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На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 

локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) 

и члана 39. Статута општине Бољевац (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр. 1/08), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

Одборнику Драгану Тороглановићу из Бољевца,  

ПРЕСТАЈЕ мандат пре истека времена на који је изабран,  

подношењем оставке. 

 

II 

Обавестити Изборну комисију Општине Бољевац о 

престанку мандата именованог, из тачке I ове Одлуке, 

ради доделе нових мандата, у складу са Законом. 

  

III 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба  

надлeжном суду  у року од од 48 часова од доношења ове 

Одлуке. 

 

IV 

Ову Одлуку  објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број:06-20 / 2011-I/2.1   

Бољевац, 10.03.2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

2 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 

локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) 

и члана 39. Статута општине Бољевац (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр. 1/08), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Одборници Емини Костадиновић из Бољевца, ул. 

Зајечарска  24,  ПРЕСТАЈЕ мандат пре истека времена на 

који је изабрана,  подношењем оставке. 

 

II 

 Обавестити Изборну комисију Општине Бољевац о 

престанку мандата именоване, из тачке I ове Одлуке, 

ради доделе новог мандата, у складу са Законом. 

  

III 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

надлежном суду  у року од од 48 часова од доношења ове 

Одлуке. 

 

 

 

 

IV 

 Ову Одлуку  објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број:06-20 / 2011-I/2.2   

Бољевац, 10.03.2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

3 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  

општине Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

 

I 

Усваја се Програм развоја директних и индиректних 

корисника буџета општине Бољевац за 2011. годину. 

 

II 

Одлуку доставити: Општинској управи Бољевац- 

Oдељењу за привреду, пољопривреду и развој  и архиви. 

 

III 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број:06-20 / 2011-I/3   

Бољевац, 10.03.2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

4 

На основу члана 92. Закона о буџетском систему 

('''Службени гласник РС'', број 54/09) и  члана 39. Статута 

општине Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', 

број 1/08), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној дана 10. 03. 2011. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о ангажовању екстерног ревизора за завршни рачун 

буџета општине Бољевац за 2010. годину 

 

I 

Aнгажује се екстерни ревизор за завршни рачун 

буџета Општине Бољевац за 2010. годину. 

 

II 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац и доставити: Одељењу за финансије и буџет, 

надлежним институцијама и архиви. 
 

Број:06-20 / 2011-I/4   

Бољевац, 10.03.2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                             16  март 2011.године 

     година IV    Број 3                                                                                                                                                                                                                      стр.   4 

5 

На основу члана 7. и 8. Закона о финанисрању 

локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06) и члана 

39. Статута општине Бољевац („Сл.лист општине 

Бољевац “, бр.1/08), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 10. 03. 2011.године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини стопе пореза на имовину  

(осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на 

наслеђе и поклон) 

 

Члан 1. 

Утврђују се стопе пореза на имовину (осим пореза на 

пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон), а 

у складу са Законом о порезу на имовину („Службени 

гласник РС“, бр. 26/01, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/02, 

„Сл.гласник РС“, бр. 80/02, 135/04 и 101/10) и то: 

1. на права на непокретности пореског обвезника 

који води пословне књиге: - 0,40% 

2. на права на непокретности пореског обвезника 

који не води пословне књиге: -  

 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

 

до 10.000.000 динара 0,40% 

Од 10.000.000 до 25.000.000 

динара 

Порез из подтачке (1) + 0,6% 

на износ преко 10.000,00 

динара 

Од 25.000.000 до 50.000.000 

динара 

Порез из подтачке (2) + 1,0% 

на износ преко 20.000,00 

динара 

Преко 50.000.000 динара 

Порез из подтачке (3) + 2,0% 

на износ преко 50.000,00 

динара 

 

Члан 2. 

 Одлуку доставити: Општинској управи, Одељењу 

пореске администрације и архиви Општинске управе 

Бољевац. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана објављивања у 

„Службеном листу општине Бољевац“, а примењиваће се 

од 01. јануара 2011.године. 

 

Број: 06 – 20 / 2011 – I/5 

Бољевац, 10. 03. 2011.годинe 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
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На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 39. Статута 

општине Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', 

бр.1/08) и члана 5. Статута Сталне конференције градова 

и општина – Савеза градова и општина Србије, 

Скупштина  општине Бољевац на седници одржаној 10. 

03. 2011. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о потврђивању чланства  општине Бољевац 

у Сталној конференцији градова и општине – Савезу 

градова и општине Србије 

 

Члан 1. 

 Скупштина  општине Бољевац потврђује да је  

општина Бољевац члан Сталне конференције градова и 

општина – Савеза градова и општина Србије, са 

седиштем у Београду, Македонска 22. (у даљем тексту: 

СКГО). 

 

Члан 2.  

 Скупштина  општине Бољевац потврђује да прихвата 

све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. 

Скупштина СКГО, одржана 7. децембра 2010. године. 

