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ПРИОРИТЕТ: 1. Унапрeдити квалитет животне средине кроз 

планско управљање отпадом на територији општине и региона и обезбедити 

квалитетно водоснабдевање и заштитити водотокове 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

висок 

ВИЗИЈА : Бољевац је место са изграђеном комуналном инфраструктуром, очуваном здравом животном 

средином, која одрживо користи природне ресурсе, великог учешћа алтернативне енергије, што је квалитетан 

услов за здрав живот и друштвени развој становништва. 

ОПШТИ ЦИЉ : Плански развијена инфраструктура и ефикасно коришћење свих видова 

енергије у условима очуване и унапређене животне средине 
 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ ПАРТНЕРИ 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 

 
1 
 
 
 

 
Успостављен ефикасан 
систем планског 
управљања отпада 

1. Санација депоније 
„Обла“ и др. дивљих 
депонија и изградња 
прихватне станице  

 
Општина, ЈКП «Услуга» 
 
 
 

 
Фазно: 2009., 2010. и 
2011. 
Динамика изградње 
прихватне станице 
зависи од изградње 
регионалне депоније 
Халово 
 

 
Фонд за заштиту 
животне средине и 
Општина  
230 000 

Индик. бр. 7., 8.; 
 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 1 

Инфраструктура и окружење 
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2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

20% домаћинстава 
насељених подручја 
укључених у систем 
канализационе мреже 

 
2. Изградња 
канализационе мреже у 
Бољевцу 
 
3. Изградња 
канализационе мреже у 
насељу Ртањ 

Општина, ЈКП «Услуга» 
 

 
 
 
Општина, ЈКП «Услуга» 

2010 – 2015. 
 
 
 
 
2015-2020. 
 

Општина, НИП, Стране 
кредитне линије, 
Министарства  
1 000 000 

Број домаћинстава 
прикључених на 
канализациону 
мрежу;Индикат. бр. 
2,1 

20% отпадних вода 
пречишћено 

 

4. Завршетак изграње 
система за 
пречишћавање отпадних 
вода у Бољевцу 
 

 
Општина, ЈКП «Услуга» 

 
2010 – 2013. 

Општина, НИП, Стране 
кредитне линије, 
Министарства  
12 000 000 

Индик. бр. 1.,2.; 
Количина 
пречишћених 
отпадних вода у 
односу на укупну 
количину отпадних 
вода 

Смањени губици у 
водосистему за 30% 

 
5. Реконструкција 
главног вода за водовод 
и реконструкција 
водоводне мреже у 
Бољевцу 
 

 
Општина, ЈКП «Услуга» 

 
2010-2015. 

Општина, НИП, Стране 
кредитне линије, 
Министарства 
10 000  

Однос испоручене и 
произведене 
количине воде; 
индикатор 15 

Заштићени водотокови и 
купалиште на Змијанцу 

 
6. Регулација 
водотокова: Арнауте, 
Змијанца, потока 
Рашинац,  
 
7. Уређење водотокова: 
Арнауте, Змијанца, 
потока Рашинац, 
 
8. Изградња система за 
наводњавање 
 

Водопривреда; 
 
 
 
 
 
Водопривреда, 
Општина, ЈКП «Услуга» 

 
 
Општина, Министарства, 
Регионалана привредна 
комора 

 
 
2010-2015. 
 
 
 
трајно 

 
 
 
2020. 

Водопривреда, Општина 
50 000  
 
 
 
 
5000  

 
 
 
Општина, Министарства, 
донатори 

Индик. бр. 1.; 
Дужина уређених 
водотокова у односу 
на идентификовану 
дужину водотокова 

 
 
 
 
 
Површине под 
системом за 
наводњавање 

 
9. Изградња купалишта у 
Бољевцу, Кривом Виру и 
Сумраковцу 

Општина, ЈКП «Услуга», 
Водопривреда 

2010-2014. Водопривреда, 
Општина; Министарство 
РРЛС, сектор:туризам 
30 000 

Индик. бр. 16.; Дуж. 
уређених водотокова у 
односу на 
идентификовану дуж. В. 
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ПРИОРИТЕТ: 2. Унапредити постојећу и изградити нову путну и 

комуналну инфраструктуру 
 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

висок 

ВИЗИЈА : Бољевац је место са изграђеном комуналном инфраструктуром, очуваном здравом животном 

средином, која одрживо користи природне ресурсе, великог учешћа алтернативне енергије, што је квалитетан 

услов за здрав живот и друштвени развој становништва. 

