника услуга

3.6.12.

Број ангажованих особа за потребе
рада црвеног крста

Израда програма за
побољшање образовне
структуре Рома
Израда програма за подршку
укључивања рома у друштвене
активности
Обезбеђивање подршке унутар
локалне заједнице за развој
цивилног сектора
Промовисање вредности
цивилног друштва,
организовањем семинара и
саветовања
Промовисање позитивних
друштвених вредности
Развијање партнерства са
локалном самоуправом и
локалним институцијама
Улагање у људске ресурсе
Подршка техничком опремању
и едукација запослених у
локалној самоуправи
Повећање ефикасности локале
самоуправе
Презентација Општине
Уређене и техничко опремање
месних канцеларија
Подршка јачању капацитета за
рад црвеног крста

Број успешних кампања
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6.АКЦИОНИ ПЛАН – Циљеви, акције, активности, партнери, извори финансирања, рокови
ЛСДС 2010 – 2020. Стратегија одрживог развоја
ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА

ОПШТИНА БОГАТИЋ

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Визија : Визија: Развијена пољопривредна производња нарочито интезивне гране, развијена прерађивачка
индустрија и предузетништво на бази локалних ресурса.
1.Проблем/приоритет : Стварање повољног амбијента за развој пољопривреде,
предузетништва привлачење нових инвестиција, повећање запослености и
јачање конкурентности привреде.

Степен приоритета (висок)

1.1. Стратешки циљ : Успостављање услова за едукацију и информисање пољопривредних
произвођача и представљање добре праксе у земљи и иностранству
1.1.1. Програм: Подршка развоју и оспособљавању стручне службе за помоћ пољопривредним произвођачима у
оквиру постојећих органа локалне самоуправе.
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време

Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

Прилагођавање систематизације
радних места и пријем стручне радне
снаге

Општина Богатић
Дирекција за
пољопривреду
и село и

2012

1.1.1.1

2.000.000,00
Аграрни буџет општине
Богатић

Стручна предавања о новим
технологија у пољопривреди и
трнизи пољопривредних произвођача

Дир.за пољ.и село
Завод за пољоп.
Пољоп.факултет
Произвођачи,увозниц
и и дистрибутери
репр.мат за пољ.

2010 – 2015

150.000,00 динара годишње
Аграрни буџет општине

Обезбеђени
стручњаци у складу са
потребама савремене
пољопривредне
производње (број
високо стручних
радника)
Број стручно
оспособљено младих
пољопривредних
произвођача годишње
Број семинара и
тренига

1.1.1.2
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1.1.2 Програм: Подршка организовању стручних путовања и престављање добре праксе у земљи и иностранству за
пољопривредне произвођаче
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

Организован одлазак на пролећни
пољопривредни сајам у Новом Саду
и локалним изложбама у земљи

Дирекција за
пољопривреду и село
Пољопривредни
произвођачи

2010 – 2015

150.000,00 дин годишње
Аграрни буџет
општине и пољ.призвођачи

Упознавање са новим
достигнућима у
пољопривреди за 110
пољопривредних
произвођача годишње

Подршка локалним излагачима на
пољопривредном сајму у Новом Саду

Дир.за пољ и село
Пољ. произвођачи

2010 -2015

Организована посета развијеним
европским регијама и државама у
окружењу које су у саставу ЕУ и
посета сајмовима

Дир.за пољ и село
Пољ. произвођачи

2011 – 2015

100.000,00 дин годишње
Аграрни буџет
општине
Пољ. произвођачи
Аграрни буџет општине
Пољ. произвођачи, Фондови
и донатори

Представљена
локална достигнућа у
пољопривреди
Број излагача год.
Престављање добре
праксе за пољ.
произвођаче годишње
Број путовања и бр.
произвођача

1.1.3 Програм: Подршка успостављању система за информисање пољопривредних произвођача

1.1.3.1

1.1.3.2

Израда информатора о раду
Дирекције за пољопривреду

Набавка пољопривредних новина,
часописа и публикација и
формирање пољопривредне
библиотеке

Локална самоуправа
Дирекција за
пољопривреду и село
општине Богатић
Локална самоуправа
Дирекција за
пољопривреду и село
Издавачи стручне
литературе

2010 – 2015

100.000,00 дин годишње
Аграрни буџет општине

2011 – 2015

100.000,00 дин
Аграрни буџет општине

Бр.информисани пољ.
произвођача о
активностима
Дирекције годишње
Формирана
пољопривредна
библиотека број нових
наслова годишње

1.2. Стратешки циљ: Успостављање финансијске и институционалне подршке за развој
конкурентности пољопривредне производње и привлачење инвеститора у прерађивачкој
индустрији на бази локалних ресурса
1.2.1 Програм: Подршка даљем унапређењу постојећег фонда за развој пољопривреде општине Богатић односно
Аграрном буџету.
1.2.1.1

Наставак краткорочно наменског
кредитирања пољ.произвођача за
примарну пољ. производњу у
ратарству, сточарству и повртарству
у затвореном простору

Аграрни буџет
Банке и рег.пољ
газдинства

2010 – 2015

20.000.000,00 годишње
Аграрни буџет општине
Банкарска средства и Мин.
за пољ

Побољшање пољ.
производње за
регистрована
газдинства 200
субјеката годишње
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1.2.1.2

1.2.1.3

Наставак субвенционисања камате
на пољопривредне кредите (за
набавку
репро
материјала,
за
побољшање расног састава стоке, за
набку нове механизације, за набавку
уређаја за наводњавање, за набавку
материјала за пластенике) и др.

Заинтересоване банке
Аграрни буџет
Дирекција за
пољопривреду и село

2010 – 2015

1.000.000,00 дин годишње
Аграрни буџет општине
Пољ. произвођачи

Оснивање фонда за развој.

Локална самоуправа
Мин.пољ. сек за
раурни развој

2012

20.000.000,00 дин
Локална самоуправа
Мин. пољ. фондови

Преузимање
банкарских камата
или дела камате од
пољопривредних
произвођача на терет
Дирекције за
пољопривреду
годишње 200 РПГ
Кредитна подршка за
осавремењавање
пољ. производње број
субјеката годишње

1.2.2 Програм: Подршка даљем унапређењу рада и додељених задатака формираних организација за пољопривреду на
нивоу локалне самоуправе (Дирекција за пољопривреду и село)
Техничко опремање Дирекције и
формирање базе података о
пољопривредном земљишту

Општина Богатић

2010 – 2015

1.2.2.1

100.000,00 дин годишње
Буџет општине сопствена
средства, донатори

Успостављање катастра
регистрованих пољопривредних
газдинстава и домаћинстава

Дирекција за
пољопривреду и село
и РПГ

2011 – 2015

1.2.2.2

100.000,00 дин
Буџет општине, фондови

Информатичка
опремљеност уз
формирану базу
података за око 1000
РПГ годишње
Успостављена
евиденција
земљишта, стоке бр
РПГ

1.2.3. Програм: Подршка формирању и функционисању удружења и задруга
Формирање кластера и удружења
1.2.3.1

1.2.3.2

Формирање нових задруга

Локална самуправа
Дирек. за пољ. и
приватни сектор,
предузетници и РПГ
Локална самуправа
Дирек. за пољ. и
приватни сектор РПГ

2012-2015

2012 – 2015

100.000,00 дин
Буџет општине
фндови ,донатори и
Приватни сектор
100.000,00 дин
Буџет општине
фндови, донатори и
Приватни сектор

Број основаних
кластера и удружења

1.000.000 дин годишње
Аграрни буџет,спонзори,
Мин пољопривреде

Излагање достигнућа
у сточарству број
излагача и број
изложби годишње

Број новооснованих
задруга
Број удружених пољ.
привредних
произвођача

1.2.4. Програм: Промоција локалних пољопривредних потенцијала
1.2.4.1

Организовање локалних изложби –
сајмова

Дирекција за
пољопривреду и село
Произвођачи

2010 – 2015
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1.2.4.2

Израда пропагадног и промотивног
материјала из области
пољопривреде и његова
презентација на сајмовима
изложбама

Локална самоуправа,
Дир. за пољ и пољ.
произвођачи

2010 – 2015

200.000,00 дин
Аграрни буџет општине
фондови и спонзори

Број презентација на
сајмовима и
изложбама годишње

1.2.5. Програм: Унапређење услова и објеката за савремену пољопривредну производњу
Израда стратегије развоја
пољопривреде у општини Богатић

Локална самоуправа
Дирекција за пољ.
Пољ.произвођачи

2012 – 2015

1.2.5.1

500.000,00 дин
Локална самоуправа
фондови и донатори

Планско усмерење
развоја
пољопривреде.

Стимулисање изградње и
реконструкције објеката за узгој стоке

Локалана самоуправа
Мин. пољопривреде и
приватни сектор

2012 – 2015

1.2.5.2

500.000,00 дин годишње
Приватни сектор, фондови
аграрни буџет општине

Побољшање расног састава у
области сточарства

Дирекција за пољ.
прарађивачи,
Мин.пољопривреде и
приватни сектор
Дирекција за пољ.
прарађивачи,
Мин.пољопривреде и
приватни сектор
Дирекција за пољ.
прарађивачи,
Мин.пољопривреде и
приватни сектор

2011 – 2015

1.2.5.3

2.000.000,00 дин
Аграрни буџет општине
фондови, приватни сектор,
Донатори
2.000.000,00 дин
Аграрни буџет општине
фондови, приватни сектор

Побољшање услова у
одгајању стоке и
подизање капацитета
годишње бр.
Набавка
висококвалитетних
јуница и назимица
годишње бр.
Број комада
набављених нових
уређаја годишње број

1.000.000 дин
Аграрни буџет општине
фондови, приватни сектор

Број објеката
затвореног простора
годишње број

1.2.5.4

1.2.5.5

Стимулисање набавке нове пољ.
механизације и уређаја за
наводњавање
Стимулисање гајења биљака у
затвореном простору (пластеници)

2012 – 2015

2012 – 2015

1.2.6. Програм: Подстицање увођења и примене европских стандарда у производњи
1.2.6.1

1.2.6.2

Стимулисање увођења НАССАР
стандарда у производњи и преради

Локална самоуправа
Министарство пољоп.
Предузетници и РПГ

2013 – 2015

Стимулисање увођења ГЛОБАЛ ГАП
стандарда у пољопривредној
производњи

Локална самоуправа
Министарство пољоп.
Предузетници и РПГ

2014 – 2015

100.000,00 дин по пројекту
Аграрни буџет општине
републички фондови,
донатори и прив. сектор
100.000,00 дин по пројекту
Аграрни буџет општине
републички фондови,
донатори