 

Члан 3. 

 Скупштина  општине Бољевац потврђује да у складу 

са Статутом СКГО,  општина Бољевац преузима обавезу: 

- да активно доприоси остваривању циљева СКГО, 

- да учествује, у складу са интересовањем, у 

активностима СКГО, 

- да обезбеди да њени  представници обављају 

функцију у органу СКГО на коју је изабрана  општина 

Бољевац, 

- да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком 

Скупштине СКГО и 

- да обавља друге активности које му повере 

Скупштина и Председништво СКГО. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''. 

 

Број: 06 – 20 / 2011 – I/6 

Бољевац, 10. 03. 2011.годинe 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 
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 На основу члана 88. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 29. 

Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 36/2009, 

88/2010) и члана 39. Статута општине („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08), Скупштина општине 

Бољевац, на седници одржаној дана 10. 03. 2011. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1.  

 Општина Бољевац прихвата иницијативу Скупштине 

општине Сокобања за оснивање Регионалне туристичке 

организације „Југоисточна Србија“ (у даљем тексту: РТО 

„Југоисточна Србија“). 

 

Члан 2. 

 Даје се сагласност на оснивачка акта РТО 

„Југоисточна Србија“ – Уговор о оснивању Регионалне 

туристичке организације југоисточна Србија. 

 

Члан 3.  

 Даје се сагласност на Статут Регионалне туристичке 

организације југоисточна Србија. 

 

Члан 4. 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Регионалне 

туристичке организације југоисточна Србија. 

 

Члан 5. 

 Овлашћује се председник Општине Бољевац  др 

Небојша Марјановић,   да представља и заступа интересе 

Скупштине општине Бољевац, као једног од оснивача у 

поступку оснивања. 

 

Члан 6.  

 Одлуку доставити општини Сокобања. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

Број:06-20 / 2011-I/7 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
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 На основу члана 27.  став 2. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94) и члана 39. 

Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр.1/08), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 10. 03. 2011. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ 

''РТАЊ'' 

 

Члан 1. 

Дечје одмаралиште ''Ртањ'', са седиштем у насељу 

Ртањ, матични број: 07271131, ПИБ-100704092 (у даљем 

тексту: ликвидациони субјект), укида се и престаје да 

постоји по спровођењу  поступка редовне ликвидације, 

јер су испуњени сви законски услови за престанак рада 

ове установе. 

Поступак редовне ликвидације спровешће се сходно 

чл.347-365. Закона о привредним друштвима (''Службени 

гласник РС'', бр.125/2004). 

 

Члан 2.  

 У складу са чланом 1. ове одлуке спроводи се 

поступак редовне ликвидације, на следећи начин: 

1. редовна ликвидација се спроводи вансудски преко 

ликвидационог управника; 

2. Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да 

постоје сви органи ликвидационог субјекта и сва њихова 

овлашћења прелазе на ликвидационог управника, 

укључујући и овлашћење за заступање; 

3. За ликвидационог управника именује се Миодраг 

Јовић из Бољевца. 

Ликвидациони управник је дужан да заступа 

ликвидациони субјект у свим судским поступцима који 

су активни у моменту покретања поступка редовне 

ликвидације; 

Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније до 

истека петнаестог дана од дана доношења ове одлуке 

поднети Привредном суду регистрациону пријаву  о 

покретања поступка ликвидације и ову одлуку ради 

регистрације ликвидације. 

Ликвидациони управник саставиће финансијски 

извештај са стањем на дан отварања поступка 

ликвидације и доставити га Скупштини општине 

Бољевац у року од 60 дана од дана покретања поступка 

ликвидације, као и почетни ликвидациони биланс 

најкасније три месеца по отварању поступка ликвидације 

који подноси овој скупштини. 

За време обављања послова ликвидације, 

ликвидациони управник има право на нето накнаду у 

износу од 20.000,00 динара месечно, почев од дана 

доношења ове одлуке, која ће се исплаћивати из 

средстава буџета; 

 4. На име предујма трошкова ликвидационог 

поступка обезбедиће се средства у износу од 100.000,00 

динара, који ће се уплатити након уписа поступка 

ликвидације код Привредног суда у Зајечару, а коначан 

износ трошкова ликвидационог поступка биће обезбеђен   

у буџету општине Бољевац. 

5. Овлашћује се председник Општине Бољевац, да у 

име Општине Бољевац и ликвидационог субјекта, чији је 

оснивач Општина Бољевац по  Одлуци о  усаглашавању 

одмаралишта ''Миодраг Сибиновић – Зоран'' Ртањ са 

Законом (''Службени лист општина Бољевац, Бор...'', бр. 