ОПШТИ ЦИЉ : Плански развијена инфраструктура и ефикасно коришћење свих видова 

енергије у условима очуване и унапређене животне средине 
 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 1 

Инфраструктура и окружење 
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н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

 
Уређена индустријска 
зона „Мирово“ 
 
 
 
 
Измештање тешког  
теретног саобраћаја из 
насељеног подручја 

 
1. Стварање услова за  
уређење и опремање 
индустријске зоне на 
Мирову 
 

 
Општина, ЈКП «Услуга» 
 

 
2010-2015. 
 

 
Општина, МРРЛС 
20 000 
 

Индик. бр. 
23.,24.,25.,26.,27.,28.,29 

 
2. Покретање 
иницијативе за изградњу 
саобраћајне петље на 
путу Параћин – Зајечар 
 

Општине региона, 
Министарства 

2015. Општина, Министарство 
за инфраструктуру, 
«Путеви Србије» 
---- 

 

Израђени сви 

просторни планови 

 
3. Израђен просторни 
урбанистички план 
Општине Бољевац и 

план генералне 
регулације насеља 
Бољевац 
 
4. Израда планова 
детаљне регулације 

Општина 
 
 
 
 
 
 
 
 
Општина и приватници 

2009/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-2020. 

Општина 
300 000 
 
 
 
 
 
 
Општина, привредна 
предузећа, домаћа и 
страна 

 

Подигнут квалитет 

постојеће локалне 

путне мреже 

 
5. Санација и обнова 
локалних и атарских 
путева 
 

6. Изградња нових 
локалних и атарских 
путева и пешачких, 
бициклистичких стаза 
 

Општина, ЈКП „Услуга“ 

 
 
 
 
 
Општина и 
Министарства 

 
Трајно 
 
 
 
 
 
2013-2017. 

Општина 
40 000/год. 
 
 
 
 
 
Општина, Министарства, 
Управа за 
пољопривредна 
земљишта 

Индик. бр. 14., 6.; 
Удео санираних и 
обновљених путева у 
локалној мрежи 
 
 
 
Индикатор: 6,14 
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ПРИОРИТЕТ: 3. Равномерни инфраструктурни развој на територији 

општине 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

висок 

ВИЗИЈА : Бољевац је место са изграђеном комуналном инфраструктуром, очуваном здравом животном 

средином, која одрживо користи природне ресурсе, великог учешћа алтернативне енергије, што је квалитетан 

услов за здрав живот и друштвени развој становништва. 

ОПШТИ ЦИЉ : Плански развијена инфраструктура и ефикасно коришћење свих видова 

енергије у условима очуване и унапређене животне средине 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1 
 
 
 

70%  сеоских 
домаћинстава 
прикљућено на 
водоводни систем 

1. Програми којима се 
решава питање 
водоснабдевања у МЗ 

Општина, ЈКП «Услуга» До 2020. Водопривреда, 
Општина, ИПА и 
програми прекограничне 
и транснационалне 
срадње (ЦБЦ, СЕЕ) 
10 000 

Број домаћинстава 
прикључених на 
водоводни систем у 
односу на укупни број 
сеоских домаћинстава; 
Индикатор 15. 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 1 

Инфраструктура и окружење 



 6 

2 Унапређена 

туристичка понуда 

2. Програм изградње 
инфраструктуре за 
потребе туризма – 
довршавање пута ка 
Боговинској пећини, 
уређење путева ка 
манастирима, 
постављање туристичке 
сигнализације и уређење 

туристићких стаза на 
Ртњу 
 
3. Уређење паркова, 
зелених површина, 
јавних чесми, бунара и 
фонтана, комуналне ски-
стазе 
 
4. Програм развоја етно-
туризма 

Општина, ЈКП «Услуга» 2011-2015. Општина, Министарство 
за туризам, ИПА и 
програми прекограничне 
и транснационалне 
срадње (ЦБЦ, СЕЕ) 
500 000 

Индик. бр. 4. 

Број туриста у односу 
на број становника 

3 Стварање нових 

туристичких садржаја 

5. Реконструкција, 
санација и уређење свих 
природних, културних и 
историјских објеката и 
локалитета 
 
6. Изградња одморишта, 
излетишта, камп 
простора 

Општина, ЈКП «Услуга» 2011-2017. Општина, Министарство 
за туризам, ИПА и 
програми прекограничне 
и транснационалне 
срадње (ЦБЦ, СЕЕ) 
500 000 

Индик. бр. 4. 
Број туриста у односу 
на број становника 
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ПРИОРИТЕТ: 4.  Повећање коришћења обновљивих извора енергије  
СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

средњи 

ВИЗИЈА : Бољевац је место са изграђеном комуналном инфраструктуром, очуваном здравом животном 

средином, која одрживо користи природне ресурсе, великог учешћа алтернативне енергије, што је квалитетан 

услов за здрав живот и друштвени развој становништва. 

