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На основу члана 71. Статута општине Бољевац („Сл.лист општинe Бољевац“ бр. 1/08), Општинско веће општине Бољевац 

на седници одржаној 22. 02. 2012. године, донело је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Средства у износу од 2.641.250,00 динара предвиђена Одлуком о буџету Општине Бољевац за 2012. годину, у 

разделу 2. Председник Општине и Општинско веће на економској класификацији 481 – намењена за финансирање 

невладиних организација, расподелити следећим невладиним организацијама: 

 

1. СКГО Београд ………………………………………………….. 120.000,00 динара 

2. Црвени крст Бољевац ………………………………………….  350.000,00 динара 

3. РАРИС Зајечар …………………………………………………  251.250,00 динара 

4. Српска православна црква Бољевац ………………………….  200.000,00 динара 

5. Удружење пензионера инвалида рада свих делатности 

Бољевац …………………………………………………………  250.000,00 динара 

 6. Месна организација пензионера и инвалида рада Подгорац       100.000,00 динара 

 7. Општинска организација инвалида рада Бољевац ……………  100.000,00 динара 

 8. Савез удружења бораца НОР-а Бољевац ………………………  100.000,00 динара 

 9. Друштво Ром …………………………………………………….   200.000,00 динара 

          10. Организација резервних војних старешина Бољевац …………    65.000,00 динара 

          11. МОО савеза слепих Зајечар …………………………………….     65.000,00 динара 

          12. МОО глувих и  наглувих Зајечар ………………………………     60.000,00 динара 

          13. Удружење дистрофичара Зајечар ………………………………     65.000,00 динара 

          14. МО мултипле склероза …………………………………………      65.000,00 динара 

          15. Удружење „Искон“ Бољевац …………………………………..     200.000,00 динара 

          16. Удружење „Корак напред“ Бољевац ………………………….      100.000,00 динара 

          17. Културно уметничко друштво Бољевац ………………………     150.000,00 динара 

          18. Клуб младих Бољевац ………………………………………….     100.000,00 динара 

          19. Национални савет влаха ……………………………………….      100.000,00 динара 

 

Број: 06-57 / 2012-II/15 

Бољевац, 22. 02. 2012. године 

                                                                                                    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                               др Небојша Марјановић 

 

 

На основу члана 7. Одлуке о накнадама и другим 

примањима одборника, чланова радних тела Скупштине 

општине Бољевац и чланова Општинског већа 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр.6/08) и  члана 71. 

Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр.1/08), Општинско веће општине Бољевац, 

на седници орджаној 29. 02. 2012. године, донело је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О НАКНАДИ ТРОШКОВА ИЗАБРАНИХ, 

ПОСТАВЉЕНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ 

ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

I УВОДНА ОДРЕДБА 

Садржина правилника 

Члан 1. 

 Овим правилником уређују се услови под којима  

изабрана, именована, постављена и запослена лица у 

органима општине Бољевац (Скупштини општине 

Бољевац, Општинском већу општине Бољевац и 

Општинској управи Бољевац), (у даљем тексту: изабрана, 

именована, постављена и запослена лица) остварују 

право на накнаду трошкова који настају у вези с 

њиховим радом у овим органима, начин накнаде и 

висина накнаде трошкова.  

 

II ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ НАКНАЂУЈУ 

Члан 2. 

 Изабраном, именованом, постављеном и запосленом 

лицу у органима општине Бољевац накнађују се:  

1) трошкови превоза за долазак на рад и за 

одлазак с рада; 

2) трошкови службеног путовања у земљи; 

3) трошкови службеног путовања у 

иностранство. 

 

 III НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК 

НА РАД И ЗА ОДЛАЗАК С РАДА 

Члан 3. 

 Изабраном, именованом, постављеном и запосленом 

лицу у органима општине Бољевац накнађују се 

трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак с рада у 

висини стварне цене карте у јавном превозу. 

 

IV  НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ 

ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ 

1. Појам и трајање службеног путовања у земљи 

Члан 4. 

 Службено путовање у земљи, у смислу овог 

правилника, јесте путовање на које се  изабрано, 

именовано, постављено и запослено лице у органима 

општине Бољевац упућује да, по налогу руководиоца   
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органа, односно другог овлашћеног лица (у даљем 

тексту: овлашћено лице), изврши службени посао ван 

места рада. 

 Службено путовање у земљи може да траје најдуже 15 

дана непрекидно. 

 Ако потребе службеног посла захтевају или ако 

започети службени посао не може да се прекине, 

службено путовање, уз сагласност овлашћеног лица, 

може да траје и дуже од 15 дана, али највише 30 дана 

непрекидно. 

2. Налог за службено путовање у земљи 

Члан 5. 

   Налог за службено путовање у земљи пре него што он 

пође на службено путовање издаје: 

 - за одборнике –председник Скупштине, 

 - за председника Скупштине – заменик председника 

Скупштине или Председник општине, 

 - за секретара Скупштине –председник Скупштине 

или заменик председника Скупштине, 

 - за чланове Општинског већа – Председник општине, 

 - за Председника општине – заменик председника 

општине или председник скупштине, 

 - за помоћнике председника општине – Председник 

општине, 

 - за запослене у Општинској управи – начелник 

Општинске управе, 

 - за начелника општинске управе – Председник 

општине или заменик председника општине. 