6/03, 15/05)  закључи уговор са ликвидационим 

управником, којим ће се уредити дужности и права 

ликвидационог управника, ликвидационог субјекта и 

Општине Бољевац  у послу редовне ликвидације; 

6. Даном доношења ове одлуке ликвидациони 

субјект не може преузимати нове послове, већ само 

послове везане за спровођење ликвидационог поступка 

као што су продаја  имовине,  плаћање поверилаца, 

наплата потраживања  и друге послове  нужне за 

ликвидацију установе; 

7. Овлашћује се председник Општине Бољевац или 

лице које он овласти, да у року од три дана, од дана 

ступања на снагу ове Одлуке, уведе ликвидационог 

управника у посао, тако што ће га, након потписаног 

уговора о делу; 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 
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- представити запосленима у ликвидационом 

субјекту, 

- дати му кључеве од просторија и печат 

ликвидационог субјекта, 

- дати примерак ове Одлуке, исправе потребне за 

регистрацију покретања ликвидације код Привредног 

суда у Зајечару и отварање рачуна и депоновање потписа 

ликвидационог управника  код пословне банке; 

- предузети остале радње којима се омогућава 

отпочињање ликвидације; 

8. По доношењу ове одлуке ликвидациони управник 

ће: 

- позвати  све дужнике да  измире своје обавезе 

према ликвидационом субјекту у законском року   и 

- обавестити све повериоце да пријаве своја 

потраживања у року од 30. дана од дана објављивања 

одлуке о покретању поступка ликвидације, на адресу 

Дечја установа ''Ртањ'' Ртањ – у ликвидацији 

Повериоци који не пријаве своја потраживања у року 

од 30 дана од дана објављивања последњег огласа, губе 

право на наплату потраживања у поступку ликвидације; 

9. Средства за намирење поверилаца биће обезбеђена 

продајом, односно издавањем у закуп имовине 

ликвидационог субјекта. 

10. Овлашћује се Председник општине Бољевац или 

лице које он овласти, да током ликвидације пружа сву 

потребну помоћ ликвидационом управнику, како би се 

ликвидациони поступак окончао што пре и уз што мање 

трошкова; 

11. Ликвидациони управник се задужује и овлашћује 

да измени браве на улазним вратима пословних 

просторија ликвидационог субјекта, одмах по увођењу у 

посао, како би спречио улазак у њих неовлашћеним 

лицима, којима је до тада улаз био слободан; 

12.  Престаје радни однос свим запосленима у 

ликвидационом субјекту, уз остваривања свих права у 

складу са законом; 

13. Ако се накнадно утврди да је потребно спровести 

даље радње по окончању редовне ликвидације 

ликвидационог субјекта, исте ће спровести лице које 

одреди надлежни орган Општине Бољевац. 

  

Члан 3. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о оснивању Дечјег одмаралишта ''Ртањ'', са 

седиштем  у  насељу Ртањ (''Службени лист општина 

Бољевац, Бор...'', бр. 6/03, 15/05)  као и сви општи акти 

Дечјег одмаралишта ''Ртањ'' .  

 

Члан 4.  

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац".  

 

Број:06-20 / 2011-I/8 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
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 На основу члана 26. став 2. тачка 2. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94), 

члана 4. Закона о библиотечкој делатности (''Службени 

гласник РС'', бр.34/94 и 101/2005-др. закон), а сходно 

члану 381. став 1. тачка 2. и став 2. Закона о привредним 

друштвима (''Службени гласник РС'', бр. 42/2004) и члана 

39. Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/2008), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 10. 03. 2011. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИПАЈАЊУ БИБЛИОТЕКЕ У БОЉЕВЦУ 

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОМ ЦЕНТРУ У БОЉЕВЦУ 

 

Члан 1.  

Овом Одлуком врши се припајање Библиотеке у 

Бољевцу, која је основана Одлуком о оснивању 

Библиотеке у Бољевцу (''Службени лист општина 

Бољевац, Бор...'', бр.7/05, 16/06)   Културно образовном 

центру  Бољевац, који је основан Одлуком о оснивању 

културно образовног центра Бољевац (''Службени лист 

општина Бољевац, Бор...'', бр.7/95, 3/01, 17/06). 

 

Члан 2. 

Доношењем ове одлуке библиотечка делатност 

обављаће се у Културно образовном центру Бољевац. 

  

Члан 3.  

Културно образовни центар преузима сву имовину и 

запослене, у истом статусу у којем су били у Библиотеци. 

  

Члан 4.  

Ступањем на снагу ове одлуке престаје функција в.д. 

директора Библиотеке и члановима Управног и 

Надзорног одбора Библиотеке. 

  

Члан 5. 

У року од 30. дана од дана уписа промене у регистар 

Привредног суда у Зајечару, извршиће се попис имовине 

и примопредаја тако утврђеног стања са стањем у 

пословним књигама. 

 

Члан 6. 

На основу ове одлуке извршиће се брисање 

Библиотеке у Бољевцу, матични број-17636561, 

ПИБ-104069346, услед припајања Културно 

образовном центру, матични број-07127464, ПИБ- 

100704679. 