ОПШТИ ЦИЉ : Плански развијена инфраструктура и ефикасно коришћење свих видова 

енергије у условима очуване и унапређене животне средине 
 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 

1 Повећан удео 

обновљивих извора у 

укупној потрошњи 

енергије за 10% 

 
1. Изградња мини-хидро 
електрана 
 

Општина и приватни 
сектор 

2015. Приватна домаћа или 
страна предузећа 
----- 

Иникат. бр. 9., 10. 

 
2. Постављање 
ветрогенератора 
 
3. Изградња постројења 
за добијање енергије 
обрадом биомасе 
 

Општина и приватни 
сектор 

2015. Приватна домаћа или 
страна предузећа 
----- 

Иникат. бр. 9., 10. 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 1 

Инфраструктура и окружење 
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4. Постављање соларних 
панела; партнери: 
инвеститори, домаћа и 
страна предузећа, јавне 
установе, физичка лица 
 

 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ: 5.  Смањење трошкова кроз повећање енергетске 

ефикасности  

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

средњи 

ВИЗИЈА : Бољевац је место са изграђеном комуналном инфраструктуром, очуваном здравом животном 

средином, која одрживо користи природне ресурсе, великог учешћа алтернативне енергије, што је квалитетан 

услов за здрав живот и друштвени развој становништва. 

ОПШТИ ЦИЉ : Плански развијена инфраструктура и ефикасно коришћење свих видова 

енергије у условима очуване и унапређене животне средине 
 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 1 

Инфраструктура и окружење 
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н. ЦИЉ АКТИВНОСТ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 

1 Смањени трокови 

енергетске потрошње 

за 40% 

 
1. Реконструкција 

јавне расвете 
увођењем 
штедљивих 
сијалица 

2. Реконструкција 
јавне расвете 
постављањем 
сијалица које се 
напајају из 
алтернативних 
извора енергије 

 

Општина , ЈКП 
«Услуга», РАРИС 

2015. Општина, 
Министарства, ИПА 
 

Број замењених 
сијалица у систему 
јавне расвете са 
штедљивим 
сијалицама у односу 
на укупан број и број 
сијалиц које су 
прикључене на 
алтернативни извор 
напајања;  
 
 
индикатор бр.9 

 
3. Санација објеката и 
топловодних система 
јавних установа у складу 
са принципима 
енергетске ефикасности 

Општина , ЈКП 
«Услуга», РАРИС 

2015. Општина, 
Министарства, ИПА 
 

Број 
реконструисаних 
објеката у односу на 
укупан број; 
индикатор бр.9. 
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ПРИОРИТЕТ: 1. Успостављање модела за подршку развоја 

малих и средњих предузећа 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

висок 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је заједница задовољних, срећних и запослених људи са развијеном 

индустријом за прераду дрвета, малим и средњим предузећима, туризмом и пољопривредном производњом, пре 

свега, здраве хране. 

ОПШТИ ЦИЉ : Стварање повољног амбијента за инвестирање у развој привреде, 

пољопривреде и туризма зарад повећања запослености и јачања конкурентности 
 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ИНДИКАТОРИ 
 

1 
 
 
 
 
2 
 

Пописана имовина 
пореских обвезника 

1. Попис имовине 
пореских обвезника 

Општина, 
Министарства 

2009-2010. Општина, Министарство 
финансија и ИПА (ЦБЦ, 
СЕЕ) – програми 
прекограничне и 

транснационалне 
сарадње        
 4 000  

Проценат увећања 
буџета насталог као 
ртезултат 
активности пописа 
имовине 

Десет нових станара - 
предузетника БИЦ-а 
 
 

2. БИЦ – пријем нових 
станара-предузетника на 
основу позива 

Општина, 
Канцеларија за 
локални економски 
развој, НСЗ 

До 2013. Општина и 
Министарство за 
економ. и рег.разв., СЕЕ, 
донатори 35 000 

Увећано 
задовољство 
корисника БИЦ-а 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 2 

Економија 
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3 Повећан број малих и 
средњих предузећа за 
10% 

3. Програм подршке 
малим и средњим 
предузећима 

Национална служба 
за запошљавање, 
РАРИС, Канцеларија 
за локлани економски 
развој, Опште 
удружење 
предузетника и 
Министарства 

2015. Општина, Министарства 
и ИПА (ЦБЦ, СЕЕ) – 
програми 
прекограничне и 
транснационалне 
сарадње 
500 000 

Увећано 
запошљавање за 
20%; 
Индикат. Бр. 17., 21., 
22., 26., 27. 