 Налог за службено путовање у земљи садржи име и 

презиме изабраног, именованог, постављеног или 

запосленог лица које путује, место и циљ путовања, 

датум поласка на путовање и датум повратка с путовања, 

врсту смештаја, напомену о томе да ли су обезбеђени 

бесплатан смештај и исхрана, износ дневнице и 

евентуално умањење дневнице, износ аконтације који 

може да се исплати, врсту превозног средства којим се 

путује, податке о томе ко сноси трошкове службеног 

путовања и начин обрачуна трошкова путовања. 

 

 

3. Исплата аконтације 

Члан 6. 

 На основу налога за службено путовање у земљи, 

изабраном, именованом, постављеном или запосленом 

лицу може да се исплати аконтација у висини 

процењених трошкова. 

 Ако службено путовање не започне у року од три дана 

од датума који је наведен у налогу за службено путовање, 

изабрано, именовано, постављено и запослено лице 

дужно је да исплаћену аконтацију врати наредног дана од 

истека тог рока. 

 

4. Трошкови службеног путовања у земљи 

 

Сви трошкови који се накнађују 

Члан 7. 

 Изабраном, именованом, постављеном и запосленом 

лицу накнађују се трошкови смештаја, исхране, превоза и 

остали трошкови у вези са службеним путовањем у 

земљи. 

 Трошкови исхране и градског превоза у месту у којем 

се врши службени посао накнађују се преко дневнице. 

 

Трошкови смештаја на службеном путовању у земљи 

Члан 8. 

 Изабраном, именованом, постављеном и запосленом 

лицу накнађују се трошкови смештаја према приложеном 

хотелском рачуну за преноћиште и доручак, изузев за 

преноћиште и доручак у хотелу прве категорије (пет 

звездица). 

 Изабраном, именованом, постављеном и запосленом 

лицу коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и 

доручак не накнађују се трошкови смештаја. 

 

Дневница и умањење дневнице за службено путовање у 

земљи  

Члан 9. 

 Изабраном, именованом, постављеном и запосленом 

лицу исплаћује се неопорезиви износ дневнице за 

службено путовање у земљи која износи 5% просечне 

месечне зараде по запосленом у привреди Републике 

Србије, према последњем коначном објављеном податку 

републичког органа надлежног за послове статистике на 

дан поласка на службено путовање. 

 Изабраном, именованом, постављеном и запосленом 

лицу коме је обезбеђена бесплатна исхрана, дневница за 

службено путовање у земљи умањује се за 80%. 

 

Одређивање дневнице према трајању службеног 

путовања у земљи 

Члан 10. 

 Дневница за службено путовање у земљи рачуна се од 

часа поласка на службено путовање до часа повратка са 

службеног путовања. 

 Изабраном, именованом, постављеном и запосленом 

лицу исплаћује се цела дневница за службено путовање у 

земљи које је трајало између 12 и 24 часа, а половина 

дневнице за службено путовање које је трајало између 8 

и 12 часова.  

 

Трошкови превоза на службеном путовању у земљи 

Члан 11. 

 Изабраном, именованом, постављеном и запосленом 

лицу накнађују се трошкови превоза од места рада до 

места где треба да се изврши службени посао и трошкови 

превоза за повратак до места рада, у висини стварних 

трошкова превоза у јавном саобраћају.  

 Ако због хитности, односно потреба службеног посла 

изабрано, именовано, постављено и запослено лице не 

може користити ни превоз у јавном саобраћају ни 

службено возило, он, по писменом одобрењу овлашћеног 

лица (у коме су наведени разлози хитности, односно 

потреба службеног посла), може користити сопствени 

аутомобил.  

 Изабраном, именованом, постављеном и запосленом 

лицу који, по писменом одобрењу овлашћеног лица, 

користи сопствени аутомобил исплаћује се накнада од 

10% прописане цене за литар погонског горива по 

пређеном километру. 

 

 

 

 

 

Остали трошкови службеног путовања у земљи 

Члан 12. 

 Остали трошкови који су у вези са службеним послом 

на службеном путовању (резервација места у превозном 

средству, превоз пртљага, телефонски разговори и сл.) 
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накнађују се у висини стварних трошкова, према 

приложеном рачуну.  

 

5. Обрачун путних трошкова службеног путовања у 

земљи  

Члан 13. 

 Трошкови службеног путовања у земљи накнађују се 

на основу обрачуна путних трошкова, уз који се прилажу 

одговарајући докази о постојању и висини трошкова 

(карта за превоз, рачун за преноћиште и доручак, рачуни 

за остале трошкове и др.), а који се подноси у року од три 

дана од дана кад је службено путовање завршено. 

 

6. Плаћање трошкова платном картицом 

Члан 14. 

 Изабраном, именованом, постављеном и запосленом 

лицу може да се омогући плаћање трошкова службеног 

путовања у земљи платном картицом, у складу с важећим 

прописима.  

 

V  НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ 

ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО 

1. Појам службеног путовања у иностранство 

Члан 15. 