Ову промену објавити у складу са законским 

прописима. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац, а 

примењиваће се даном упис промене у Привредном суду 

Зајечар. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/9 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 
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На основу члана 4. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94), члана 23. и 81. 

Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и 

члана 39. Статута општине Бољевац (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр. 1/08), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. године, 

донета је  

 

О  Д  Л  У  К  А 

о усклађивању Одлуке о оснивању Културно 

образовног - центра у Бољевцу са одредбама Закона о 

култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09)   

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта  

са важећим прописима Културно образовног центра 

Бољевац са одредбама Закона о култури (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09).   

Културно образовни – центар у Бољевцу основан је 

Одлуком о оснивању Културно –образовног центра у 

Бољевцу  (''Службени лист општина Бољевац, Бор...'', бр. 

7/95, 3/01,17/06). 

Ради остваривања потреба грађана у култури, развоја 

културног аматеризма, очувања традиције и развоја 

културе на територији општине Бољевац у складу са 

Законом о култури, Културно образовни центар у 

Бољевцу наставља са радом као установа .   

 

Члан 2.  

Установа ће пословати под називом: Културно 

образовни -  центар  у Бољевцу (у даљем 

тексту:Установа). 

Седиште Установе је у Бољевцу, ул. Кнеза Милоша, 

број 4.  

 

Члан 3.  

На оснивање, организацију и рад Установе 

примењују се прописи о јавним службама.  

 

Члан 4.  

Установа има својство правног лица, са правима, 

обавезама и одговорностима Установе утврђених 

законом, овом Одлуком и статутом Установе.  

 

Члан 5.  

О промени назива, седишта и статусној промени 

Установе сагласност даје оснивач.  

Оснивач прати рад и услове рада Установе и 

учествује у отклањању околности које би могле 

негативно да утичу на делатност Установе.  

Оснивач има право:  

- да директору и Управном одбору предлаже мере у 

циљу остваривања делатности Установе,  

- да тражи подношење редовног годишњег извештаја 

као и других извештаја о раду и пословању Установе,  

- разматра све иницијативе и предмете који се односе 

на обезбеђење услова за остваривање функције и 

задатака Установе и у оквиру своје надлежности 

предузима потребне мере за њихову реализацију.  

 

Члан 6.  

Делатност Установе је:  

90.01 - Извођачка уметност  

90.02 - Друге уметничке делатности у оквиру 

извођачке уметности  

90.03 - Уметничко стваралаштво 

91.01 – Делатност библиотека и архива 

91.02 – Делатност музеја, галерија и збирки 

91.03 – Заштита и одржавање непокретних 

културних добара, културно историјских локација, зграда 

и туристичких споменика  

85.52 - Уметничко образовање  

85.59 - Остало образовање  

85.60 - Помоћне образовне активности 

68.20 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених 

некретнина и управљање њима  

58.14 - Издавање часописа и периодичних издања  

58.19 - Остала издавачка делатност  

59.14 - Делатност приказивања кинематографских 

дела  

47.99 - Остала трговина на мало изван продавница, 

тезги и пијаца.  

Установа може, без уписа у судски регистар да 

обавља и друге делатности које служе делатности 

уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те 

делатности, у мањем обиму или привремено.  

Делатност Установе не може се мењати без 

сагласности оснивача.  

 

Члан 7. 

Средства за   рад  Установе обезбеђена су у буџету 

општине Бољевац на позицији културе у износу до 

11.546.980,00 динара.    

Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, 

односно која стекне Установа су у јавној својини и 

користе се за обављање делатности утврђене овом 

одлуком у складу са законом.  

Установа може стицати приходе обављањем 

делатности, од накнада за услуге, продајом производа, 

уступањем ауторских и сродних права, од легата, 

донација, спонзорства и на други начин, у складу са 

законом.   

 

Члан 8.  

Органи Установе су: директор, управни одбор и 

надзорни одбор. 

  

Члан 9. 

Установом руководи директор. 

Директора Установе именује и разрешава оснивач. 

 

Члан 10. 

Директор Установе именује се на основу претходно 

спроведеног јавног конкурса, на период од четири године 

и може бити поново именован. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и 

спроводи управни одбор Установе. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 

дана пре истека мандата директора. 

Управни одбор Установе дужан је да у року од 30 

дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор 

кандидата и предлог достави Скупштини општине 

Бољевац. 

Оснивач именује директора Установе на основу 

предлога управног одбора Установе. 

Ако оснивач није прихватио предлог управног 

одбора сматра се да јавни конкурс није успео. 
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Услови за избор кандидата за директора Установе 

утврђују се статутом Установе. 

Кандидат за директора дужан је да предложи 

програм рада и развоја Установе, као саставни део 

конкурсне документације. 

  

Члан 11. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности 

директора Установе, без претходно спроведеног јавног 

конкурса, у случају када директору престане дужност пре 

истека мандата, односно када јавни конкурс за директора 

није успео. 