4 Стварање продајно-
пословних услова за рад 
малих и средњих 
предузећа 

4. Завршавање стамбено-

пословне зграде у центру 
Бољевац 

Општина Бољевац, 

инвеститор (ЈПП) 

2013-2014. Општина, инвеститор 

(ЈПП) 

Индикатор 24. 
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ПРИОРИТЕТ: 2. Развој туризма кроз искоришћавање природних 

и унапређење туристичких потенцијала 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

висок 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је заједница задовољних, срећних и запослених људи са развијеном 

индустријом за прераду дрвета, малим и средњим предузећима, туризмом и пољопривредном производњом, пре 

свега, здраве хране. 

ОПШТИ ЦИЉ : Стварање повољног амбијента за инвестирање у развој привреде, 

пољопривреде и туризма зарад повећања запослености и јачања конкурентности 
 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1 Повећан број туриста за 
50% 

1. Програм унапређења 
туристичке понуде 

Општина, ТО, РАРИС, 
Министарства, 
Канцеларија за 

локални развој 

2015. Општина, Министарство 
за туризам и ИПА (ЦБЦ, 
СЕЕ) – програми 

прекограничне и 
транснационалне 
сарадње 
500 000 

Број туриста у односу 
на број становника; 
индикатор 4. 

 
 
 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 2 

Економија 
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ПРИОРИТЕТ: 3. Стварање модела за примену нових 

технологија и облика производње у пољопривреди 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

висок 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је заједница задовољних, срећних и запослених људи са развијеном 

индустријом за прераду дрвета, малим и средњим предузећима, туризмом и пољопривредном производњом, пре 

свега, здраве хране. 

ОПШТИ ЦИЉ : Стварање повољног амбијента за инвестирање у развој привреде, 

пољопривреде и туризма зарад повећања запослености и јачања конкурентности 
 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1 
 
 

Уређена и опремљена 

сточна пијаца 
 
 

1. Уређење и опремање 

сточне пијаце 

Општина и ЈКП 

„Услуга“ 

2015. Општина, Фонд за 

развој пољопривреде и 
ЦБЦ 
10 000 

  

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 2 

Економија 
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2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Повећан сточни фонд за 
20% 

2.Програм оснаживања 
сточарства 
3.Укрупњавање 
пољопривредне 
површине кроз поступак 
спровођења комасације 

Општина, РАРИС, 
Канцеларија за 
локални развој 

2015. Општина, Министарства 
и ИПА (ЦБЦ, СЕЕ) – 
програми 
прекограничне и 
транснационалне 
сарадње 
500 000 

Број грла на км² 
(густина сточног 
фонда) 

50% пољопривредне 

производње базирано 

на принципима 

органске производње 

4. Програми развоја 
пољопривреде 

Општина, РАРИС, 
Канцеларија за 

економски развој 

2015. Општина, Министарства 
и ИПА (ЦБЦ, СЕЕ) – 

програми 
прекограничне и 
транснационалне 
сарадње 
500 000 

Удео пољопривредне 
производње под 

органском 
производњом 

Створени 

пољопривредни 

производи са 

заштићеним пореклом 

и брендом 

 

 

5. Стимулисање 
производње са 
заштићеним пореклом 
 
 
 

 
 
 
 
6. Стимулисање воћарске 
производње 
 
 
 

Општина, РАРИС, 
Канцеларија за 
локални развој, 
Регионална 
привредна комора 
 

 
 
 
Општина, РАРИС, 
Канцеларија за локални 
развој, Регионална 
привредна комора, 
саветодавне стручне 
службе („Агрознање“) 
 

2015. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Општина, Министарства, 
и ИПА (ЦБЦ, СЕЕ) – 
програми 
прекограничне и 
транснационалне 
сарадње 

500 000 
 
 
 
Општина, Министарства, и 
ИПА (ЦБЦ, СЕЕ) – програми 
прекограничне и 
транснационалне сарадње 
 
 
 
 