 Службено путовање у иностранство, у смислу овог 

правилника, јесте службено путовање из Републике 

Србије у страну државу и обратно, службено путовање из 

једне у другу страну државу и службено путовање из 

једног у друго место у страној држави. 

 На службено путовање у иностранство за изабрано, 

именовано, постављено и запослено лице примењују се 

одредбе прописа којие се односе на државне службенике 

и намештенике.  

   

VI ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

 Одредбе овог правилника примењују се и на друга 

лица која нису у радном односу код органа из члана 1. 

овог правилника, која овлашћена лица из члана 5. овог 

правилника упуте на службени пут ради обављања 

послова из надлежности и интереса органа општине 

Бољевац.   

Члан 17. 

             За све што није прописано овим правилником 

примењују се одредбе Уредбе о накнади трошкова и 

отпремнине државних службеника и намештеника 

(''Службени гласник РС'', бр. 98/2007-пречишћен текст). 

 

VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број:06-81 / 2012-II/6 

Бољевац, 06. 03. 2012. године 

 

                 ПРЕДСЕДНИК 

             др Небојша Марјановић 

 

На основу члана 15. став 1. тачке 10. Закона о ванредним 

ситуацијама  (''Сл.гласник РС'', бр. 111/2009), члана 39. 

Статута Општине Бољевац (''Сл.лист општинe 

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

седници одржаној 01. 03. 2012. године, донела је  

 

И З М Е Н У 

   

ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

I 

         Процена угрожености за територију општине 

Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 

5.1/2011) мења се на следећи начин: У ПОГЛАВЉУ   IV  

ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДИ, 

МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОД ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И 

ДРУГИХ НЕСРЕЋА, под тачком   Руковођење у  

ванредним ситуацијама речи става 4: ''Штаб за ванредне 

ситуације општине Бољевац  је формиран 02. 12. 2010. и 

чине га:'' мењају се речима: ''Штаб за ванредне ситуације 

општине Бољевац  је формиран 02. 12. 2010. године и 01. 

03. 2012. године и чине га:''. 

 У истом ставу под:  ''Чланови'' др Владица Стојиљковић, мења се  са ''др Славко Илић'' 

II 

 

Измену Процене угрожености за територију општине 

Бољевац објавити  у „Службеном листу општине 

Бољевац  Измену Процене угрожености за територију општине Бољевац објавити  у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-58 / 2012-I/10 

Бољевац, 01. 03. 2012. године                                                                                         

 

  
                  ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

        Горан Адамовић, дипл.ел.инг.  

 

 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац ("Сл.лист 

општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  општине 

Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. године, 

донела ј 

О Д Л У К У 

 

I 

Даје се сагласност за закључење Уговора између 

Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско 

земљиште Смедерево, бр. 640 од 23. 02. 2012. године и 

Општине Бољевац, бр. 410-2/2012-II od 05. 03. 2012. 

године, о прихватању донације за израду Плана детаљне 

регулације и стратешке процене утицаја на животну 

средину за насеље Ртањ. 

 

II 

Овлашћује се председник општине, др Небојша 

Марјановић, за потписивање Уговора. Овлашћује се председник општине, др Небојша Марјановић, за потписивање Уговора. 

 

III 

Одлуку доставити: председнику општине и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
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Број: 06-58 / 2012-I/14 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК                                                                                     

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                            

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

 

 На основу члана 92. Закона о буџетском систему 

('''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10 и 

101/11) и  члана 39. Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', број 1/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној дана 

01. 03. 2012. године, донела је  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о ангажовању ревизора за завршни рачун буџета  

општине Бољевац за 2011. годину 

 

I 

 

 Aнгажује се екстерни ревизор за завршни рачун 

буџета Општине Бољевац за 2011. годину. 

 

II 

 

 Ревизију за 2011. годину обавиће ''ДСТ – Ревизија'' 

д.о.о. Нови Београд, ул. Гоце Делчева 38/1, као донатор. 

 

III 

 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац и доставити: Одељењу за финансије и буџет, 

надлежним институцијама и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/2                                                                          

Бољевац, 01. 03. 2012.година                                        

                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК                                                                              

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                 

 Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

                  ПРЕДСЕДНИК 

На основу чл. 7. и чл. 36. став 1. закона о превозу у 

друмском саобраћају (Службени гласник РС’’, бр. 46/95, 

66/01, 61/.., 62/06, 31/2011) и члана 39. Статута општине 

Бољевац (‘’Службени лист општине Бољевац’’, 

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

одржаној  01. 03. 2012. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се ближи услови за 

обављање, организацију и начин обављања ауто-такси 

превоза путника на територији општине Бољевац. 

Члан 2. 

 Ауто-такси превоз путника (у даљем тексту: такси 

превоз) је вид јавног превоза путника на територији 

општине Бољевац. 

 Такси превоз је вид ванлинијског превоза за који 

путник утврђује релацију и за то плаћа износ који покаже 

таксиметар. 

 Такси превоз се обавља возилом које је намењено и 

погодно за такси превоз, ако испуњава услове прописане 

законом и овом Одлуком. 

Члан 3. 

 Такси превоз могу обављати предузетници и правна 

лица регистрована за обављање ове врсте делатности (у 

даљем тексту: превозници), у складу са законом и овом 

Одлуком. 