Оспособљвање
предузетника за
извозне послове,
годишње број.
Оспособљавање
пољопривредних
произвођача за
примену стандарда,
годишње број РПГ
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1.2.7. Програм: Подршка и подстицање изградње прерађивачких капацитета заснованих на локалним ресурсима
1.2.7.1

1.2.7.2

Стимулисање изградње сушара,
хладњача, откупних места,
складишта, кланица, млекара,
прераде воћа и поврћа

Приватни сектор
Локална самоуправа и
РПГ

2011 – 2015

Приватни сектор
Фондови, лок.самоуправа

Израда планске документације и
инфраструктурно опремање

Локална самоуправа
Приватни сектор

2011 – 2015

Приватни сектор
Фондови, лок.самоуправа

Број изграђених
објеката
Капацитет прераде
или смештаја у
тонама
Број планских
докумената или
површина плански
уређеног простора ха

1.2.8 Програм: Подршка развоју предузетништва
Оснивање канцеларије за економски
развој

Локална самоуправа
педузетници

2012 – 2015

1.2.8.1

1.000.000 дин
Општина Богатић
Фондови,предузетници

Израда планске документације за
индустријске зоне Дубље и Богатић

Општина Богатић
Надлежно
Министарство

2010 – 2015

1.2.8.2

Буџет општине
Државни фондови

Израда пројектне документације за
индустријске зоне Дубље и Богатић

Општина Богатић
Надлежно Мин

2010 – 2015

1.2.8.3

Буџет општине
Државни фондови

1.3

Повећање броја
предузетничких
радњи и објеката у
области свих
делатности.
Планско уређење
радних и
индустриских зона
број и површина ха
Уређење радних и
индустриских зона
број и површина у ха

Стратешки циљ: Стварање услова за коришћење геотермалних вода и минералних сировина

1.3.1. Програм: Подршка изградњи производних и прерађивачких капацитета који користе геотермалну воду
1.3.1.1

Стимулисање изградња објекта за
пластеничку производњу током целе
године

Локална самоуправа
приватни сектор

2012 – 2015

50.000 по пројекту
Аграрни буџет
приватни сектор

Побољшање
снадбевања
потрошача у
процентима,број
објеката и површ. ха

1.3.2. Програм: Подстицај за изградњу бањско-рекреативних објеката и система за топлификацију
1.3.2.1
1.3.2.2

Израда планске документације за
бању у Дубљу
Израда пројектне документације за
бању у Дубља

Општина Богатић

2010 – 2015

Општина Богатић

2010 – 2015

Буџет општине Богатић
Државни фондови
Буџет општине Богатић
Државни фондови

Планско уређење
бање у Дубљу ха
Пројекат уређења
бање у Дубљу ха

63

1.3.3. Програм: Одржива експлоатација шљунка и песка из корита реке Дрине
1.3.3.1

Багерско вађење шљунка из корита
реке Дрине

Приватни сектор
Локална самоуправа

2010 – 2015

1.3.3.2

Производња бетонске галантерије

2010 – 2015

1.3.3.3

Производња бетона и производа од
бетона

Приватни сектор
Локална самоуправа
Приватни сектор
Локална самоуправа

2015

Приватни сектор
Локална самоуправа
државни фондови
Приватни сектор
Фондови
Приватни сектор
Фондови

Одржавање корита у
км, вађење шљунка у
3
м
бетонски блок
комада/дан
Израда разних
производа од бетона
комада/год

1.4. Стратешки циљ: Уређење, заштита и побољшање квалитета пољопривредног земљишта
1.4.1. Програм: Подршка изградњи система за наводњавање и одводњавање
1.4.1.1

1.4.1.2

Стимулисање изградње бунара за
наводњавање на имањима
пољопривредних газдинстава

Дирекција за пољоп.
Регистрована пољоп.
газдинства

2012 – 2015

50.000,00 дин по пројекту
Аграрни буџет општине
Регистрована пољоп.
газдинства

Стимулисање изградње канала за
одводњавање

Локална самоуправа
ЈВП Србија воде

2010 – 2015

5.000.000 годишње
Министарство
пољопривреде
буџет општине Богатић

Отклањање утицаја
суше на
пољопривредним
газдинствима број ха
годишње
Отклањање утицаја
поплаве
пољ.земљишта на ха
годишње

2011 – 2015

500.000,00
Аграрни буџет
Министарство
пољопривреде носилац
пољопривредног газдинства

Отклањање киселости
земљишта и
привођење
нормалном
коришћењу на ха

2010 – 2015

50.000.000,00 Министарство
пољопривреде

Спречавање рушења
обале и одношење
пољопривредног
земљишта 100 ха
годишње

1.4.2. Програм: Побољшање квалитета земљишта
1.4.2.1

Калцификација закишељеног
земљишта

Дирекција за
пољопривреду и село
Министарство
пољопривреде
РПГ

1.4.3. Програм: Заштита пољопривредног земљишта
1.4.3.1

Изградња обалоутврде на реци
Дрини

Локална самоуправа
Министарство
пољопривреде ЈВП
„Србија-воде „
ВПЦ Сава Дунав
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1.4.3.2

1.5

Уређење противградних станица и
набавка ракета

Дирекција за
пољопривреду и село
Хидрометеоролошки
завод

2011 – 2015

500.000,00 дин годишње
Аграрни буџет
Хидрометеоро
лошки завод

Број против градних
станица

Стратешки циљ: Стварање услова за јачање туристичких капацитета општине

1.5.1. Програм: Подршка развоју бањског и сеоског туризма и етно парка
1.5.1.1

Решавање имовинско правних
односа за комплекс бање Дубље

Општина Богатић

2012 – 2015

Буџет општине Богатић

1.5.1.2

Инфраструктурно опремање
комплекс бање Дубље

2012 – 2015

Буџет општине Богатић по
прграму Дирекције

1.5.1.3

Изградња и реконструкција објеката у
етно парку Совљак

Општина Богатић
Дир. за гађ. земљ. и
путеве
Заинтересовани
инвеститори
Општина Богатић
КОЦ

2012 – 2015.

Буџет општине
Фондови и донатори

Уређени објекти за
туристичку понуду бр.
Објеката

Стварање услова
за спортска
такмичења у дужини
км
2
Уређено површине м
или у дужини км

Решено питање
власништва
комплекса бање
Дубље бр ха
Инфраструктурно
опремљено и
комунално уређена
локација, број ха

1.5.2. Програм: Развијање речног, ловног и риболовног туризма
1.5.2.1

Уређења дела обале реке Дрине и
Саве

Општина Богатић
Риболовачко
удружење

2013 – 2015

Буџет општине
Фондови и донатори

1.5.2.2

Уређење приобаља, стаза и
пристајалишта на Дрини и Сави

2012 – 2015

1.5.2.3

Уређење парцеле и већ постојећег
риболовачког објекта

1.5.2.4

Уређење простора за камп

1.5.2.5

Набавка опреме за рибочуварску
службу

Општина Богатић
Риболовачко
удружење
Општина Богатић
Риболовачко
удружење
Општина Богатић
Риболовачко
удружење
Министарство пољ.
Риболовачко
удружење

1.000.000,00 дин
Буџет Општине
Фондови и донатори
Буџет Општине
Фондови, донатори и
приватни сектори
Буџет Општине
Фондови, донатори и
приватни сектори
3.000.000,00
Фондови

2013 – 2015

2013 – 2015

2015.

Уређена башта м

2

2

Уређен простор м и
број бунгалова
Чамац са мотором,
двоглед, кола и
приколица
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ОПШТИНА БОГАТИЋ

ЛСДС 2010 – 2019. Стратегија одрживог развоја
ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ

Визија :
2. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: Унапређење и заштита животне средине (земљишта,
вода и ваздуха) и развој комуналне инфраструктуре у складу са капацитетима
животне средине.

2.1

Степен приоритета
(висок/средниј/ниски)

Стратешки циљ: Стварање услова за организовано сакупљање, одвођење и пречишћавање
отпадних вода

2.1.1 Програм: Завршетак изградње започетог колекторског система за организовано сакупљање и одвођење отпадних
вода, изградња система за пречишћавање отпадних вода и изградња примарне и секундарне канализационе
мреже
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време

Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

2.1.1.1

Изградња Главне црпне станице
``БОГАТИЋ`` у Богатићу

2011.

Опремање шахтова на потисном
цевоводу ``Богатић-Банов Брод``
Црна Бара

2.1.1.3

Изградња канализационе мреже
(примарна и секундарна мрежа) у
насељу Богатић

2.1.1.4

Изградња Главних црпних станица у
насељима:
Клење, Дубље, Мач. Белотић,
Совљак, Глоговац и Црна Бара.

32.000.000,00 дин.
Буџет општине
Богатић,
Република Србија
12.000.000,00 дин.
Буџет општине
Богатић,
Република Србија,
350.000.000,00 дин.
Буџет општине
Богатић,
Република Србија,
фондови и грађани
200.000.000,00дин.
Република Србија,
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донатори

Изграђена главна
црпна станица у
Богатићу

2.1.1.2

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић
Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић
Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,МЗ Богатић,
грађани корисници
Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић
Фондови

2012.

2012 – 2015.

2015– 2020.

Опремљени шахтови
на потисни цевовод

Изграђена
канализациона мрежа
у Богатићу за 8.000
становника
Изграђене главне
црпне станице

66

2.1.1.5

Изградња канализационе мреже
(примарна и секундрана) у насељима:
Клење, Дубље, Мач. Белотић,
Совљак, Глоговац и Црна Бара.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић, фондови,
донатори

2015 – 2020.

2.1.1.6

Изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода на
локацији ``Банов Брод`` река Сава
Црна Бара.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић, фондови
.

2017 – 2020.

2.1.1.7

Изградња ДВ и ТС за објекат система
за пречишћавање отпадних вода на
локацији ``Банов Брод`` река Сава
Црна Бара.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Електродистрибуција
Шабац

2017 – 2020.

1.200.000.000,00 дин.
Република Србија,
Буџет Општине
Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,донатори,
фондови и грађани
корисници
1.000.000.000,00 дин.
Република Србија,
Буџет Општине
Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,донатори,
фондови.
12.000.000,00 дин.
Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Електродистрибуција
Шабац, донатори и
фондови

Изграђена
канализациона мрежа
за 12.000 становника

Изграђено постројење
за пречишћавање
отпадних вода за
20.000 становика.