Вршилац дужности директора може обављати ту 

функцију најдуже једну годину. 

  

Члан 12. 

Директор установе: 

1) организује и руководи радом Установе; 

2) доноси акт о организацији и систематизацији 

послова и друга општа акта у складу са законом и 

статутом Установе;   

3) извршава одлуке управног одбора Установе; 

4) заступа Установу; 

5) стара се о законитости рада Установе; 

6) одговоран је за спровођење програма рада 

Установе; 

7) одговоран је за материјално-финансијско 

пословање Установе; 

8) врши друге послове утврђене законом и статутом 

Установе. 

Сагласност на акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова даје Председник општине 

Бољевац 

  

Члан 13. 

Дужност директора установе престаје истеком 

мандата и разрешењем. 

Оснивач установе разрешиће директора пре истека 

мандата: 

1) на лични захтев; 

2) ако обавља дужност супротно одредбама закона; 

3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом 

проузрокује већу штету установи или тако занемарује 

или несавесно извршава своје обавезе да су настале или 

могу настати веће сметње у раду установе; 

4) ако је против њега покренут кривични поступак за 

дело које га чини недостојним за обављање дужности 

директора, односно ако је правноснажном судском 

одлуком осуђен за кривично дело које га чини 

недостојним за обављање дужности директора установе; 

5) из других разлога утврђених законом или статутом 

установе. 

 

Члан 14.  

Управни одбор Установе има 5 чланова.  

Управни одбор чине: 2 представника запослених у 

Установи и 3 представника локалне самоуправе. 

Председника и чланове Управног одбора именује и 

разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и 

познавалаца културне делатности.  

Највише једна трећина чланова управног одбора 

именује се из реда запослених у Установи, на предлог 

репрезентативног синдиката Установе, а уколико не 

постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине 

запослених.  

Најмање једна половина чланова Управног одбора из 

реда запослених мора да буде из реда носилаца основне - 

програмске делатности. 

Састав управног одбора треба да обезбеди 

заступљност од најмање 30% представника мање 

заступљеног пола. 

Чланови управног одбора Установе именују се на 

период од четири године и могу бити именовани највише 

два пута. 

 Оснивач може, до именовања председника и чланова 

управног одбора Установе, да именује вршиоце дужности 

председника и чланова управног одбора. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности 

председника и члана управног одбора Установе и у 

случају када председнику, односно члану управног 

одбора престане дужност пре истека мандата. 

Вршилац дужности председника, односно члана 

управног одбора може обављати ту функцију најдуже 

једну годину. 

 

Члан 15.  

Управни одбор Установе:  

1. доноси статут, уз сагласност председника општине,  

2. доноси друге опште акте установе, предвиђене 

законом и статутом,  

3. утврђује пословну и развојну политику,  

4. одлучује о пословању установе,  

5. доноси програме рада установе, на предлог директора,  

6. доноси годишњи финансијски план,  

7. усваја годишњи обрачун,  

8. усваја годишњи извештај о раду и пословању,  

9. даје предлог о статусним променама, у складу са 

законом,  

10. расписује конкурс за избор директора и даје предлог 

оснивачу о кандидату за директора,  

11. закључује уговор о раду са директором, на одређено 

време, до истека рока на који је изабран, односно до 

његовог разрешења, а када је за директора именовано 

лице које је већ запослено у истој установи на 

неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у 

складу са Законом о раду,  

12. одлучује о другим питањима утврђеним законом и 

статутом.  

Сагласност на акте из става 1. тачка  5, 6, 8. и 9. даје 

Скупштина општине Бољевац.  

 

Члан 16. 

У Установи се образује надзорни одбор. 

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем 

Установе. 

Надзорни одбор има  три члана. 

Чланове надзорног одбора именује и разрешава 

Скупштина општине Бољевац. 

Председника надзорног одбора именује оснивач из 

реда чланова надзорног одбора. 

Највише једна трећина чланова надзорног одбора 

именује се из реда запослених у Установи, на предлог 

репрезентативног синдиката Установе, а уколико не 

постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине 

запослених.  

Састав надзорног одбора треба да обезбеди 

заступљеност од најмање 30% представника мање 

заступљеног пола. 
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Чланови надзорног одбора установе из става 1. овог 

члана именују се на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута.  

Оснивач може до именовања председника и чланова 

надзорног одбора Установе да именује вршиоце 

дужности председника и чланова надзорног одбора. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности 

председника и члана надзорног одбора Установе и у 

случају када председнику, односно члану надзорног 

одбора престане дужност пре истека мандата. 

Вршилац дужности председника, односно члана 

надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже 

једну годину. 

 

Члан 17.  

Надзорни одбор:  

1. врши надзор над пословањем, прегледа годишњи 

извештај и годишњи обрачун,  

2. о резултатима надзора у писменом облику 

обавештава Управни одбор и оснивача најмање једанпут 

годишње и  

3. врши и друге послове у складу са законом и 

Статутом Установе.  