Члан 4. 

 Такси возач је физичко лице које обавља такси 

превоз, као предузетник, односно као лице запослено код 

предузетника или правног лица, у смислу закона и 

одредаба ове Одлуке. 

Члан 5. 

 Општина Бољевац доноси годишњи Програм потреба 

за такси превозом, у складу са саобраћајно-техничким 

условима, којим се одређују: локације такси стајалишта, 

број места на такси стајалиштима и број такси возила, 

оптималан да задовољи потребе за такси превозом 

путника на територији општине Бољевац. 

 Програм из става 1. доноси Општинско веће општине 

Бољевац, крајем текуће године за наредну годину, на 

предлог Одељења надлежног за послове саобраћаја 

Општинске  управе Бољевац (у даљем тексту: надлежно 

Одељење). 

  

II - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

   

А) ПРЕДУЗЕТНИК 

Члан 6. 

 Физичко лице може обављати такси превоз као 

предузетник ако, поред осталих услова прописаних 

законом, испуњава и следеће услове: 

 1. да је предузетник регистрован за обављање такси 

превоза у складу са законом и овом Одлуком; 

 2. да има важећу возачку дозволу за управљање 

моторним возилом "Б" категорије, најмање две године и 

важеће лекарско уверење; 

 3. да је власник или да има уговор о лизингу 

путничког аутомобила за обављање такси превоза (у 

даљем тексту: такси возило); 

 4. да му правоснажном судском одлуком није 

забрањено обављање делатности ауто-такси превоза, 

односно да му правоснажним решењем о прекршају није 

изречена заштитна мера забране обављања ауто-такси 

превоза, или забрана управљања возилима "Б" 

категорије; 

 5. да поседује полису за осигурање путника од 

последица несрећног случаја у јавном превозу; 

6. да му је издато одобрење за обављање такси 

превоза од надлежног Одељења. 

 Предузетник може обављати такси превоз само 

једним возилом којим лично управља, или са више 

возила и запосленим такси возачима. 
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 Ако је такси возач запослено лице код предузетника 

мора да испуњава услове из става 1. тачке 2. и 4. овог 

члана и да има закључен Уговор о раду са послодавцем. 

 

Б) ПРАВНО ЛИЦЕ 

Члан 7. 

 Правно лице може обављати такси превоз ако, поред 

осталих услова прописаних законом, испуњава и следеће 

услове: 

 1. да је регистровано за обављање делатности такси 

превоза, у складу са законом и овом Одлуком; 

 2. да му правоснажном судском одлуком није 

забрањено обављање делатности ауто-такси превоза, или 

да му правоснажним решењем о прекршају није изречена 

заштитна мера забране обављања ауто-такси превоза; 

 3. да је власник или да има уговор о лизингу 

путничког аутомобила за обављање такси превоза (у 

даљем тексту: такси возило); 

 4. да поседује полису за осигурање путника од 

последица несрећног случаја у јавном превозу; 

5. да му је издато одобрење за обављање такси 

превоза од надлежног Одељења. 

 Такси возач запослен код правног лица мора да 

испуњава услове из члана 6. став 1. тачка 2. и 4. ове 

Одлуке и да има закључен Уговор о раду са послодавцем. 

 

В) ТАКСИ ВОЗИЛО 

Члан 8. 

 Такси превоз путника обавља се фабрички 

произведеним путничким аутомобилом који има највише 

пет седишта, рачунајући и седиште возача и најмање 

четворо врата и који, поред услова прописаних законом, 

мора да испуњава и следеће услове: 

1. да је регистровано; 

2. да је технички исправно; 

 3. да има дигитални таксиметар који је технички 

исправан, баждарен, пломбиран и постављен тако да 

износ који откуцава буде видљив за путника; 

 4. да има у возилу ценовник услуга који је оверен од 

надлежног Одељења, као и назив ауто-такси превозника, 

тако да буду видљиви за путника; 

 5. да на крову возила има светлећу ознаку једин 

стварног облика и боје која садржи:   латинични натпис 

"TAXI", број кровне ознаке, синхронизовану тако да се 

светло на кровној ознаци искључује, када је укључен 

таксиметар; 

6. да има ватрогасни апарат, са важећом 

потврдом о контроли и исправности; 

 7. да рекламне поруке и налепнице (ако их има) не 

буду на стакленим површинама на предњој и задњој 

страни возила; 

8. да је споља и изнутра чисто и без физичких 

недостатака. 

Члан 9. 

 Одељење надлежно за инспекцијске послове - 

инспектор за саобраћај проверава испуњеност услова за 

такси возило прописаних законом и чланом 8. став 1. 

тачке 1-3. и 6-8. ове Одлуке, о чему доноси решење. 

 Испуњеност услова инспектор за саобраћај утврђује 

прегледом возила и увидом у потребну документацију: 

важећу саобраћајно техничку документацију, полису о 

осигурању путника од последица несретног случаја у 

јавном превозу и др. 

 Решење инспектора за саобраћај из става 1. овог члана 

издаје се са роком важења од једне године. 

Члан 10. 