Далековод и
трафостаница за
систем за
пречишћавање

2.1.2. Програм: Изградња канализационог система за месне заједнице које се налазе ван започетог пројекта.
2.1.2.1

Израда пројектне документације за
изградњу канализационог система у
месним заједницама Бадовинци,
Очаге, Салаш Црнобарски, Баново
Поље, Метковић, Глушци и Узвеће

Републичка дирекција
за воде,
Општина Богатић и
Диреркција за ГЗПИ
Богатић.

2017– 2020.

10.000.000,00 дин.
Републичка дирекција
за воде,
Општина Богатић и
Диеркција за ГЗПИ
Богатић.

Урађени пројекти
канализације.
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2.2 Стратешки циљ : Стварање услова за организовано водоснабдевање свих насељених места
општине Богатић
2.2.1 Програм: Изградња нових капацитета за снабдевање водом сеоских насеља и других потрошача, укључујући и
дистрибутивну мрежу
2.2.1.1

Проширење капацитета изворишта у
Богатићу са бушењем и опремањем 3
бунара

2.2.1.2

Изградња потисног цевовода у дужини
од 62.000 м од изворишта до
резервоара у насељима

2.2.1.3

Изградња 12 црпних станица

2.2.1.4

Изградња 2 станице за повећање
притиска

2.2.1.5

Изградња примарне мреже у
насељима у укупној дужини од
136.000 м.

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“,
Министарство
пољопривреде –
ресор водопривреде,
средства фондова и
донације.
Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“,
Министарство
пољопривреде –
ресор водопривреде,
средства фондова и
донације.
Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“,
Министарство
пољопривреде –
ресор водопривреде,
средства фондова и
донације.
Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“,
Министарство
пољопривреде –
ресор водопривреде,
средства фондова и
донације.
Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, корисници.

2011 – 2015.

6.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
Министарство
пољопривреде,
средства НИП-а.

Три нова бунара.
Повећан капацитет за
нових 105 л/с

2012 – 2015.

100.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
Министарство
пољопривреде,
средства НИП-а.

62.000 метара
потисног
дистрибутивног
цевовода

2012 – 2017.

60.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
Министарство
пољопривреде,
средства НИП-а

12 црпних станица у
сеоским насељима

2011 – 2016.

1.500.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
Министарство
пољопривреде,
средства НИП-а

2 црпне станице за
повећање притиска

2015 – 2020.

150.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
корисници кроз цену
прикључка.

136.510 метара
примарне водоводне
мреже у насељу
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2.2.2. Програм: Ревитализација постојећег дистрибутивног система, бунара на изворишту као и ситема за
дезинфекцију – хлорисање воде
2.2.2.1

Реконструкција водоводне мреже у
првој зони насеља Богатић

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, средства
фондова .

2011.

2.2.2.2

Реконструкција водоводне мреже у
Ул. Мије Јовановића и Славе Ковића
(замена АЦ цевовода)

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, средства
фондова .

2012.

2.2.2.3

Набавка и уградња потапајућих пумпи
и агрегата у постојећим бунарима на
изворишту.

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, средства
фондова .

2012.

2.2.2.4

Уградња фреквентних регулатора са
трансмитером притиска и пратећом
опремом у бунарима Б-1, Б-2 и Б-3.

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, средства
фондова .

2012.

2.2.2.5

Санација и измена термичке
изолације и обнова антикорозивне
заштите на водоторњу у Богатићу.

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, средства
фондова .

2013.

2.2.2.6

Замена опреме за хлорисање воде.

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, средства
фондова .

2014

4.100.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства НИП-а.
10.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства НИП-а.
1.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства НИП-а.
1.200.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства НИП-а.
2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства НИП-а.
400.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства НИП-а.

Реконструисано 600 м
водоводне мреже у
насељу Богатић
20 нових корисника
Реконструисано 900
метара водоводне
мреже
Замена 110 постојећих
прикључака
Набављене 3
потапајуће пумпе
капацитета од 20 до
30 л/с
Уграђена 3
фрекфрентна
регулатора у
бунарима
Урађена термичка
изолација водоторња
и антикорозивна
заштита
Набављен и уграђен
полуатоматски
регулатор хлора и
опрема

2.2.3. Програм: Увођење контроле индивидуалне потрошње воде
2.2.3.1

Уградња фреквентних регулатора са
трансмитером притиска на водоводној
мрежи у Богатићу.

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, средства
фондова и донације.

2012.

2.2.3.2

Уградња даљинског надзора
континуалног мерења хидрауличких и
других параметара квалитета воде.

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, средства
фондова и донације.

2015 – 2016.

2.2.3.3

Уградња даљинске контроле
потрошње воде

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“ средства
фондова и донације

2016 – 2020

1.200.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства НИП-а.
9.500.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства НИП-а.
20.000.000,00 дин
Буџет општине, ЈКП
„Богатић“, средства
НИП-а.

Уграђен система за
одржавања притиска у
мрежи водовода
Богатић
Уграђен управљачки
ситем GPRS
регулације
2.200 мерних уређаја
добило даљинско
очитавање
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2.3 Стратешки циљ : Стварање услова за организовано сакупљање, одлагање и прераду чврстог
комуналног отпада
2.3.1. Програм: Доношење локланих планова управљањем отпадом
2.3.2. Програм: Санација постојећих депонија и одлагалишта чврстог комуналног отпада
2.3.2.1

Изградња прихватних центара

2.3.2.2

Санација дивљих депонија

Република Србија,
Општина Богатић
Дирекција ГЗПИ, ЈКП
Богатић,МЗ, фондови
и донатори
Република Србија,
Општина Богатић
Дирекција ГЗПИ, ЈКП
Богатић,МЗ, фондови
и донатори

2011-2015.

2011-2012

160.000.000,00
Буџет општине
Богатић, Републички
фондови, донатори,
МЗ
9.000.000,00
Република Србија
Буџет општине
Богатич,донатори и
МЗ

Изграђено 13
прихватних центара у
сеоским месним
заједницама
Саниране дивље
депоније

2.3.3 Програм: Санација дивљих депонија у приобању реке Дрине и мелиорацних канала
2.3.3.1

Санација постојећих дивљих депонија
– одлагалишта смећа у приобаљу
реке Дрине

2.3.3.2

Чишћење мелиорационих канала од
депонованог смећа

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“
Министарство,
Месне заједнице
Општина Богатић,
ДИрекција за
пољопривреду и ЈВП
Сава

2015 -2017.

5.600.000,00
Буџет општине
Фондови и донације

Очишћено приобаље
реке Дрине на
подручију општине

2012 – 2015.

Буџет општине,
Дирекција за
пољопривреду,
водопривреда

Обезбеђена функција
меорационих канала

2.3.4 Програм: Укључивање у изградњу регионалне депоније и изградња трансвер станице
2.3.4.1

Учешће у изградњи регионалне
депоније

2.3.4.2

Изградња трансфер станица

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, Дирекција
ГЗПИ, средства
фондова и донације.
Општина Богатић
ЈКП Богатић
Министарство,
Фондови и донације

2011 – 2020 .

2015 – 2017.

18.000.000,00
Буџет општине, ЈКП,
„Богатић“,средства
фондови и донације
Буџет Општине
Министарство
Фондови и донације

Изграђена Регионална
депонија

Изграђена трансвер
станица
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2.3.5. Програм: Изградња постројења за сортирање отпада – рециклажа
2.3.5.1

Изградња центра за одвајање,
сортирање и рециклажу комуналног
отпада.

2.3.5.2

Набавка контејнера за смеће

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“
Министарство
Правна лица,
доанације
Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“
Министарство,
средства фондови и
донације

2015 – 2017.

Буџет Општине
Фондови
Донације
Заједничка улагања

Изграђен центар за
рециклажу отпада

2011 – 2013.

3.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
фондови и донације

Набављено 100
контењера за насеље
Богатић

2012 – 2017.

5.500.000,00
Буџет Општине
Министарства заштите
животне средине и
просвете, донације и
фондови

Формирана еколошка
учионица

2011 – 2020.

1.000.000,00 на
годишњем нивоу,
Буџет Општине,
Министарство,
донације и фондови

Основан еколошки
ИНФО центар

2.3.6. Програм: Организација професионалних служби за едукацију грађана
2.3.6.1

Формирање еколошке учионице
„ШКОЛА У ПРИРОДИ“

2.3.6.2

Оснивање еколошког ИНФО центра

Општина Богатић
Дирекција ГЗПИ
Месне заједнице
Основне и средња
школа
предш.установа
Министарство
Општина Богатић
Дирекција ГЗПИ
Месне заједнице
Удружења грађана
Научно образовне
институције

2.3.7. Програм: Промовисање организовања прихватних центара за сакупљање рециклажног отпада
2.3.7.1

Организовање еколошких
манифестација

Општина Богатић
Дирекција ГЗПИ
Образовне
институције,заинтерес
овани привредни
субјекти

2011 – 2020.

500.000,00 на
годишњем нивоу,
Буџет Општине,
Министарство,
донације и фондови

Организована
манифестација са око
200 учесника
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2.4 Стратешки циљ : Обезбеђење услова за развој путне, електро, гасне, геотермалне и тт
инфраструктуре и урбанистичке планске документације
2.4.1. Програм: Усвајање општинске стратегије развоја путне инфраструктуре
2.4.1.1

Израда и доношење планског
документа- Општинска стратегија
развоја путне инфраструктуре за
период 2011 – 2020 год.

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић и Месне
заједнице

2011.

1.000.000,00 дин.
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић и Месне
заједнице

Урађен и донет
плански документ

2.4.2 Програм: Израда годишњег инвестиционог плана одржавања заснованог на студији развоја ЕД мреже на конзуму
ЕД Шабац и анализама стручних служби ЕД Шабац
2.4.3. Програм: Усвајање општинске стратегије развоја гасне инфраструктуре
2.4.3.1

Стратегија гасне инфраструктуре на
подручију општине Богатић

Општина Богатић
Дирекција за ГЗПИ
Мин. Енергетике
Србија гас

2011 – 2015.

3.000.000,00
Буџет општине
Дирекција ГЗПИ,
Фондови, Мин. енерг.

Урађена стратегија

3.500.000,00
Буџет општине
Дирекција, фондови и
Министарства

Урађена студија за
коришћење
геотермалне воде

2.4.4 Програм: Усвајање општинске стратегије геотермалне инфраструктуре
2.4.4.1

Израда и доношења студије за
коришћење геотермалне воде

Општина Богатић
Дирекција ГЗПИ
Министарства

2011 -2015.