 

Члан 18. 

До избора директора, управног одбора и надзорног 

одбора ове Установе функцију органа управљања 

обављаће садашњи органи. 

Рок за доношење Статута Установе је 30 дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке.  

У року од 60. дана од дана доношења Статута 

Установе донеће се остала акта.   

 

Члан 19. 

Овом  одлуком замењује се Одлука о оснивању 

Културно –образовног центра у Бољевцу  (''Службени 

лист општина Бољевац, Бор...'', бр. 7/95, 3/01,17/06). 

 

Члан 20. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац".  

 

Број: 06- 20 / 2011-I/10 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
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На основу члана 10. став 2. Закона о штрајку („Сл. 

лист СРЈ“, бр.29/96 и „Сл. гласник РС“, бр.101/05-

др.Закон) и члана 47. и 58. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној дана 

10. 03.  2011. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА ЗА ВРЕМЕ 

ШТРАЈКА И НАЧИНУ ЊЕГОВОГ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „НАША РАДОСТ“ БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

Запослени у Предшколској установи „Наша радост“ 

Бољевац (у даљем тексту: Предшколска установа) могу, у 

складу са Законом о штрајку, да организују штрајк под 

условима да обезбеде минимум процеса рада прописан 

овом Одлуком. 

 

Члан 2. 

Запослени у Предшколској установи дужни су да у 

остваривању минимума процеса рада обезбеде: 

- пријем и боравак деце без обављања васпитно-

образовног рада, 

- исхрану деце и превентивно здравствену заштиту. 

 

Члан 3. 

Запослени у Предшколској установи (васпитно и 

друго особље) из члана 1. ове одлуке дужни су да у 

складу са решењем директора, извршавају своје послове 

у мери која обезбеђује реализацију минимума процеса 

рада утврђеног овом Одлуком. 

 

Члан 4. 

 Директор Предшколске установе одређује, односно 

прецизира ближи начин реализације минимума процеса 

рада, у складу са овом Одлуком, а у договору са 

радницима Предшколске установе. 

 

Члан 5. 

Директор је обавезан да прати реализацију 

остваривања утврђеног минимума процеса рада. 

Запослени који учествују у штрајку не могу трпети 

било какве штетне последице због свог учешћа у 

штрајку, обзиром да је штрајк законом признато средство 

остваривања права запослених. 

 

Члан 6. 

Директор Предшколске установе дужан је да за 

време штрајка обавештава оснивача о мерама које је 

предузео у складу са законом и овом одлуком. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

обављивања у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/11 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 
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На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском 

образовању и васпитању  („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010) 

и члана 39. Статута општине Бољевац ('' Службени лист 

општине Бољевац'', бр. 1/08), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о броју деце у васпитним групама у Предшколској 

установи '' Наша радост '' Бољевац 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се да се у васпитне групе 

Предшколске установе ''Наша радост'' у Бољевцу може 

уписати мањи, односно највише 20 % већи број деце по 

васпитној групи, од броја који је утврђен Законом о 

предшколском образовању и васпитању. 

  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осног дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/11.3 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
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На основу члана 2. Одлуке о одређивању органа за 

образовање цена из надлежности општине ( ''Сл. лист 

општина Бољевац, Бор...'', бр. 6/05) и члана 39. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац'', 

бр.1/08), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 10. 03. 2011. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 Утврђују се цене услуга у Предшколској установи 

„Наша радост“ у Бољевцу у следећем износу: 

 

Ред. 

бр. 
Врста боравка Цена/ дин. 

1 

2 

Целодневни 

Полудневни 

2.600,00 

                    960,00   

 

II 

Цена по овом Решењу  примењиваће се од   1. 

априла,  2011. године. 

 

III 

Ово Решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/11.2 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
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На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  

општине Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. 

године, донела је 

 

O Д Л У К У 

 

I 

Даје се сагласност за закључење Уговора о пословно 

техничкој сарадњи са АД  ''Тимочка телевизија и радио'' 

Зајечар. 

 

II 

Овлашћује се председник општине, др Небојша 

Марјановић, за потписивање Уговора. 

 

III 

Одлуку доставити: Председнику општине, Радио 

телевизији Зајечар и архиви. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/12 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
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На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  

општине Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. 

године, донела је 

 

O Д Л У К У 

 

I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о 

програмско-пословној сарадњи са Радио ''БУМ''-ом 

Бољевац. 

 

 

II 

 Овлашћује се председник општине, др Небојша 

Марјановић, за потписивање Уговора. 

 

  

III 

 Одлуку доставити: Председнику општине, Радио 

''БУМ''-у и архиви. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/13 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                             16  март 2011.године 

     година IV    Број 3                                                                                                                                                                                                                      стр.   11 

16 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

("Службени лист општине Бољевац", бр1/08),  

Скупштина  општине Бољевац на седници одржаној 10. 