 Превозник је дужан да инспекцијски преглед из 

претходног члана Одлуке обави у следећим случајевима: 

 - пре подношења захтева за обављање делатности 

такси превоза на територији општине Бољевац, 

 - пре истека рока важења решења о обављању такси 

превоза и решења инспектора за саобраћај о прегледу 

такси возила, најкасније 15 дана пре истека њихове 

важности, 

 - пре подношења захтева за измену издатог одобрења 

о обављању такси превоза, због промене возила или 

регистарских ознака возила којима обавља такси превоз; 

- по налогу овлашћеног лица. 

 

III - А) ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

Члан 11. 

 Превозник је дужан да прибави одобрење за 

обављање делатности такси превоза од Општинске  

управе Бољевац-одељења надлежног за послове 

саобраћаја, у складу са условима из ове Одлуке. 

 Захтев за издавање одобрења из претходног става са 

потребним доказима, превозници подносе надлежном 

Одељењу. 

Члан 12. 

 Решење о одобравању обављања такси превоза издаће 

се ако: 

 - превозник испуњава све услове прописане законом и 

чланом 6., 7. и 8. тачке 1-3. и 6-8. ове Одлуке (услови за 

предузетника, правно лице и возило), 

 - постоји слободно такси место на такси 

стајалиштима, сходно Програму из члана 5. ове Одлуке. 

 Надлежно Одељење, на основу доказа о испуњавању 

услова из закона и ове Одлуке, доноси решење о 

одобравању обављања такси превоза, о чему води 

посебну евиденцију. 

 Решење из претходног става издаје се са роком 

важења од годину дана, са могућношћу продужења, или 

са краћим роком у случају промене статуса превозника, 

односно возила којима се обавља такси превоз, која 

настане пре истека овог рока. 

 Пре издавања решења из става 1. овог члана, 

превозник је дужан да достави доказ о измиреним 

обавезама по основу локалне комуналне таксе за 

коришћење обележених такси места на такси 

стајалиштима за свако такси возило, у годишњем износу, 

према Одлуци о локалним комуналним таксама, коју 

обрачунава надлежно Одељење. 

Члан 13. 

 Ради продужења важности решења о одобрењу за 

обављање такси превоза, превозник је дужан да 

најкасније 15 дана пре истека важности одобрења, 

поднесе надлежном Одељењу захтев за продужење 

одобрења, уз који је дужан да достави: 

 - извод из Агенције за привредне регистре који није 

старији од месец дана, 

 - важеће решење саобраћајног инспектора о 

испуњености услова за такси возило, 

 - фотокопију важеће саобраћајне дозволе за возило и 

важеће полисе за осигурање путника од последица 

несрећног случаја у јавном превозу, 

 - одговарајуће доказе, ако је код превозника настала 

било која промена од утицаја на испуњење законских 

услова за обављање такси превоза, или услова 

прописаних одредбама члана 6.,7. и 8. ове Одлуке 

(услови за предузетника, правно лице и такси возило). 
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 На основу приложених доказа, ако постоји слободно 

такси место на такси стајалиштима према Програму из 

члана 5. ове Одлуке, надлежно Одељење издаје решење о 

продужењу важности одобрења из става 1. овог члана, са 

роком важења од годину дана. Пре издавања овог 

решења, превозник је дужан да достави доказ о 

измиреним обавезама по основу локалне комуналне таксе 

из става 4. претходног члана ове Одлуке. 

 

III - Б) ТАКСИ ДОЗВОЛА И КРОВНА ОЗНАКА 

Члан 14. 

 Такси дозвола је исправа за такси возача, коју је 

превозник дужан да прибави за све такси возаче који 

обављају превоз возилима за које је издато одговарајуће 

одобрење. 

 Такси возач је дужан да такси дозволу видно истакне 

у такси возилу и да је покаже на захтев овлашћеног лица. 

 Такси дозвола садржи: 

- лични број и фотографију такси возача, 

- име и презиме такси возача, 

- статус такси возача (предузетник или 

запослени), 

- пословно име и адресу превозника, 

- све бројеве кровних ознака које су издате 

превознику, 

- матични број превозника, 

- датум издавања. 

 Такси дозвола престаје да важи када превозник 

поднесе пријаву о престанку, односно привременом 

прекиду обављања такси превоза, дужем од месец дана, 

или када такси возач изгуби статус запосленог код 

превозника. 

Члан 15. 

 Превозници којима је одобрено обављање такси 

превоза, дужни су да прибаве кровну ознаку за сва такси 

возила којима обављају такси превоз, према издатом 

одобрењу, а у складу са законом. 

Члан 16. 

 Превозник не може обављати такси превоз, за период 

за који је пријавио мировање односно привремени 

прекид обављања делатности код Агенције за привредне 

регистре. 

 Превозник је обавезан да надлежном Одељењу, 

најкасније у року од осам дана од дана наступања 

промене пријави: 

 - сваку промену података из важећег одобрења и 

такси дозволе, 

 - све чињенице и доказе које се односе на престанак, 

односно привремени прекид обављања делатности, дужи 

од месец дана. 

 Превозник је дужан да у року из претходног става: 

 -  врати такси дозволу за такси возача коме је престао 

статус запосленог, 

 - врати кровну ознаку и такси дозволу за сва возила и 

све возаче, када код Агенције за привредне регистре 

поднесе пријаву о престанку, односно привременом 

прекиду обављања такси превоза, дужем од месец дана. 