2.4.5. Програм: Усвајање општинске стратегије развоја тт инфраструктуре
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2.4.6. Програм: Реконструкција постојеће путне инфраструктуре
2.4.6.1

Израда пројектне документације за
извођење радова на изградњи и
мондернизацији коловоза локалних
путева, у дужини од 25,2 км

Општина Богатић и
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2014.

2.900.000,00 дин.
Буџет општине
Богатић

Урађена пројектна
документација за
извођење радова на
изградњи и
мондернизацији
коловоза локалних
путева:
Л-19, Клење-Глоговац
6,3 км. Л-37, ДубљеСлепчевић, 2,6 км .Л30, Дубље-Дуваниште
4,9 км. Л-9 ОчагеБадовинци 4,7 км. Л-8,
Дубље- Жел.стан.
Дубље 4,2 км. Л-23
Црна Бара Васин Шиб
2,5 км
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2.4.6.2

Израда пројектне документације за
извођење радова на изградњи
тротоара поред Регионалних путева, у
дужини од 42,9 км.

ЈП ``Путеви
Србије``,Општина
Богатић и
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2014

3.000.000,00 дин.
Буџет општине
Богатић
Ј.П,,Путеви Србије“

Урађена техничка
документација за
изградњу тротоара
поред регионалних
путева:Р-209аБогатић-Бадовинци,
(деоница од ул.
раскрснице В. СтепеП.Орловића у
Богатићу до Дринског
насипа у ул. Дринска у
Бадовинцима).12,5 км
Р-208а, -БогатићГлушци (Ноћај)
(деоница пчетак
насеља Богатић од
правца Змињак до
зелене пијаце- од
раскрснице В.Степе –
Н.Јерковића па до
краја села Метковић и
од улаза у Глушце до
канала ``Битва`` у
Глушцима према
Ноћају). 13,2 км. Р209 –Богатић-Сокина
кафана (деоница од
ул. М.Јовановића у
Богатићу до
канала``Јерез`` у
Белотићу перма
Штитару).
8,5 км.Р-209 –БогатићЦрна Бара (деоница
од раскрснице
В.Степе –Свето Поље
у Богатићу до
раскрснице ``Девића
кафана`` у Црној
Бари). 8,7 км.
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2.4.6.3

Израда пројектне документације за
извођење радова на изградњи
аутобуских стајалишта, у центрима
Месних заједница на територији
општине Богатић.

Општина Богатић
Дирекција за ГЗПИ

2011 – 2014

Укупно динара:
1.500.000,00
Буџет општине
Богатић, Фондови

2.4.6.4

Извођење радова на рехабилитацији
коловоза локалног пута,
- Л-15, Баново Поље-Раденковић 3,0
км

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,

2011 – 2019

69.120.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, приступни
фондови и
Страни донатори

2.4.6.5

Извођење радова на рехабилитацији
коловоза локалног пута,- Л-2, ДубљеБелотић 3,0 км

2011 – 2019

2.4.6.6

Извођење радова на рехабилитацији
коловоза локалног пута,
- Л-28, Дубље- Скрађани 1,5 км

2.4.6.7

Извођење радова на рехабилитацији
коловоза локалног пута,
- Л-10, Црна Бара- Баново Поље
2,4 км
Извођење радова на рехабилитацији
коловоза локалног пута,
- Л-5, Клење-Дубље 5,6 км

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,

21.410.000.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,
10.150.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,
19.490.000,00 дин.
Република Срби
Буџет Општине
Богатић,
45.120.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,
88.100.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,

Асфалтиран коловоз
локалног пута, - Л-2,
Дубље-Белотић 3,0
км
Асфалтиран коловоз
локалног пута, - Л-28,
Дубље- Скрађани 1,5
км
Асфалтиран коловоз
локалног пута, - Л-10,
Црна Бара- Баново
Поље 2,4 км
Асфалтиран коловоз
локалног пута, - Л-5,
Клење-Дубље 5,6 км

98.290.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,

Асфалтиран коловоз
локалног пута, - Л-30,
Дубље –Дуваниште
4,9 км

2.4.6.8

2.4.6.9

Извођење радова на рехабилитацији
коловоза локалног пута,
- Л-37, Дубље – Слепчевић 2,6 км

2.4.6.10

Извођење радова на рехабилитацији
коловоза локалног пута,
- Л-30, Дубље –Дуваниште 4,9 км

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,

2011 – 2019

2011 – 2019

2011 – 2019

2011 – 2019

2011 – 2019

Урађена пројектна
документација за
извођење радова на
изградњи аутобуских
стајалишта, у
центрима Месних
заједница на
територији општине
Богатић.
Асфалтиран коловоз
локалног пута,
- Л-15, Баново ПољеРаденковић 3,0 км

Асфалтиран коловоз
локалног пута, - Л-37,
Дубље – Слепчевић
2,6 км
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2.4.6.11

2.4.6.13

Извођење радова на асфалтирању
коловоза преко подлоге од шљунка
улица у МЗ Клење у дужини од
Свега: 3,1 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,

2.4.6.14

Извођење радова на асфалтирању
коловоза преко подлоге од шљунка
улица у МЗ Дубље у дужини од
Свега:5.9 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

70.800.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,фондови и
донације

2.4.6.15

Извођење радова на асфалтирању
коловоза преко подлоге од шљунка
улица у МЗ Очаге у дужини од
Свега:3,5 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

31.500.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донације

2.4.6.12

Извођење радова на рехабилитацији
коловоза локалног пута,
- Л-23, Црна Бара – Васин Шиб
2,5 км
Извођење радова на рехабилитацији
коловоза локалног пута,
- Л-6, Белотић- Метковић 4,35 км

2011 – 2019

2011 – 2019

2011 – 2019

20.000.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,
64.960.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,
37.200.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,фондови и
донације

Асфалтиран коловоз
локалног пута,- Л-23,
Црна Бара – Васин
Шиб 2,5 км
Асфалтиран коловоз
локалног пута, - Л-6,
Белотић- Метковић
4,35 км
Асфалтиран коловоза
преко подлоге од
шљунка у МЗ Клење у
улицама: -. ул.
Ђенерала Драже II.1,0
км. -. ул.Хајдук Станка
завршни део десно
0,7 км. -.Три Сокака
десно и лево 1,4 км.
Асфалтиран коловоза
преко подлоге од
шљунка у МЗ Дубље у
улицама:
ул.Кнеза Милоша
2,5 км.
ул.В.Милића Дринчић
1,0 км.
ул.Синме Ненадовића
1,0 км.
ул. Живојина Мишића
0,4 км.
ул. Гробљански сокак
1,0 км
Асфалтиран коловоза
преко подлоге од
шљунка у МЗ Очаге у
улицама: ул.Михаила
Јокића део 2,5км.
ул.Душана Остојића
1,0 км.
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2.4.6.16

Извођење радова на асфалтирању
коловоза преко подлоге од шљунка
улица у МЗ Богатић у дужини од
Свега:4,4 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

52.800.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донације

2.4.6.17

Извођење радова на асфалтирању
коловоза преко подлоге од шљунка
улица у МЗ Узвеће у дужини од
Свега:2,0 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

18.000.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донације

2.4.6.18

Извођење радова на асфалтирању
коловоза преко подлоге од шљунка
улица у МЗ Метковић у дужини од
Свега:0,9 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

10.800.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донације

Асфалтиран коловоза
преко подлоге од
шљунка у МЗ Богатић
у улицама:
ул.Бранка Ђонлића –
поред ветер станице
0,2 км.
ул.М.Митровића( до
депоније) 1,0 км.
ул.Илије Берића 0,5
км.
ул. Милана Туфегџића
0,9 км.
ул. Н. Берића докраја
асфалта до
ул.7.августа 0,6 км
ул.Јањића сокак 0,5
ул. Гробљанска
одКлења 0,7
Асфалтиран коловоз у
улицама:
ул.А.Војиновића
завршни део 0,7 км.
ул.Милана Лукића
завршни део 0,6 км.
ул.Д.Танасић завршни
део 0,4 км.
ул.Карађорђева
завршни део 0,3 км.
Асфалтиран коловоза
преко подлоге од
шљунка у МЗ
Метковић у улицама:
ул.Цара Душана (
гробљански пут) 0,3
км.
ул.Мишковића шор 0,6
км.
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2.4.6.19

Извођење радова на асфалтирању
коловоза преко подлоге од шљунка
улица у МЗ Бадовинци у дужини од
Свега:1,2 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

10.800.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,

2.4.6.20

Извођење радова на асфалтирању
коловоза преко подлоге од шљунка
улица у МЗ Глушци у дужини од 0,3 км

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

3.600.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донације

2.4.6.21

Извођење радова на асфалтирању
коловоза преко подлоге од шљунка
улица у МЗ Црна Бара у дужини од
Свега:0,9 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

8.100.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донације

2.4.6.22

Извођење радова на асфалтирању
коловоза преко подлоге од шљунка
улица у МЗ Глоговац у дужини од 0,3
км

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

3.600.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,фондови и
донације

2.4.6.23

Извођење радова на реконструк. и
модернизацији асфалтних коловоза
улица у Месној Заједници Дубље, у
дужини од 2,4 км

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

14.880.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донатори

Асфалтиран коловоза
преко подлоге од
шљунка у МЗ
Бадовинци у улицама:
ул.Дринска кроз
викенд насеље 0.5 км,
ул. Цара Душана део
0,5 км, ул. Цинцаров
сокак 0,2 км.
Асфалтиран коловоза
преко подлоге од
шљунка у МЗ Глушци
у улици Светомира
Алимпића у дужини од
0,3 км.
Асфалтиран коловоза
преко подлоге од
шљунка у МЗ Црна
Бара у улицама:
ул. М.Петровића 0,3
км.ул.Живорада
Марковића 0,2 км.
ул.Живка Миражића
0,2 км.ул.Драгољуба
Мирковића 0,2 км. .
Асфалтиран коловоза
преко подлоге од
шљунка у МЗ
Глоговац у улици
Ђурђа Јоцковића у
дужини од 0,3 км
Асфалтиран коловоз у
улицама : ул.Краља
Александра 1,3 км.
ул.Симе Ненадовића
0,7 км. ул. Бањски пут
0,4 км.
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2.4.6.24

Извођење радова на реконструк. и
модернизацији асфалтних коловоза
улица у Месној Заједници Богатић у
дужини од 3,5 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