03. 2011. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Даје се сагласност председнику општине, др 

Небојши Марјановићу, за потписивање Уговора о 

испоруци, лиценцирању и одржавању софтвера и база 

података Development Consulting Group (DCG, d.o.o.) 

Београд. 

 

II 

Одлуку доставити: Председнику општине  и архиви. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/14 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
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На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

("Службени лист општине Бољевац", бр1/08),  

Скупштина  општине Бољевац на седници одржаној 10. 

03. 2011. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

Даје се сагласност за закључење Уговора о пословној  

сарадњи са '' ZA MEDIA ’’ Зајечар, o представљању и 

информисању у емисијама са националном 

фреквенцијом. 

Накнада за услуге '' ZA MEDIA ’’ износи 100 (сто) 

евра месечно, у динарској противвредности. 

   

II 

Овлашћује се председник општине, др Небојша 

Марјановић, да потпише Уговор. 

 

III 

Одлуку доставити: Председнику општине, ''ZA 

MEDIA'' Зајечар, Његошева 4, служби буџета и архиви.                                                                                                 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/17 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( '' Сл. 

лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. 

године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Програм рада Органа локалне самоуправе 

за 2011. годину. 
 

II 

 Закључак доставити: Председнику СО Бољевац, 

Председнику општине, начелнику Општинске управе и 

архиви. 
 

Број: 06- 20 / 2011-I/15 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 
 

19 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( '' Сл. 

лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. 

године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Програм рада Центра за социјални рад 

''Бољевац'' у Бољевцу за 2011. годину. 
 

II 

Закључак доставити: Центру за социјални рад 

Бољевац и архиви. 
 

Број: 06- 20 / 2011-I/15 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

20 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( '' Сл. 

лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. 

године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Програм рада Културно образовног центра 

у Бољевцу за 2011. годину. 
 

II 

 Закључак доставити: КОЦ-у и архиви. 

Број: 06- 20 / 2011-I/15 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 
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21 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ('' Сл. 

лист општине Бољевац'', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. 

године, донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Програм рада Библиотеке ''Бољевац'' у 

Бољевцу за 2011. годину. 

 

II 

Закључак доставити: Библиотеци и архиви. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/15 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

22 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац        

(''Сл. лист општине Бољевац'', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. 

године, донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Програм рада Туристичке организације 

општине Бољевац за 2011. годину. 

 

II 

Закључак доставити: ТО општине Бољевац и архиви. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/15 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

23 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ('' Сл. 

лист општине Бољеваc'', бр. 1/2008 ), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. 

године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Програм рада ЈП ''Боговина'' Бор за 2011. 

годину. 

 

II 

Закључак доставити: ЈП ''Боговина'' Бор и архиви. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/15 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

24 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ('' Сл. 

лист општине Бољевац'', бр.1/2008 ), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. године, 

донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Програм рада Спортског савеза општине 

Бољевац за 2011. годину. 

 

II 

Закључак доставити: Спортском савезу и архиви. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/15 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

25 

 На основу члана 130. Закона о здравственој заштити 

(„Сл. гл. РС“, бр. 107/2005) и члана 39. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр.1/08), 

Скупштина општине Бољевац  на седници одржаној 10. 

03. 2011. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 

Дома здравља у Бољевцу 

 

I 

Разрешавају  се, функције чланова Управног одбора 

Дома здравља у Бољевцу, због престанка мандата:   

-  Наташа Грбовић, 

-  Драгана Драготић,    

-  Невенка Стојиновић, 

-  др Зоран Јоновић и 

-  Љубинка Живковић 

 

II 

У Управни одбор Дома здравља Бољевац, на 

мандатни период од четири године именују се: 

- Наташа Грбовић, 

- Драгана Драготић.,  

- Звонко Марјановић, 

- др Зоран Јоновић и 

- Љубинка Живковић 

  

III 

Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/16.1 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 
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26 

На основу члана 130. Закона о здравственој заштити 

(„Сл. гл. РС“, бр. 107/2005) и члана 39. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр.1/08), 

Скупштина општине Бољевац  на седници одржаној 10. 

03. 2011. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора 

Дома здравља у Бољевцу 

 

I 

Разрешавају  се, функције чланова Надзорног одбора 

Дома здравља у Бољевцу, због престанка мандата:   

- др Драгослав Костић, 

- Александра Благојевић и 

- др Славиша Никорић. 

 

II 

У Надзорни одбор Дома здравља Бољевац, на 

мандатни период од четири године именују се: 

- Невенка Стојиновић, 

- Александра Благојевић и 

- др Славиша Никорић. 