 

IV - ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ 

ПРЕВОЗА 

Члан 17. 

 Такси возач је дужан да такси превоз започне: 

 - са такси стајалишта и 

 - на позив путника. 

Члан 18. 

 Такси стајалиште, у смислу ове Одлуке, је одређено и 

уређено место на јавној површини, намењено за 

заустављање и паркирање такси возила. 

 Такси стајалиште се обележава хоризонталном и 

вертикалном саобраћајном сигнализацијом. 

 Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава 

се простор за стајање возила, а на почетку и на крају 

стајалишта, истом бојом, уписује се ознака: ""TAXI",. 

 Такси стајалиште обележава се вертикалним 

саобраћајним знаком. 

 Такси стајалиште уређује и о његовом одржавању се 

стара ЈKП "Услуга" Бољевац. 

 За коришћење такси места на такси стајалиштима 

превозник плаћа локалну комуналну таксу на годишњем 

нивоу за свако такси возило, према Одлуци о локалним 

комуналним таксама. 

 

 

Члан 19. 

 Такси возачи су дужни да такси возила постављају на 

такси стајалишту према реду доласка, у границама 

обележених места. 

 Такси возач је дужан да буде у свом возилу или у 

непосредној близини возила за време док се оно налази 

на такси стајалишту. 

Члан 20. 

 Такси возач може примити путника на превоз ван 

стајалишта, на местима где није забрањено заустављање 

и паркирање, само ако га путник заустави. 

Члан 21. 

 Такси возач не сме стајати такси возилом изван 

стајалишта из члана 18. ове Одлуке и на стајалиштима 

одређеним за јавни превоз путника (аутобуским 

стајалиштима). 

Члан 22. 

 Такси возач је дужан да у возило прими сваког 

путника у границама расположивих седишта, као и лични 

пртљаг путника према величини простора за пртљаг и 

носивости такси возила. 

 Такси возач није дужан да у такси возило прими лица 

под утицајем алкохола и опојних дрога, лица оболела од 

заразних болести, као и лични пртљаг путника којим би 

се испрљало, загадило или оштетило такси возило. 

 Такси возач не сме да прими у такси возило децу 

испод шест година старости без пратиоца. 

Члан 23. 

 Такси превоз започиње уласком путника у возило, 

односно прихватањем радио - телефонског позива 

путника. 

 Такси возач је дужан да, по уласку путника у возило, 

укључи таксиметар. 

 За време превоза путника, светло на кровној ознаци 

мора бити искључено. 

Члан 24. 

 Такси возач је обавезан да за време такси превоза 

буде пристојан и уредан, као и да не пуши у возилу за 

време вожње. 

 Такси возач је дужан да такси превоз обави путем 

који одреди путник, односно најкраћим путем до места 

опредељења путника, у складу са важећим режимом 

саобраћаја. 

Члан 25. 

 У возилу којим се обавља такси превоз, превозник 

мора да има, а такси возач је у обавези да на захтев 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           05.март 2012.године 

     година V    Број  5                                                                                                                                                                                                                     стр.   8 

службеног лица покаже, важећа документа неопходна за 

обављање такси превоза и то: 

 1. Решење Агенције за привредне регистре да је 

превозник регистрован за обављање такси превоза; 

 2. Решење о одобрењу за обављање такси превоза, 

односно решење о продужењу важења издатог одобрења; 

 3. Решење инспектора за саобраћај о инспекцијском 

прегледу такси возила; 

 4. Такси дозволу за такси возача; 

 5. Полису осигурања путника и пртљага од последица 

несрећног случаја у јавном превозу; 

 6. Доказ о измиреним обавезама по основу локалне 

комуналне таксе за коришћење обележених такси места 

на такси стајалишту, у годишњем износу, за сва возила, 

према Одлуци о локалним комуналним таксама; 

 7. Ценовник услуга, оверен у надлежном Одељењу. 

Члан 26. 

 Накнаду за обављање такси превоза утврђује 

превозник ценовником услуга, који је дужан да овери у 

надлежном Одељењу и истакне у такси возилу, на 

видном месту. 

 Такси возач је дужан да накнаду за обављени превоз 

наплати у износу који покаже таксиметар на месту 

опредељења путника, као и да на захтев путника изда 

рачун о извршеној услузи. 

 У накнаду за обављање такси превоза урачунава се и 

превоз пртљага путника. 

 

 

 

Члан 27. 

Ако више путника истовремено користи такси 

превоз до истог места опредељења, накнаду за обављање 

такси превоза плаћају сви путници у једнаким деловима, 

према износу који покаже таксиметар. 

Члан 28. 

 У току такси превоза до места опредељења путника, 

такси возач може примити друге путнике, само уз 

сагласност путника који је започео коришћење такси 

превоза. 

 Ако путник који је примљен у току такси превоза 

наставља коришћење превоза и после места опредељења 

путника који је започео коришћење такси превоза, 

наставак вожње се сматра започињањем коришћења 

такси превоза. 

Члан 29. 