Број производа са 
заштићеним пореклом 
и брендом у односу на 
укупан број производа 
 
 

 
 
 
Удео воћарске 
производње у односу 
на укупну 
пољопривредну 
производњу, како 
квалитативно тако и 
квантитативно 
 

5 Створени услови за 

производњу и прераду 

еко-биља 

7. Изградња фабрике за 
производњу и прераду 
еко-биља 

Општина, инвеститор 2015. Општина, инвеститор, 
ИПА 

Број произведеног и 
прерађеног еко-биља 
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ПРИОРИТЕТ: 4. Стварање услова и промоција за повећање 

инвестиција 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

висок 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је заједница задовољних, срећних и запослених људи са развијеном 

индустријом за прераду дрвета, малим и средњим предузећима, туризмом и пољопривредном производњом, пре 

свега, здраве хране. 

ОПШТИ ЦИЉ : Стварање повољног амбијента за инвестирање у развој привреде, 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 2 

Економија 
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пољопривреде и туризма зарад повећања запослености и јачања конкурентности 
 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1 Повећан број запослених 
за 30% 

1. Увођење 
стимулативних мера за 
подстицање инвестиција 

Општина, РАРИС, 
Канцеларија за 
локални развој 

2015. Општина, Државни 
фондови  
----- 

Индикат. 26., 27., 
28.,29.,30. 

2. Промоција могућности 
инвестирања на територији 
општине 
3. Оснивање нових јавних 
предузећа, нпр. Дирекција 
за изградњу и Предузеће за 
контролу бројности паса и 
мачака луталица 

Општина, РАРИС, 
Канцеларија за 
локални развој 

2015. Општина, ЦБЦ 
500 000 

Индикат. 26., 27., 
28. 
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Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 3 

Друштвене делатности 
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ПРИОРИТЕТ: 1. Повећање комуникације између сеоске и 

градске средине 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

средњи 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је препознатљива по очуваној традицији и развијеној култури, створеним 

условима за здраво и безбедно одрастање деце  и омладине – средина у којој се препознају и задовољавају 

социјалне, образовне и здравствене потребе грађана. 

ОПШТИ ЦИЉ : Стварање услова за задовољавање културних, здравствених, образовних, 

спортских и социјалних потреба кроз јаћање компетенције институција и развој нових могућности 
 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1 
 
 
 
 
2 

 
Сва села и насеља имају 
целодневну аутобуску 
комуникацију 
 
 

 
1. Побољшавање јавног 
превоза кроз јачање 
аутобуских линија и 
таксија 

 
Општина , приватни 
сектор 

 
трајно 

Општина, 
Министарства, и ИПА 
(ЦБЦ, СЕЕ) – програми 
прекограничне и 
транснационалне 
сарадње 500 000 

Инд.бр.6.; 
Увећано задовољство 
грађана услугама 
јавног превоза 

Основана Канц. за младе 
и сви друштвени сектори 
имају свој 
институционални оквир 

2. Програм подршке 
стваралаштву, 
поједицима и 
неформалним групама 

 
Општина и 
Министарства 

 
трајно 

 
Општина , 
Министарство, ЦБЦ 
10 000 

Индикат.бр. 12.; Број 
идентификованих и 
имплементираних 
пројеката 
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ПРИОРИТЕТ: 2. Презентовање Бољевца као доброг домаћина 
СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

средњи 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је препознатљива по очуваној традицији и развијеној култури, створеним 

условима за здраво и безбедно одрастање деце  и омладине – средина у којој се препознају и задовољавају 

социјалне, образовне и здравствене потребе грађана. 

ОПШТИ ЦИЉ : Стварање услова за задовољавање културних, здравствених, образовних, 

спортских и социјалних потреба кроз јаћање компетенције институција и развој нових могућности 
 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
Очувати и унапредити 
традиционалне 
манифестације 
 
 
 
 
 
 

 
1. Програм очувања и 
унапређења 
традиционалних 
манифестација као што 
су: Сусрети села, 
Бекријада и „Црноречје у 
песми и игри“ и сл. 