 

III 

Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/16.2 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

27 

На основу члана 17. Одлуке о оснивању туристичке 

организације општине Бољевац („Сл.лист општина 

Бољевац, Бор...'', бр. 6/06, 25/06) и члана 39. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац'', 

бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 10. 03. 2011. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу   и именовању чланова Управног одбора 

Туристичке организације општине Бољевац 

 

I 

Разрешавају се функције чланова  Управног одбора 

Туристичке организације општине Бољевац, због истека 

мандата овом управном одбору: 

- Горан Несторовић. 

- Дејан  Бунановић и 

- Драган  Лазаревић.  

 

II 

За чланове Управног одбора Туристичке 

организације општине Бољевац, на мандатни период од 

4. горине именују се: 

- Горан Несторовић, 

- Дејан  Бунановић и 

-  Марина Жикић.  

 

III 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном листу општине Бољевац 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/16.3 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

28 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 10. 

03.  2011. године, донела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

I 

Обуставља се поступак за избор директора 

Библиотеке у Бољевцу, због доношења Одлуке о 

припајању Библиотеке у Бољевцу Културно образовном 

– центру у Бољевцу. 

 

 II 

Овај Закључак објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/16.5 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

29 

  На основу члана 34. Закона о култури (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09) и члана 39. Статута општине 

Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 10. 

03. 2011. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 Разрешава се Татјана Михајловић  из Ртња, функције 

в.д. директора Библиотеке у Бољевцу, због доношења 

Одлуке о припајању Библиотеке у Бољевцу Културно-

образовном центру у Бољевцу. 

 

II 

Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/16.6 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 
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30 

 На основу члана 41. Закона култури  („Сл.гласник 

РС“, бр. 72/09), члана 13. Одлуке о оснивању Библиотеке 

у Бољевцу („Сл.лист општина Бољевац, Бор...“, бр. 7/05) 

и члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 1/08), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу   Управног   одбора Библиотеке у 

Бољевцу 

 

I 

 Разрешавају се дужности у Управном  одбору 

Библиотеке у Бољевцу, због доношења Одлуке о 

припајању Библиотеке у Бољевцу Културно образовном 

центру у Бољевцу, и то:   

1. Зорица Масловарић, испред оснивача, 

2. Љиљана Урошевић Мацић, испред оснивача и 

3. Селимирка Августин, испред запослених у Библиотеци. 

 

II 

Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/16.7 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

31 

 На основу члана 45. Закона култури  („Сл.гласник 

РС“, бр. 72/09), члана 13. Одлуке о оснивању Библиотеке 

у Бољевцу („Сл.лист општина Бољевац, Бор...“, бр. 7/05) 

и члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 1/08), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 10. 03. 2011. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу   Надзорног   одбора Библиотеке у 

Бољевцу 

 

I 

 Разрешавају се дужности у Надзорном   одбору 

Библиотеке у Бољевцу, због доношења Одлуке о 

припајању Библиотеке у Бољевцу Културно образовном 

центру у Бољевцу, и то:   

1. Наташа Смиљковић, испред оснивача, 

2. Иван Раденковић, испред оснивача и 

3. Небојша Јанковић, испред запослених у Библиотеци. 

 

II 

Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

Број: 06- 20 / 2011-I/16.8 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

32 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општина Бољевац“, бр.1/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 10. 

03. 2011. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана  Школског одбора 

Средње школе „Никола Тесла“ Бољевац 

 

I 

Разрешава се  функције члана Школског одбора 

Средње школе „Никола Тесла“ Бољевац, др Зоран 

Радивојевић, представник општине Бољевац, на лични 

захтев.  

 

II 

Именује се Дејан Костадиновић из Бољевца, за  

члана Школског одбора Средње школе „Никола Тесла“ 

Бољевац, за  представника општине Бољевац,  до истека 

мандата овом одбору. 

 

III 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/16.9 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

33 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општина Бољевац“, бр.1/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 10. 

03. 2011. године,  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана  Школског одбора 

Основне школе „9. српска бригада“ Бољевац 

 

I 

Разрешава се  функције члана Школског одбора „9. 

српска бригада“ Бољевац, Марина Жикић, представник 

општине Бољевац, на лични захтев. 

 

II 

Именује се Миодраг Милојевић из Бољевца, за члана 

Школског одбора Основне школе ''9. српска бригада'' 

Бољевац, за представника општине Бољевац, до истека 

мандата овом одбору. 

 

 

 

 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 
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III 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/16.10 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

34 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општина Бољевац“, бр.1/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 10. 

03. 2011. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању чланова  Школског одбора 

Основне школе „Ђура Јакшић“ Сумраковац 

 

I 

 Разрешава се  функције члана Школског одбора 

Основне школе „Ђура Јакшић“ Сумраковац, Бранко 

Маринковић, представник општине Бољевац, на захтев 

школе.  

 

II 

Именује се Драгиша Вучковић из Сумраковца, за  

члана Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ 

Сумраковац, до истека мандата овом одбору. 

 

III 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Број: 06- 20 / 2011-I/16.11 

Бољевац, 10. 03. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 