21.700.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донатори

2.4.6.25

Извођење радова на реконструк. и
модернизацији асфалтних коловоза
улица у Месној Заједници Узвеће у
дужини 3,7 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

19.055.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донатори

2.4.6.26

Извођење радова на реконструк. и
модернизацији асфалтних коловоза
улица у Месној Заједници Клење у
дужини 4,6 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

28.520.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донатори

2.4.6.27

Извођење радова на реконструк. и
модернизацији асфалтних коловоза
улица у Месној Заједници Бадовинци
у дужини 5,6 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

28.840.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови и
донатори

Асфалтиран коловоз у
улицама :
-ул. Милана Малетића
1,7 км.
ул. Драје Уларџића 1,2
км.
ул. Небојше Јерковића
део 0,6 км.
Асфалтиран коловоз у
улицама :
ул.Андрије Војновића
део 1,5 км.
ул.Милана Лукића део
1,5 км.
ул. Карађорђева 0,7
км.
Асфалтиран коловоз у
улицама :
ул.Карађорђева 3,0
км.
ул.Николе Тесле 0,8
км.
ул.Ђенерала Драже II
0,8 км.
Асфалтиран коловоз у
улицама :
ул. Марка Краљевића
2,0 км.
ул.Хајдук Вељка 1,3
км.
ул.Косанчић Иваан 1,3
км.
ул. Гробљанска 1,0
км..
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2.4.6.28

Извођење радова на реконструк. и
модернизацији асфалтних коловоза
улица у Месној Заједници Глушци у
дужини 4,6 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

26.420.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић, фондови
идонатори

2.4.6.29

Извођење радова на реконструк. и
модернизацији асфалтних коловоза
улица у Месној Заједници Белотић у
дужини 1,3 км.

Република Србија,
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2019

2.4.6.30

Извођење радова на рехабилитац.
и модернизацији коловза
Регионалних путева, и то:
-Р-209, деоница Богатић-Црна Бара
- Р-210, Равње-Глоговац-БадовинциПрњавор Укупно:35,6 км.

ЈП ``Путеви Србије``

2011 – 2018

6.695.000,00 дин.
Република Србија
Буџет Општине
Богатић,фондови и
донатори
1.290.000.000,00 дин.
ЈП ``Путеви Србије``
фондови и донатори

Асфалтиран коловоз у
улицама :
ул. Светомира
Алимпића поред шуме
2,0 км.
ул. Радивоја
Димитријевића 1,2 км.
ул.Спасоје Угљешића
1,4 км.
Асфалтиран коловоз у
улицама :
ул.три сокака 1,3 км

Асфалтиран коловоз
Регионалних путева, и
то:
-Р-209, деоница
Богатић-Црна Бара
- Р-210, РавњеГлоговац-БадовинциПрњавор
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2.4.6.31

Изградња тротоара поред
Регионалних путева шир.1,5 м. У
укупној дужини од 42,9 км.

ЈП ``Путеви Србије``
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2018

68.000.000,00 дин.
ЈП ``Путеви Србије``
Буџет Општина
Богатић,
донатори

Изграђени тротоари
поред Регионалних
путева шир.1,5 м. У
укупној дужини од
42,9 км. Р-209аБогатић-Бадовинци,
(деоница од ул.
раскрснице В. СтепеП.Орловића у
Богатићу до Дринског
насипа у ул. Дринска у
Бадовинцима).12,5 км
Р-208а, -БогатићГлушци (Ноћај)
(деоница пчетак
насеља Богатић од
правца Змињак до
зелене пијаце- од
раскрснице В.Степе –
Н.Јерковића па до
краја села Метковић и
од улаза у Глушце до
канала ``Битва`` у
Глушцима према
Ноћају).
13,2 км. Р-209 –
Богатић-Сокина
кафана (деоница од
ул. М.Јовановића у
Богатићу до
канала``Јерез`` у
Белотићу према
Штитару).
8,5 км.Р-209 –БогатићЦрна Бара (деоница
од раскрснице
В.Степе –Свето Поље
у Богатићу до
раскрснице ``Девића
кафана`` у Црној
Бари). 8,7 км.
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2.4.6.32

Изградња АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА, у центрима Месних
заједница на територији општине
Богатић.

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2015

15.600.000,00 дин.
Буџет општине
Богатић,
Приступни фондови

Изграђена аутобуска
стајалишта, у
центрима Месних
заједница на
територији општине
Богатић.

2.4.6.33

УРЕЂЕЊЕ ПРВЕ зоне у Богатићу и
реконструкција – санација улице Јанка
Веселиновића у Богатићу

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,приступни
фондови и
донатори

2011 – 2015

40.000.000,00 дин.
Република Србија,
Буџет општине
Богатић и
Приступни фондови

Уређена прва зона у
Богатићу и
реконструисана –
санирана улица Јанко
Веселиновић у
Богатићу

2.4.6.34

УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТАРА ПО МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА, и то:
-Центар насеља Клење,
-Центар насеља Бадовинци,
-Центар насеља Глушци,

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић, фондови и
донатори

2013 – 2017

9.000.000,00 дин.
Буџет Општине
Богатић, Месне
заједнице, фондови и
донатори

Уређени центри у
Месним заједницаам,
и то:-Центар насеља
Клење,-Центар
насеља Бадовинци,Центар насеља
Глушци,

2.4.6.35

Редовно одржавање локалних путева
и улица на подручју општине Богатић
– крпљење ударних рупа и
пресвлачење појединих деоница
асфалтом.
Редовно одржавање локалних путева
и улица на подручју општине Богатић
– Шљунчење локалних путева,
некатегорисаних путева и улица који
нису пресвучени асфалтом.
Редовно одржавање локалних путева
и улица на подручју општине Богатић Кошење путног појаса и уништавање
шибља и др. растиња.

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2020

100.000.000,00 дин.
Буџет Општине
Богатић, Месне
заједнице

Све улице и локални
путеви су окрпљени а
поједине деонице
пресвучене асвалтом.

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2020

30.000.000,00 дин.
Буџет Општине
Богатић, Месне
заједнице,

Све улице и локални
путеви су
пошљунчени.

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богати

2011 – 2020

30.000.000,00 дин.
Буџет Општине
Богатић, Месне
заједнице,

Трава по путном
појасу покошена,
шибље и др. растиње
посечено.

2.4.6.36

2.4.6.37
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2.4.6.38

Редовно одржавање локалних путева
и улица на подручју општине Богатић . Одржавање саобраћајне
сигнализације, вертикална (
постављање нових и замена
оштећених знакова) и хоризонтална .

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2020

20.000.000,00 дин.
Буџет Општине
Богатић, Месне
заједнице,

2.4.6.39

Редовно одржавање локалних путева
и улица на подручју општине Богатић
Зимско одржавање, чишћење
саобраћајница од снега и посипање
соли и ризле. Укупна дужина локалних
путева, улица и некатегорисаних
путева који се одржавају је око 550 км.

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић

2011 – 2020

30.000.000,00 дин.
Буџет Општине
Богатић, Месне
заједнице,

Саобраћајна
сигнализације,
вертикална се
редовно одржава (
постављени нови и
замењени оштећени
знакови) а
хоризонтална
сигнализација
обновљена.
Све улице и локални
путеви су очишћени
од снега, коловоз се
посипа мешавином
соли и ризле.

2.4.7 Програм: Изградња нове и ревитализација постојеће електро инфраструктуре
2.4.7.1

Доградња постојећих и изградња
нових трафостаница VN/SN

ЕД Шабац
Општина Богатић
Општина Сремска
Митровица, Република
Србија

2011 – 2020

2.4.7.2

Реконструкција постојећих и изградња
нових трафостаница SN/NN

ЕД Шабац, Општина
Богатић, Месне
заједнице

2011 – 2020
континуирана акција

3.000.000,00 EUR
ЕД Шабац
Општина Богатић
Општина Сремска
Митровица, „трећа
лица“, донације,
фондови (НИП)
5.000,00 EUR по једној
ТS за реконструкцију,
годишње око 10
15.000,00 EUR за нову
ТS и 50.000,00 EUR за
MBTS

Капацитет у
трфостаници VN/SN

Број трафостаница
SN/NN
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2.4.7.3

Реконструкција и изградња мрежа VN
NN на бетонским стубовима са
повећањем пресека водова

ЕД Шабац, Општина
Богатић, Месне
заједнице

2011 – 2020
континуирана акција

2.4.7.4

Успостављање система управљања
електроенергетском мрежом

ЕД Шабац, Општина
Богатић, Месне
заједнице

2011 – 2020
континуирана акција

2.4.7.5

Реконструкција и доградња уличне
расвете у Богатићу (измештање
мерних група и ТС, замена живиних
светиљки натријумовим, даљинска
контрола и управљање уличном
расветом).

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Електродистрибуција
Шабац

2011 – 2015

2.4.7.6

Израда уличне расвете у МЗ Црна
Бара.

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Електродистрибуција
Шабац, МЗ Црна Бара

2011 – 2015

ЕД Шабац
Општина Богатић
Општина Сремска
Митровица, „трећа
лица“, донације,
фондови (НИП)
Реконструкција 1 км
MNN коша 15.000,00
EUR
Годишње се уради око
20 км
Изградња 1км DV
кошта 15.000 EUR,
годишње се уради око
5 км
50.000,00 EUR
годишње
ЕД Шабац
Општина Богатић
Општина Сремска
Митровица, „трећа
лица“, донације,
фондови (НИП)
5.000.000,00 дин.
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Електродистрибуција
Шабац
фондови

4.000.000,00 дин.
Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Електродистрибуција
Шабац, МЗ Црна Бара
и фондови

Дужина средње
напонске мреже,
дужина ниско
напонске мреже и %
учешћа мреже на
дрвеним стубовима

% мреже и објеката у
систему даљинског
управљања и надзора,
% губитка
елек.енергије у
систему

Реконструисана и
дограђена уличне
расвете, измештене
мерне групе из ТС,
замењене живине
светиљке
натријумовим,
даљинска контрола и
управљање уличном
расветом.
Израђена улична
рсафета у МЗ Црна
Бара.
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2.4.7.7

Израда и доградња уличне расвете у
МЗ на територији општине Богатић.

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Електродистрибуција
Шабац, Мене
Заједнице

2011 – 2015

14.000.000,00 дин.

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић,
Електродистрибуција
Шабац, Месне
Заједнице
и фондови

Дограђена улична
расфета у МЗ на
територији општине
Богатић.