 
Општина  
Министарства 
Прекогранични 
партнери 

 
трајно 

Општина, 
Министарства, и ИПА 
(ЦБЦ, СЕЕ) – програми 
прекограничне и 
транснационалне 
сарадње 500 000 

Инд.бр.12.; 
Увећано задовољство 
грађана програмским 
садржајима; 
Број прилога на 
локалним, 
регионалним и 
националним 
медијима 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 3 

Друштвене делатности 
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2 

Подржати савремене и 
нове манифестације 

2. Програм подршке 
стваралаштву, 
поједицима и 
неформалним групама 
које успостављају 
концептуално нове 
манифестације 

 
Општина и 
Министарства 
Прекогранични 
партнери 

 
трајно 

 
Општина , 
Министарство, ЦБЦ 
100 000 

Индикат.бр. 12.; Број 
идентификованих и 
имплементираних 
пројеката; 
Увећано задовољство 
грађана програмским 
садржајима; 
Број прилога на 
локалним, 
регионалним и 
националним 
медијима 
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ПРИОРИТЕТ: 3. Стварање бољих услова за спорт и рекреацију 

 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

средњи 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је препознатљива по очуваној традицији и развијеној култури, створеним 

условима за здраво и безбедно одрастање деце  и омладине – средина у којој се препознају и задовољавају 

социјалне, образовне и здравствене потребе грађана. 

ОПШТИ ЦИЉ : Стварање услова за задовољавање културних, здравствених, образовних, 

спортских и социјалних потреба кроз јаћање компетенције институција и развој нових могућности 
 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1 
 
 
 

Санирани, реновирани и 
израђени потребни 
спортски објекти 
 
 
 
 

1. Санирање и изградња 
спортских терена 

Општина и ЈКП 
„Услуга“ 

2015. Општина, 
Министарства 
100 000 

Индк. бр. 16. 

 
2. Отварање стрељане у 
Боговини 
 

 
Општина и приватни 
предузетници 

 
2017. 

 
Општина и приватно 
предузеће 
----- 

 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 3 

Друштвене делатности 
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2 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
3. Реновирање и 
прилагођавање спортске 
хале за спортске и 
забавне манифестације 
 

 
Општина, ЈКП 
„Услуга“ и 
Министарства 

 
2015. 

 
Општина , 
Министарство, ИПА 
50 000 

 

 
4. Обележавање 
рекреативних и 

бициклистичких стаза 
(израда тематских мапа) 
 

 
Општина, ЈКП 
„Услуга“ и 

Министарства 

 
2014. 

 
Општина , 
Министарство, ИПА 

10 000 

Дужина обележиних 
стаза у односу на 
укупну дужину 
идентификованих 
стаза 

Сваки месец у години – 
обележен спортским 
догађајем 
 

 

5. Промоција здравог 
живота – организовање 
спортских манифестација 
 

Општина, Кула 
(Бугарска), Кавадарци 
(Македонија), школе, 
Спортски савез 

трајно Општина и 
Министарство 
140 000 

Број спортских 
манифестација; 
Број обухваћених 
спортским 
манифестацијама у 
односу на укупно 
становништво 

Поред постојећих 

спортских клубова, 

основан и одбојкашки 

клуб 

6. Оснивиње нових и 
оснаживање постојећих 
спортских клубова 

Општина и Спортски 
савез Србије 

трајно Општина , 
Министарство 
60 000/год. 

Број чланова клубова 
у односу на укупно 
становништво 
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ПРИОРИТЕТ: 4. Здравствена заштита, социјална инклузија кроз 

развијање позитивних вредности, јачање породичних снага и 
ванинституционална заштита старих 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

средњи 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је препознатљива по очуваној традицији и развијеној култури, створеним 

условима за здраво и безбедно одрастање деце  и омладине – средина у којој се препознају и задовољавају 

социјалне, образовне и здравствене потребе грађана. 

ОПШТИ ЦИЉ : Стварање услова за задовољавање културних, здравствених, образовних, 

спортских и социјалних потреба кроз јаћање компетенције институција и развој нових могућности 
 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1 
 
 

 
Основан дневни боравак 
за старе 
 

 
1. Оснивање дневног 
боравка за инвалиде, 
старе 

 
Опшптина, 
Министарства и 
Црвени Крст Србије 

 
2017. 

 
Општина , 
Министарство 
50 000 

  

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
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2 

 

Оснаживање рањивих 

група 

 

2. Повећање буџета за 

потребе социјалних 

давања на нивоу 

општине за 20% 

 

 
Општина и 
Министарства 

 
2014. 

 
Општина, 
Министарства 
500 000 

Индикат: бр. 18., 20. 
Износ опредељених 
буџетских средстава у 
односу на укупни буџет 

  3. Програми укључивања 
мањинских заједница  

 
4. Програм подршке 
установи здравствене 
заштите становништва 
 

Општина и 
Министарства, НВО 

 
 
Општина и 
Министарства, ИПА 

2015. 
 