 У случају када не може да изврши започети такси 

превоз због квара на возилу или прекида саобраћаја, 

такси возачу припада као накнада, износ који у моменту 

прекида такси превоза покаже таксиметар, умањен за 

цену старта. 

 У случају из претходног става, такси возач је у 

обавези да путнику обезбеди превоз до места 

опредељења другим такси возилом. 

Члан 30. 

 Када се такси возило користи за сопствене потребе, 

превозник је дужан да уклони са возила кровну ознаку 

"ТАXI", али кровна ознака мора да се налази у возилу, 

тако да не буде на видном месту, као и да је возач покаже 

на захтев овлашћеног лица. 

 У случају из претходног става, такси возач не сме да 

поставља такси возило на стајалишту из члана 18. ове 

Одлуке. 

Члан 31. 

 Такси возач не може превозити већи број путника од 

броја регистрованих седишта у возилу, нити може 

накнадно да уграђује већи број седишта од 

регистрованих. 

 

V - НАДЗОР 

Члан 32. 

 Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши 

Општинска управа Бољевац - Одељење   за урбанизам, 

грађевинарство, инспекцијске послове и извршења, 

односно лице овлашћено за послове инспекцијског 

надзора.   

Члан 33. 

 Превозник је дужан да овлашћеним лицима из 

претходног члана Одлуке, омогући неометано вршење 

контроле, стави на увид сва потребна документа, да у 

року који овлашћено лице одреди достави потребне 

податке и да поступи по налогу овлашћеног лица. 

Члан 34. 

 Овлашћено лице, ради контроле такси превоза, 

зауставља такси возила на путу. 

 Заустављање возила из претходног става врши се 

истицањем знака на коме је уписано "СТОП - 

ИНСПЕКЦИЈА".   

 Такси возач је дужан да заустави возило, на знак 

овлашћеног лица. 

VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

 Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако: 

 1. поступи супротно члану 7. став 1. тачка 1. Одлуке; 

 2. такси превоз обавља возилом које не испуњава 

услове из члана 2. став 3. и члана 8. став 1. тачка 1. - 6. 

Одлуке; 

 3. не поступи у складу са чланом 10. Одлуке; 

 4. поступи супротно члану 11. став 1. Одлуке; 

 5. не поступи у складу са чланом 13. Одлуке; 

 6. не поступи у складу са чланом 14. став 1. Одлуке; 

 7. обавља такси превоз супротно члану 15.   Одлуке; 

 8. поступи супротно члану 16. Одлуке; 

 9. такси возач поступи супротно члану 19. став 1. 

Одлуке; 

 10. такси возач поступи супротно забрани из члана 21. 

Одлуке; 

 11. такси возач не поступи у складу са чланом 22. 

Одлуке; 

 12. такси возач поступи супротно члану 23. став 2. 

Одлуке; 

 13. поступи супротно члану 23. став 3. Одлуке; 

 14. поступи супротно члану 25. Одлуке; 

 15. не поступи у складу са чланом 26. став 1. Одлуке; 

 16. поступи супротно члану 30. Одлуке; 

 17. поступи супротно члану 31. Одлуке; 

 18. поступи супротно члану 33. Одлуке; 

 19. поступи супротно члану 34. став 3. Одлуке; 

 20. не поступи у складу са чл. 40. став 1. Одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 

2.500 до 75.000 динара. 

Члан 36. 

 Новчаном казном од 50.000 до 800.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако: 

 1. такси превоз обавља возилом које не испуњава 

услове из члана 8. став 1. тачка 7. и 8. Одлуке; 

 2. не поступи у складу са чланом 8. став 2. Одлуке; 
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 3. такси возач поступи супротно члану 14. став 2. 

Одлуке; 

 4. такси возач поступи супротно члану 17. Одлуке; 

 5. такси возач поступи супротно члану 19. став 2. 

Одлуке; 

 6. такси возач не обавља такси превоз сходно члану 

24. Одлуке; 

 7. такси возач не поступи у складу са чланом 26. став 

2. Одлуке; 

 8. такси возач не поступи у складу са чланом 28. став 

1. Одлуке; 

 9. такси возач не поступи у складу са чланом 29. став 

2. Одлуке; 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 

2.500 до 70.000 динара. 

 За прекршаје из члана 35. став 1. тачке: 9, 10, 11, 12, 

16, 17. и 19. и члана 36. став 1. тачке: 3, 4 , 5, 6, 7, 8. и 9. 

ове Одлуке, новчаном казном у износу од 2.500 до 70.000 

динара, казниће се такси возач запослен код правног 

лица. 

Члан 37. 

 Новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара казниће 

се за прекршај предузетник ако: 

 1. поступи супротно члану 6. Одлуке; 

 2. такси превоз обавља возилом које не испуњава 

услове из чл. 8. Одлуке; 

 3. не поступи у складу са чланом 10. Одлуке; 

 4. не поступи у складу са чланом 11. Одлуке; 

 5. не поступи у складу са чланом 13. став 1. Одлуке; 

 6. не поступи у складу са чланом 14. Одлуке став 1. 