2.4.8 Програм: Изградња гасне инфраструктуре
2.4.9. Програм: Израда нове и ревитализација постојеће геотермалне инфраструктуре
2.4.9.1

Израда пројектне документације за
изградњу система за топлификацију
по месним заједницама

2.4.9.2

Израда пројекта топлификације
Богатића

2.4.9.3

Изградња топловода и измењивача
топлотне енргије за топлификацију
Богатић

Општина Богатић,
Министарство, месне
заједнице и правна
лица.
Општина Богатић,
Министарство, месна
заједница и правна
лица.
Општина Богатић,
Министарство, месна
заједница и правна
лица.

2015-2020

Буџет
Општине,Републике,
Фондови, Донације.

Урађени пројекти.

2013-2015

Буџет
Општине,Републике,
Фондови, Донације,
грађани.
Буџет
Општине,Републике,
Фондови, Донације,
грађани.

Урађен пројект за
Богатић.

2017-2020

Урађена мрежа
топлификације и
остала опрема.

2.4.10. Програм: Просторна планска и урбанистичка документација општине Богатић
2.4.10.1

Израда и доношење просторног плана
општине Богатић

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић, Мене
заједнице, ``План``
Шабац , ЈП и установе

2011

8.000.000,00 дин.
Буџет општине
Богатић

Урађен просторни
план општине Богатић

2.4.10.2

Израда и доношења плана генералне
регулација за насељена места
Богатић

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић, Мене
заједнице, ``План``
Шабац , ЈП и установе

2011

500.000,00 дин
Буџет општине
Богатић

Донет план генералне
регулације
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2.4.10.3

Израда и доношење планова детаљне
регулације

2.4.10.4

Израда и доношење ГИС

Општина Богатић,
Дирекција за ГЗПИ
Богатић, Мене
заједнице, ``План``
Шабац , ЈП и установе
Општина Богатић
Дирекција за ГЗПИ

2011 – 2012

400.000,00 дин по
плану
Буџет општине
Богатић

Урађени планови
детаљне регулације

2012 – 2015

5.000.000,00 дин
Буџет, Фондови

Комплетиран
информациони систем

2.5 Стратешки циљ : Обезбеђивање услова за заштиту пољопривредног и грађевинског земљишта и
добара од ерозивног деловања реке Дрине
2.5.1 Програм: Израда програма за процену опасности и повредивости објеката и територије од ерозивног деловања
реке Дрине
2.5.1.1
2.5.1.2

Изградња обалоутврде у кориту реке
Дрине
Стриктно регулисање експлоатације
шљунка на подручју општине Богатић

2.5.2. Програм: Подстицање пошумљавања у приобалном делу река
2.5.2.1

Пошумљавање приобаља река Дрине
и Саве

2.5.3. Програм: Подстицање уређења парковских и зелених површина
2.5.3.1

Уређење и оплемењивање парковских
и зелених површина у насељу Богатић

Општина Богатић,
Дирекција за грађ.
земљ. и путеве,
средства фондова и
донације.

2011 – 2015.

2.000.000,00 дин.
Буџет општине,
Дирекција за грађ.
земљ. и путеве,
средства НИП-а

% зелених површина

2.6. Стратешки циљ : Обезбеђивање услова за развој и изградњу остале комуналне инфраструктуре
2.6.1. Програм: Изградња остале комуналне инфраструктуре
2.6.1.1

Изградња азила-прихватилишта за
псе луталице и остале напуштене
животиње

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, средства
фондова и донације.

2015 – 2017.

7.500.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства НИП-а

Број паса луталица на
улицама
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2.6.1.2

Изградња и уређење простора Сточне
пијаце у Богатићу

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, средства
фондова и донације.

2011 – 2013.

2.6.1.3.

Изградња тржнице на Зеленој пијаци у
Богатићу

Општина Богатић, ЈКП
„Богатић“, средства
фондова и донације.

2014 – 2015.

2.6.1.4

Уређење гробаља на подручју
општине Богатић

Општина Богатић,ЈКП
„Богатић“ Месне
заједнице

2011 – 2015

3.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства НИП-а
10.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства НИП-а
3.000.000,00 дин.
Буџет општине,
ЈКП „Богатић“,
средства МЗ

Испуњење законом
прописаних стандарда
у овој области
Урађени објекти и
уређен простор од 32
ара
Уређење гробља у
Месним заједницама
на подручију општине
Богатић
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ОПШТИНА БОГАТИЋ

ЛСДС 2010 – 2019. Стратегија одрживог развоја
ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ – РАДНА ГРУПА
ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

Визија :
3. ПРОБЛЕМ / ПРИОРИТЕТ: Унапређење постојећих институција из области
просвете, културе, здравства, социјалне заштите, спортске културе и цивилног
сектора

Степен приоритета
(висок/средниј/ниски)

3.1. Стратешки циљ: Побољшање услова у школском систему општине
3.1.1 Програм: Адаптација, реконструкција и доградња школских објеката
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време

Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

3.1.1.1

Замена фасадне столарије у
Мачванској средњој школи

2011.

Замена фасадне столарије у ОШ
„Дубље“

3.1.1.3

Реконструкција крова у ОШ „Мика
Митровић“ Богатић

3.1.1.4

Кречење зграде ОШ „Мика Митровић“
Богатић

Министарство
просвете, општина,
МЗ, донатори
родитељи

2010.

3.1.1.5

Замена оштећених подних облога у
ОШ „Цветин Бркић“ Глушци

Министарство
просвете, општина,
МЗ, донатори
родитељи

2010.

7.000.000,00
Општина, НИП,
Мин.просвете
2.984.900,00
Општина, Мин.
просвете
6.173.000,00
Општина,
Министарство
просвете, донатори,
родитељи
3.500.000,00
Општина,
Министарство
просвете, донатори,
родитељи
Општина,
Министарство
просвете, донатори,
родитељи

Уштеда енергије

3.1.1.2

Школа, општина, НИП,
Министарство
просвете
Школа, општина,
Министарство
просвете
Министарство
просвете, општина,
школа

2011 – 2013.

2011.

Уштеда енергије

Очување школског
простора и безбедност

Очување здравља
ученика и уређење
школског простора

Очување здравља
ученика и уређење
школског простора
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3.1.1.6

Увођење централног грејања у
издвојеним одељењима ОШ у Узвећу
и Метковићу

Очување здравља
ученика и уређење
школског простора

2012.

3.1.1.7

Мултимедијални центар у ОШ „Никола
Тесла“ Дубље реконструкција

Школа, општина,
Месна заједница

2011.

3.1.1.8

Доградња учионица у Мачванској
средњој школи у Богатићу

Школа, општина,
Министарство
просвете

2010.

3.1.1.9

Реконструкцоја крова у ОШ.Црна Бара

2012.

3.1.1.10

Обнова фасаде и фарбање столарије
на објекту школе у Црној Бари

Школа,
општина,Министарств
о општине
Школа, општина

3.1.1.11

Опремање мултимедијалног цента у
ОШ у Дубљу

2011.

3.1.1.12

Доградња две учионице у ОШ У
Богатићу

3.1.1.13

Доградња два санитарна чвора у ОШ
у Богатићу

Школа, општина,
Министарство
просвете
Министарство
просвете, општина,
школа
Министарство
просвете, школа,
општина

3.1.1.14

Замена фасадне столарије у О.Ш
Лаза. К Лазаревић Клење

Школа,Општина,Мини
старство просвете

2010.

2012.

2011.

2012.

Општина,
Министарство
просвете, донатори,
родитељи
3.000.000,00
Општина,Мин.просвет
е, донатори,
родитељи
10.000.000
НИП, општина,
Министарство
просвете, донатори
1.000.000
Мин.просвете,
општина, донације
1.000.000
Министарство
просвете, општина,
МЗ, донације
600.000
Мин. просвете, МЗ,
донације
5.000.000
Мин.просвете,
општина, донатори
1.650.000
Министарство
просвете, општина.
донатори
2.900.000,00
Мин просвете,
општина, донатори

Очување здравља
ученика

Унапређење
квалитета наставе

Побољшање услова
за извођење наставе

Очување школског
објекта
Очување објекта
школе

Унапређење
квалитета наставе
Унапређење наставе

Побољшање хигијене
и очување здравља
ученика
Уштеда енергије
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3.1.2. Програм: Повећање капацитета и опремљености предшколске установе
3.1.2.1

Реконструкција и доградња објекта у
Богатићу

Предшколска
установа, општина

2010 – 2011.

3.1.2.2.

Реконструкција котларнице у Богатићу

Предшколска
установа, општина

2011

3.1.2.3

Замена столарије на објекту у
Богатићу

Предшколска
установа, општина

2010

3.1.2.4

Постављање изолације и фасаде

Предшколска
установа, општина,
Министарство
просвете

2011

3.1.2.5

Опремање кухиње

Предшколска
установа, општина

2009-2010

3.1.2.6

Опремање радних соба

Предшколска
установа, општина

2010-2011.

10.400.000
Предшлолска
установа, општина
Министарство за држ.
Управу и лок. сам.
800.000,00
Предшколска
установа, општина,
НИП, донатори
2.000.000,00
Предшколска
установа, општина,
донатори
1.000.000,00
Министарство
просвете,
донатори,Предшколск
а установа општина
1.500.000,00
Општина,
Предшколска
установа, донатори,
3.500.000,00
Општина,
предшколска
установа, донатори,

Већи пријем деце,
нова радна места

Бољи услови боравка
деце

Уштеда топлотне
енергије

Уштеда трошкова
грејања

Побољшани
санитарни услови
исхране деце
Квалитетан и
безбедан боравак
деце

3.1.3. Програм: Повећање капацитета опремњености школа намештајем и савременим наставним средствима
3.1.3.1
3.1.3.2

3.1.3.3

Замена дотрајалог намештаја у
учионицама у ош у Глушцима
Набавка наменских средстава у
ОШ Цветин Бркић Глушци

Министарство
просвете,општинана
Министарство
просвете,општина

Набавка књига ѕа библиотеку у ОШ
Цветин Бркић Глушци

Министарство
просвете,општина

2010.
2010.

2010.

Министарство просвете,
Донатори, МЗ
Министарство
просвете, општина,
МЗ, донатори
Министарство
просвете, општина,
донатори, МЗ

Унапређење наставе
Унапређење наставе

Унапређење
квалитета наставе
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3.1.3.4

Набавка рачунара и пратеће опреме у
ОШ у Клењу

Министарство
просвете, општина,
школа

2012.

3.1.3.5

Опремање кабинета за хемију и
физику у ОШ у Клењу

Школа, општина

2012.