 
 
трајно 
 
 

Општина, 
Министарства 

200 000 
 
Општина и 
Министарства, ИПА 
300 000 

Број идентификованих 
и имплементираних 

пројеката; 
 
Број доктора 
специјалиста 
(индикатор бр.19); број 
нових апарата и нових 
возила Дома здравља 
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ПРИОРИТЕТ: 5. Стварање бољих услова у култури и 

образовању адаптацијом објеката и усавршавањем кадрова 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

средњи 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је препознатљива по очуваној традицији и развијеној култури, створеним 

условима за здраво и безбедно одрастање деце  и омладине – средина у којој се препознају и задовољавају 

социјалне, образовне и здравствене потребе грађана. 

ОПШТИ ЦИЉ : Стварање услова за задовољавање културних, здравствених, образовних, 

спортских и социјалних потреба кроз јаћање компетенције институција и развој нових могућности 
 

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1 
 

Отворен Дом за ученике 
 

 
1. Оснивање интерната – 
Дом за ученика 
 

 
Општина и 
Министарства 

 
2017. 

 
Општина , 
Министарство 
100 000 

 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
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Друштвене делатности 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Отворена два нова 

образовна профила у 

Средњој школи и 

створена могућност за 

преквалификацију на 

нивоу 

средњошколског 

образовања 

 

 
2. Програм 
прилагођавања 
образовних профила 
потребама локалне 
заједнице и задоваљање 
потреба за стручним 
кадровима 
 

 
 

 
Општина и 
Министарства, 
Национална служба 
за запошљавање, 
Школска управа и 
школе, привреда 

 
трајно 

 
Министарство, 
Општина, Школе, 
Приватне школе 
високог образовања, 
ЦБЦ 
10 000 

Индикат.бр.: 13. 
Увећано 
запошљавање као 
резултат 
програмских 
интервенција 

 

Адаптиране и 

опремљене зграде 

културе и образовања 

 
3. Адаптација и 
доградња зграда 
предшколске установе и 
школа у Општини 
Бољевац  
 

 
Општина, ЈКП 
„Услуга“, РАРИС и 
Министарства 

 
2014. 

 
Општина , 
Министарство, ИПА 
10 000 

Индик. бр. 16. 

 
4. Адаптација и 

опремање зграде КОЦ-а 

 
Општина, ЈКП 

„Услуга“ и 
Министарства 

 
2013. 

 
Општина , 

Министарство, ИПА 
20 000 

 

5. Адаптација других 
објеката од значаја за 
културу, образовање као 
што су Домови културе 
по МЗ и сл. 

Општина 2020. Општина, донатори  
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ПРИОРИТЕТ: 1. Јачање институционалних капацитета за развој СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

висок 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је кадровски оспособљена локална администрација, умрежена, повезана са 

другим општинама и републичким институцијама, развијеног партнерства и дијалога са предузетницима и 

грађанима. 
ОПШТИ ЦИЉ : Самостално и одговорно управљање кроз оспособљавање институција и 

неговање партнерских односа на свим нивоима  

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 4 

Управљање 
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1  
Институционални 
капацитети препознати, 
међусобно повезани и 
делотворни 

1. Програм 

унапређења рада 

канцеларије за 

локални економски 

развој 

Општина, РАРИС, 

Министарства… 

трајно 

 

Општина и 

Министарства 

10 000 

Број захтева за 
донаторске фондове 
који је поднет у току 
посматраног периода; 
Број одобрених 
пројеката од старне 
финансијских и 
других институција у 
посматраном 
периоду; 
Број службемика који 
су обучени и стекли 
специфичне вештине 
за студије 
изводљивости, 
бизнис-планове итд. 
као резултат 
специфичене 
инструктаже 

2. Унапређење рада 

друштвених 

организација и 

удружења грађана 

као партнера 

локалне самоуправе 

Општина, РАРИС, 

Министарства… 

трајно Општина и 

Министарства ЦБЦ 

и ИПА 

10 000 

Интеракција између 
локалне самоуправе и 
др. развојних субјекта 
увећана кроз 
заједнички рад, 
партнерске 
споразуме, 
споразууме о 
сарадњи, 
умрежавање и др. 
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Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 4 

Управљање 
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ПРИОРИТЕТ: 2. Реорганизација и унапређење рада локалне 

самоуправе 

 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

висок 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је кадровски оспособљена локална администрација, умрежена, повезана са 

другим општинама и републичким институцијама, развијеног партнерства и дијалога са предузетницима и 

грађанима. 
ОПШТИ ЦИЉ : Самостално и одговорно управљање кроз оспособљавање институција и 

неговање партнерских односа на свим нивоима  

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1 Кадровски оспособљена 
локална самоуправа  

1. Програм 

стручног 
Општина, РАРИС, 

Министарства… 

трајно Општина и 

Министарства ЦБЦ 

Број службемика који 
су обучени и стекли 
специфичне вештине 
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усавршавања 

радника 

(континуиран

а едукација) 

 

 

 

 

2. Оснаживање 

служби ОУ 

Бољевац 

и ИПА 

2 000/год. 

за студије 
изводљивости, 
бизнис-планове итд. 
као резултат 
специфичене 
инструктаже; 
Увећано задовољство 
привредних и др. 
субјеката у услугама 
јавне администрације 

3. Оснаживање 

Канцеларије за 

локлани економски 

развој отварањем 

нових радних места 

Општина, 

Министарство за 

локалну 

самоуправу и 

Министарство 

финансија 

2015. Министарства; 

вредност 

инвестиције 
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ПРИОРИТЕТ: 3. Развијање партнерства и дијалога јавног сектора са 

предузетницима и цивилним сектором 
 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

висок 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је кадровски оспособљена локална администрација, умрежена, повезана са 

другим општинама и републичким институцијама, развијеног партнерства и дијалога са предузетницима и 

грађанима. 
ОПШТИ ЦИЉ : Самостално и одговорно управљање кроз оспособљавање институција и 

неговање партнерских односа на свим нивоима  

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

1  
Развијено партнерство и 

дијалог између јавног 
сектора , предузетника и 
цивилног сектора 

1. Промовисање 

јавно приватног 

партнерства 

РАРИС, Општина трајно Општина и 

Министарства ЦБЦ 

и ИПА 

1 000/год. 

Интеракција између 
локалне самоуправе и 
др. развојних субјекта 
увећана кроз 
заједнички рад, 
партнерске 
споразуме, 
споразууме о 
сарадњи, 
умрежавање и др.; 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 4 

Управљање 
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Број планова 
активности везаних за 
развој који су 
направљени и 
реализовани 

2. Умрежавање 

канцеларије за 

економски развој са 

удружењима и 

институцијама у 

области 

пољопривреде и 

предузетништва, 

другим 

Канцеларијама и 

сектором за КЛЕР у 

МРРЛС-у 

Општина, РАРИС, 

Министарства… и 

КЛЕР МРРЛС 

2011. Општина и 

Министарства ЦБЦ 

и ИПА 

10 000 

Интеракција између 
локалне самоуправе и 
др. развојних субјекта 
увећана кроз 
заједнички рад, 
партнерске 
споразуме, 
споразууме о 
сарадњи, 
умрежавање и др. 
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ПРИОРИТЕТ: 4. Унапређење информационих технологија 

информатичког друштва 

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА 

средњи 

ВИЗИЈА : Општина Бољевац је кадровски оспособљена локална администрација, умрежена, повезана са 

другим општинама и републичким институцијама, развијеног партнерства и дијалога са предузетницима и 

грађанима. 
ОПШТИ ЦИЉ : Самостално и одговорно управљање кроз оспособљавање институција и 

неговање партнерских односа на свим нивоима  

н. ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 
 

ИНДИКАТОРИ 
 
 

Општина 

Бољевац 

ЛСДС 2010 – 2020. 
Стратегија одрживог развоја локалне заједнице  
 

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 4 

Управљање 
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1  
Унапређене 
информационе 
технологије  

1. Развој и 

унапређење 

информационих 

технологија 

Општина, РАРИС, 

Министарства… 

2015. Општина и 

Министарства ЦБЦ 

и ИПА 

10 000 

Број рачунара у 
односу на број 
запиослених у 
јавним службама; 
Расположивост 
онлине сервиса 
електронске управе; 
Коришћење услуга 
електронске управе 

од стране 
појединаца 

2. Увођење ГИС-а Општина, РАРИС, 

Министарства… 

2015. Општина 

200 000  

Интеракција између 
локалне самоуправе и 
др. развојних субјекта 
увећана кроз 
заједнички рад, 
партнерске 
споразуме, 
споразууме о 
сарадњи, 
умрежавање и др.; 
Смањено време за 
издавање општинских 
аката; 
Увећано задовољство 
привредних и др. 
субјеката у услугама 
јавне администрације. 

 
 