3.1.3.6

Опремање кабинета за информатику у
ОШ Бадовинци

Школа, Општина

2010.

3.1.3.7

Опремање кабинета за физику и
хемију и набавка књига за библиотеку
у ОШ у Бадовинцима

Школа, општина

2010.

3.1.3.8

Опремање библиотеке намештајем и
књигама у Црној Бари

Школа,
општина,Министарств
о просвете

2012.

3.1.3.9

Опремање учионичког
простора у ОШ у Дубљу

Школа, општина,
Министарство
просвете, донације

2010-2011

3.1.3.10

Замена фасадне столарије у ОШ У
Дубљу

2010 – 2012

3.1.3.11

Замена дотрајалог намештаја у
учионицама у ОШ Уу Богатићу

Школа, општина,
Министарство
просвете
Школа, Министарство
просвете

3.1.3.12

Опремање другог информатичког
кабинета у 0Ш у Богатићу

Министарство
просвете, школа

2011

2013.

1.000.000,00
Министарсто
просвете, општина,
донације
300.000,00
Министарство
просвете, општина,
донације
800.000.00
Министарство
просвете, општина,
донације
450.000.00
Министарство
просвете,
општина,донације
1.000.000,00
Министарство
просвете, општина,
донације
252.450,00
Министарство
просвете, МЗ,
донације, општина
Министарство,
општина, донације
1.000.000,00
Мин. просвете,
општина, донатори
1.000.000,00
Министарство
просвете, општина,
донатори

Неопходност
информатичког
описмењавања
ученика
Осавремењавање
наставе

Информатичко
описмењавање
ученика и наставника
Осавремењавање
наставе

Подизање квалитета
наставе

Бољи услови за рад
ученика

Очуван објекат школе
и уштеда енергије
Унапређење наставе

Унапређење наставе

3.1.4 Програм: Изградња и реконструкција спортских објеката за извођење наставе физичког васпитања
3.1.4.1

Изградња спортске халеу у Богатићу
при Мачванској средњој школи

Школа, општина,
Министарство

2010-2012

80.000.000
Мин.просвете, НИП,
општина

Повећано учешће
младих у спорту
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3.1.4.2

Изградња фискултурне сале у ОШ
Никола Тесла у Дубљу

3.1.4.3

Изградња фискултурне сале у ОШ у
Глушцима

Школа, општина,
Министарство
просвете
Школа, Министарство
просвете, општина

3.1.4.4

Адаптација и опремање фискултурне
сале у ОШ у Црној Бари

Школа, општина
2011.
Министарство просвете

3.1.4.5

Реконструкција фискултурне сале у
ОШ у Богатићу

Министарство просвете, 2012.
школа, општина

3.1.4.6

Реконструкција а фискултурне сале у
ОШ у Бадовинцима

Школа , општина

2011.

3.1.4.7

Реконструкција а фискултурне сале у
ОШ у Клењу

Школа, општина

2011.

3.1.4.8

Адаптација и санација отворених
терена у ОШ у Дубљу

Школа, општина, МЗ

2011 – 2012

3.1.4.9

Изградња отворених терена у
издвојеним одељењима у Узвећу и
Метковићу и Соовљаку
Опремање
отворених спортских терена у ОШ у
Бадовинцима

Школа, МЗ, општина

2010 – 2011.

Школа, општина

2011

3.1.4.10

2010 – 2013.

2011 – 2013.

76.378.899,00
Мин.просвете,
донатори, општина
72.000.000,00
Министарство
просвете, општина,
донатори, МЗ
2.000.000,00
Министарство просвете,
НИП, донације,општина
1.500.000,00
Министарство просвете,
општина, донатори, МЗ
2.700.000,00
Министарство просвете,
општина, донације
1.800.000,00
Министарство просвете,
општина, донације
674.000,00
Министарство просвете,
општина, МЗ, донације
Општина, МЗ, донације

Школа, општина,
донације

Побољшање услова
за извођење наставе
физичког васпитања
Побољшање услова за
извођење наставе
физичког васпитања
Створени услови за
извођење наставе
физичког васпитања
Побољшање условаа за
извођење наставе
физичког васпитања
Омогућавање
квалитетније наставе и
бољих резултата рада
Омогућавање нормалног
извођења наставе
Бољи услови за
ангажовање деце и
омладине у спорту
Створени услов за
бављење спортом деце и
омладине
Бољи ислови за
спортске активности
деце и омладине

3.2. Стратешки циљ: Обезбеђивање услова за развијање и регионално повезивање , културна сарадња
базирана на принципима културног наслеђа и традиције
3.2.1

3.2.1.1

Програм: Израда прогама за подизање свести локалне заједнице о вредности културнр баштине као фактора
квалитетнијег живота
Израда стратегије културног развоја
Општине

Општина Одељ. за
друш. дел, КОЦ

2010

300.000,00
Општина

Укључивање већег
броја становништва у
културне активности
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3.2.1.2

Увођење нових програма и
маркетинга у културне институције

Општина
Одељ. за друштвене
делатности КОЦ

2010 – 2015.

200.000,00
годишње
Општина

3.2.1.3

Мониторинг успешности културних
институција

Општина
Одељ. за друштвене
делатности КОЦ

2010 -2015

200.000,00 годишње
Општина

3.2.1.4

Културни програми у сеоским
срединама

Општина
Мин. Културе КОЦ

2010 -2015

500.000,00
годишње Општина
Мин. културе
Донатори

3.2.1.5

Летња сцена на Општинском тргу

Општина
КОЦ
Донатори

2010

500.000,00
Општина
Донатори

Повећање учешћа бр.
становника у
културним и друштв.
активностима
Повећан бр. програма
Формирање тела за
мониторинг бр. укључ.
становника у културне
активности
Укључ. већег бр.
становн. у културне
активности.Доступност
презентацијекулт.
активности у сеоским
срединама
Презентација
културних активн.
већем броју становн.

2010 – 2015

500.000,00
годишње Општина
Донатори
Мин. кул.

Очување народ.
стваралаштва
Културна промоција
Општине

2010.

7.000.000,00
Општина
Министар. културе
2.500.000,00
Општина
Донатори

Очување спом. културе
као најзначајнијег
културног добра
Очување споменика
културе у Општини

4.500.000,00
Општина
Министар. културе

Усклађивање рада
библиотеке са
законом о библ.
делатности

3.2.2 Програм: Израда програма очувања народног стваралаштва
3.2.2.1.

Радионица за израду и очување
народног стваралаштва

Општина
Министар. културе
КОЦ
Донатори

3.2.3 Програм: Санација и конзервација споменика културе
3.2.3.1

Санација и конзервација Етно-парка у
Совљаку

3.2.3.2

Санација и конзервација Споменкостурнице у Дубљу

Општина
Министар. културе
КОЦ
Општина
Министар. културе
М.З. Донатори

2011.

3.2.4. Програм: Санација и реконструкција објеката културе
3.2.4.1

Санација и реконструкција библиотеке

Општина
Министар. Културе
КОЦ

2010-2012
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3.2.4.2

Санација и адаптација Домова
културе у Општини

3.2.4.3

Адаптација пословног простора у
КОЦ-у

Општина
Министар. културе
М.З. Донатори
Општина
КОЦ

3.2.4.4

Санација санитарних чворова у свим
ојект. КОЦ-а

Општина
КОЦ М.З.

2010 – 2015

2010 – 2012

2010-2013

7.000.000,00
Општина Мин. култ.
М.З.Донатори
2.000.000,00
Општина

600.000,00
Општина

Бољи услови за рад и
презентац. култур. и
друш. активности
Обезбеђени бољи
услови за рад /
довољан бр.
просторија /
Обезб. адекватни
хигијенски услови

3.2.5 Програм: Подизање нивоа опремљености објеката културе
3.2.5.1

Опремање библиотеке / техничко и
намештајем/

Општина
Министар. културе
КОЦ

2010 – 2012

1.000.000,00
Општина
Министар. културе

3.2.5.2

Опремање Домова културе / техничко
и др./

Општина
Министар. културе
М.З. Донатори

2010 – 2015

3.2.5.3

Опремање пословног простора у КОЦу / техничко и намештајем/

Општина
КОЦ

2010 – 2012

3.000.000,00
Општина
Минисар. Културе
Донатори
300.000,00
Општина
Донатори

3.2.5.4

Обогаћивање библиотечког фонда и
публикација завичајне грађе

Општина
Министар. културе
КОЦ

2010 – 2015

3.2.5.5

Умрежавање установа културе, школа
и др.

Општина
Министар. културе
КОЦ

2010 – 2015

200.000,00
годишње
Општина
Министар. културе
Донатори
300.000,00
Општина
Министар. културе
Донатори

Бр. становника на 1
објекат културних и
друш. активности
Оптимални услови за
рад по закону о библ.
Делатности
Квалитетан културни
живот у сеоским
срединама
Савремен ,
квалитетан и
креативан рад
запослених
Довољан библиотечки
фонд и развој
завичајног одељења

Доступност културних
и друштвених
активности у Општини

3.2.6 Програм: Организовање културне сарадње у земљи и иностранству
3.2.6.1

М.З.К „Сава“и Међурепубличидечији
фестивал

КОЦ
Општина
Министар. Културе
Донатори

2010 – 2011

1.300.000,00
Општина
Министар. културе
Донатори

Размена и неговање
културне сарадње са
бившим Републикама
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3.2.6.2

Фестивал културе и традиције

КОЦ
Општина
Министар. културе

2010 – 2015

3.2.6.3

Позоришни дани „Миливоје
Мартиновић“
/ 60 година рада и постојања/

Општина
Министар. културе
КОЦ

2010

500.000,00
годишње Општина
Министар. културе
Донатори
400.000,00 годишње
Општина
Министар. културе
Донатори

Развијена културна
сарадња са др.
градовима
Израда публикације о
постојању и раду
позоришта Ј.
Веселиновић

3.3. Стратешки циљ: Развијање социјалног програма и услуга корисника социјалне заштите, помоћ
старим и радно неспособним лицима
3.3.1 Програм: Израда програма мера за подстицање рађање и економско оснаживање породице са децом у складу са
националном и локалном политиком
3.3.2 Програм: Смањења незапослености
3.3.3 Програм: Развијање мреже социјалних програма специфичним подршкама
3.3.3.1

Помоћ у кући кроз обуку геронто
домаћицца

3.3.3.2

Пружање правне помоћи жртвама
насиља у породици

3.3.3.3

Увођење СОС телефона за помоћ
жртвама насиља у породици

2011.
Центар за соц.рад
Богатић,
Завод за запошљавање
Мин. за рад и соц.
политику
Центар за социјални
2011 – 2015
рад, општина,
Центар за соц. рад,
2010 – 2015
општина,Министарство
рада и соц. политике

1.300.000,00
Министарство
општина, донације

Пружена помоћ старим и
соц. угроженим
лицима

1.000.000,00 Мин. рада
и соц. Политике,
општина,донације
400.000.00
Министарство рад и
соц . политике,
општина, донације

Смањен број жртава
насиља у породици
Смањен број жртава
насиља у породици

3.3.4. Програм: Програм стручног усавршавања радника социјалне заштите
3.3.4.1

Континуирана едукација запослених
у Центру за соц.рад

Министарство за рад и
соц. Политику, Центар
за соц. рад

2010 – 2015

200.000,00 годишње
Министарство за рад.
и соц. Политику,
НВО,општина,

Квалитетнији рад
Центра за соц. рад

3.3.5 Програм: Програм мера за бригу о старима и побољшања квалитета живота старих лица
3.3.5.1

Изградња дома старих у Богатићу

Република, општина

2015

Буџет републике,
општина, донатори

Збринути стари људи
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3.3.5.2
3.3.5.3

3.4

Адаптација сале дома пензионера у
Богатићу
Оснивање и опремање клуба за старе

Република, општина

2010

Центар за соц. рад,
општина

2011

Буџет Републике,
општина,донатори
Република,
Општина, донатори

Осмишљен живот
старих људи
Осмишљен живот
старих

Стратешки циљ: Побољшање квалитета здравствених услуга и заштите на свим нивоима

3.4.1 Програм: Санација и адаптација здравствених установа на подручју општине Богатић
3.4.1.1

Пројекат и извођење радова на анексу
зграде Д3 Богатић

Министарство здравља, 2014.
општина , ДЗ

3.4.1.2

Реконструкција здравствених
станица и амбуланти

Министарство здравља, 2011.
општина, ДЗ

3.4.1.3

Изградња гараже за санитетска
возила, вешерај и паркинг

Министарство здравља, 2011.
општина, ДЗ

3.4.1.4

Изградња шалтер сале у згради дома
здравља у Богатићу

Министарство здравља, 2012
општина, ДЗ

Министарство
здравља, општина,
донатори
Министарство
здравља, општина,
донатори
Министарство
здравља, општина,
донације
Министарство
здравља, општина,
донатори

Стварање додатних
просторија за службе
Дома здравља
Подизање квалитета
рада
Створен адекватан
простор за техничке
службе
Квалитетније услуге

3.4.2 Програм: Подизање нивоа опремљености дома здравља и здравствених станица
3.4.2.1

3.4.2.2

Отварање лабораторије дијагностике и ДЗ Богатић,
2013.
педијатрије ЗС Бадовинци
Министарство
здравља, општина
Проширење Р.О. дијагностике
ДЗ Богатић,
2011.
Министарство здравља,
општина

Министарство
здравља, општина,
донатори
Министарство
здравља, општина,
донатори

Побољшање нивоа
здравствених
установа
Поболшање нивоа
здравствених услуга

3.4.3 Програм: Израда програма за подизање свести локалне заједнице за очување здравља

3.5. Стратешки циљ: Унапређење услова за развој спорта, живота и рада омладине
3.5.1 Програм: Подршка изградњи нових и санација постојећих спортских објеката
3.5.1.1

Опремање отвореног спортског терена у Министарство спорта,
Глоговцу
МЗ, општина

2011.

МЗ, општина,донатори

Безбеднији услови за
спортске активности
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2.5.1.2

Изградња спортских терена за
рекреативне спортове

МЗ, Министарство
спорта, општина

2012.

Министарство спорта,
МЗ, општина,
донатории

Омасовљење спортских
активности

3.5.2 Програм: Израда програма за масовно учешће становништва у спортским активностима
3.5.2.1

Школа фудбала

Министарство спорта,
Општински фудбалски
савез

2010 – 2020

Општина, донације

Омасовљење
Учесника спортских
активности

3.5.3 Програм: Подршка формирању канцеларије за помоћ младима
3.5.3.1

Оснивање клуба за младе

3.5.3.2

Адаптација дома омладине

3.5.3.3

Организовање обуке за
преквалификацију и доквалифика-цију
незапосле-них лица

Општина ,
Министарсво
омладине, МЗ
Министарство,
МЗ општина

НСЗ, општина,
Министарство рада

2010

2010 – 2012

2010 – 2015

300.000,00
Општина, Мин.
омладине, МЗ,донатори
Општина,
Министарство
омладине, МЗ,
донације
Општина,
Смањен број
Министарство рада,
незапослених лица
донације

3.5.4 Програм: Израда програма за младе, спречавање стигматизације и социјалне искључености
3.5.5 Програм: Едукација младих о болестима зависности и деликвентног понашања
3.5.1.1

3.6

Спровођење едукативних програма о
начинима заштите младих од болести
зависности и деликвентног понашања

Општина, Мин.здравља, 2010 – 2015
школе Министарство
омладине и спорта

200.000,00 годишње
Општина, Мин.
здравља.
Донатори –НВО

Смањен број
зависника и
деликвентног
понашања

Стратешки циљ: Побољшање услова за рад цивилног сектора и развој модерне локалне
самоуправе

3.6.1 Програм: Израда програма за побољшање образовне структуре рома
3.6.1.1

Помоћ ромској деци при образовању

Мин.просвете,Центар
за соц. рад

2010 – 2015

1.400.000,00
Мин. просвете,
општина, донације

Већи број образоване
ромске деце
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3.6.2 Програм: Израда програма за подршку укључивања рома у друштвене активности
3.6.2.1

Уређење Ромског насеља у Богатићу

Општина, удружење
Рома,Министарство

2010 – 2013

Општина, удружење
Рома, донације,
Министарство

Бољи услови за живот
Рома

3.6.3 Програм: Обезбеђивање подршке унутар локалне заједнице за развој цивилног сектора
3.6.3.1

Израда локалног акционог плана за
младе

Општина, Мин.
омладине

2010 – 2012

500.000,00
Мин.омладине,
општина, донатори

Друштвено
ангажована омладина

3.6.4 Програм: Промовисање вредности цивилног друштва организовањем семинара и саветовања
3.6.4.1

Волонтерски рад младих

Министарство омладине 2011
општина

Министарство
омладине, општина,
донатори

Активан живот младих

Општина, донације

Испуњен живот
омладине и деце

3.6.5 Програм: Промовисање позитивних друштвених вредности
3.6.5.1

Организовање културних, уметничких и Министарство ,
научних манифестација за децу и оладину
општина, КОЦ

2010 – 2020

3.6.6 Програм: Развијање партнерства са локалном самоуправом и локлним институцијама
3.6.6.1

3.6.6.2

Отварање стоматолошке ординације

Мачванска средња
2010
школа, дом здравља,
општина
Манифестација дани здравља и спорта Дом здравља, општина, Јун 2010 и свака
Црвени крст
следећа година

500.000,00 донатори,
општина, дом
здравља
100.000,00 донатори,
спонзори, општина и
средња школа

Повећање здравља
зуба код деце и
омладине
Промоција здравих
животних стилова

120.000,00
Мин.просвете, школа,
општина
200.000,00 дин.
Општина донатори

Укључивање младих у
активан живот
заједнице
Обучени полазници за
одговорну улогу
родитељства

3.6.7 Програм: Улагање у људске ресурсе
3.6.7.1

3.6.7.2

Едукација чланова ученичког парламентаДом здравља. Општина,
МСШ
Педагошко друштво
Србије
Предшколска установа,
Школа за родитеље
основне и средња
школа, Центар за
социјални рад

2010 -2020
/сваке године/
2010 и свака друга
година
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3.6.8 Програм: Подршка техничком опремању и едукацији запослених у локалној самоуправи
3.6.8.1

3.6.8.2

Набавка рачунарске опреме,програма аОпштина,
2010 – 2011
и канцеларијског намештаја у
Министарство за
општинској управи
државну управу и лок.
самоуправу
Континуирана едукација и обука
Општина,
2010 – 2015
запослених у Општинској управи
Мин. за државну управу
и локалну самоуправу

800.000,00
Министарство,
донатори

Ефикаснији рад и бољи
услови рада

300.000 годишње,
Министарство,
општина донатори

Ефикаснији рад

Министарсрво
Општина

Ефикаснији рад
Општинске управе

Месна заједница,
општина, донација
Месна заједница,
општина,
Министарство,
донација

Бољи услови
за рад
Ефикаснији рад

3.6.9 Програм: Повећавање ефикасности локалне самоуправе
3.6.9.1

Електронска управа

Министарство,
општина

2010 – 2013

3.6.10 Програм: Презентација општине
3.6.11 Програм: Уређење и техничко опремање месних канцеларија
3.6.11.1
3.6.11.2

Извођење радова на уређењу простора
месних канцеларија
Набавка рачунарске опреме и
канцеларијског намештаја у МК

Месне заједнице,
2010 – 2013
општина
Општина, Министарство 2010 – 2013
за државну управу и
локалну самоуправу

3.6.12 Програм: Подршка јачању капацитета за рад црвеног крста
3.6.12.1

Изградња магацинског простора

Црвени крст, општина,
МЗ

2010 – 2014

Донације, општина
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7. ТИМОВИ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ
КООРДИНАЦИОНИ ТИМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СТРАТЕШКИ ТИМ

Раденко Петрић – председник Општине
Бранко Даниловић – Општинска управа

1. Раденко Петрић – председник Општине
2. Бранко Даниловић – Општинска управа

Милутин Ковић – секретар СО-е
Миладин Станчетић – Општинска управа
Ковиљка Милановић - Општинска управа
Оливера Маштраповић - Општинска управа
Слободан Ђурковић – Дирекција за пољопривреду
Славко Владимировић - Општинска управа

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Милутин Ковић – секретар СО-е
Миладин Станчетић – Општинска управа
Ковиљка Милановић - Општинска управа
Оливера Маштраповић - Општинска управа
Слободан Ђурковић – Дирекција за пољопривреду
Славко Владимировић - Општинска управа
Драгица Тешић – испред тематске радне групе
Славко Ђурковић – испред тематске радне групе
Милош Мијатовић – испред тематске радне групе
Предраг Бојичић – испред тематске радне групе
Миленко Бродић – испред тематске радне групе
Бранислав Малетић – испред тематске радне групе
Верољуб Ђурковић – испред тематске радне групе
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