Одлуке; 

 7. такси возач не поступи у складу са чланом 14. став 

2. Одлуке; 

 8. не поступи у складу са чланом 15. Одлуке; 

 9. поступи супротно члану 16. Одлуке; 

 10. такси возач поступи супротно члану 17. Одлуке; 

 11. такси возач поступи супротно члану 19. Одлуке; 

 12. такси возач поступи супротно члану 21. Одлуке; 

 13. такси возач не обавља такси превоз сходно члану 

22. Одлуке; 

 14. такси возач не поступи у складу са чланом 23. став 

2. Одлуке; 

 15. не поступи у складу са чланом 23. став 3. Одлуке; 

 16. такси возач поступи супротно члану 24. Одлуке; 

 17. поступи супротно члану 25. Одлуке; 

 18. не поступи у складу са чланом 26. став 1. Одлуке; 

 19. такси возач не поступи у складу са чланом 26. став 

2. Одлуке; 

 20. поступи супротно члану 28. став 1. Одлуке; 

 21. такси возач не поступи у складу са чланом 29. став 

2. Одлуке; 

 22. такси возач не поступи у складу са чланом 30. 

Одлуке; 

 23. такси возач поступи супротно члану 31. Одлуке; 

 24. не поступи у складу са чланом 33. Одлуке; 

 25. такси возач не поступи у складу са чланом 34. став 

3. Одлуке; 

 26. не поступи у складу са чл. 40. став 1. Одлуке. 

 Новчаном казном у износу од 2.500 до 70.000 динара, 

за прекршаје из става 1. тачке: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 

19, 20, 21, 23 и 25. овог члана Одлуке, казниће се такси 

возач запослен код предузетника. 

Члан 38. 

 За прекршаје из члана 35. став 1. тачке: 9, 10, 12, 14 и 

16., члана 36. став 1. тачке 3. и 5. и члана 37. став 1. 

тачке: 7, 11 и 17. ове Одлуке може се казнити на лицу 

места такси возач, новчаном казном у износу од 2.500 

динара. 

Члан 39. 

 Против лица које обавља такси превоз, а није 

регистровано за обављање ове делатности код Агенције 

за привредне регистре и нема одобрење за обављање 

такси превоза од надлежног Одељења Општинске управе 

Бољевац, покренуће се прекршајни поступак у складу са 

одредбама Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. 

гласник РС", број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05,62/06, 

31/2011) и одредбама прописаним овом Одлуком. 

 

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 40. 

 Превозник коме је решењем надлежног Одељења 

одобрено обављање такси превоза у складу са Одлуком о 

ауто-такси превозу путника на територији општине 

Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр.29/06), 

дужан је да усклади своје пословање са одредбама ове 

Одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

Одлуке, као и да прибави одобрење за обављање такси 

превоза у складу са овом Одлуком, најкасније до дана 

престанка рока важења издатог одобрења за обављање 

такси превоза. 

 Започети поступци по захтевима за издавање 

одобрења за обављање такси превоза, такси дозвола и 

кровних ознака, наставиће се у складу са одредбама ове 

Одлуке. 

Члан 41. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о ауто-такси превозу путника на територији 

општине Бољевац "Службени лист општине Бољевац", 

бр.29/06). 

Члан 42. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број:06-58 / 2012-I/5 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

         Горан Адамовић, дипл.ел.инж. 

 

На основу члана 27. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 

(''Сл. гласник РС'', бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 

108/05,123/07) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Сл.лист општинe Бољевац'', бр.1/08), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној  01. 03. 2012. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на I измену Програма 

пословања  ЈКП „Услуга“ у Бољевцу за 2011. годину, бр. 

58 од  13. 02. 2012. године. 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           05.март 2012.године 

     година V    Број  5                                                                                                                                                                                                                     стр.   10 

 

II 

Ову Одлуку са Програмом доставити надлежним 

Министарствима из члана 22.б Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег интереса 

(''Сл. гласник РС'', бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 

108/05,123/07), ради праћења кретања цена и зарада. 

 

III 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/3 

Бољевац, 01. 03. 2012. године  

                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК                                                                           

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                         Горан Адамовић, дипл.инж.ел. 

На основу члана 28. став 4. и члана 29. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06 

и 41/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број 129/07), члана 39. Статута општине 

Бољевац („Сл. лист општине Бољевац, број 1/08), 

Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној дана 

01. 03. 2012. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се мере за заштиту усева и 

засада на пољопривредном земљишту од пољске штете, 

коју могу починити људи и стока и организовање 

непосредне заштите пољопривредног земљишта од 

пољске штете, као и мере заштите пољопривредног 

земљишта од елементарних непогода (мраз, град, пожар 

и слично) на територији општине Бољевац. 

 Мере заштите пољопривредног земљишта од пољске 

штете, које су утврђене овом Одлуком, односе се и на 

скинути род док се налази на пољопривредном 

земљишту. 

Пољска штета 

Члан 2. 

 Под пољском штетом, у смислу ове Одлуке, 

подразумева се штета која је настала уништавањем усева 

и засада, паљењем биљних остатака, као и крађом 

пољопривредних производа и слично. 

 

II МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И МЕРЕ 

ЗА ЗАШТИТУ ОД    

    СПАЉИВАЊА ОРГАНСКИХ ОСТАТАКА НА 

ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

Члан 3. 

 Мере заштите од пољске штете односе се на забрану 

уништавања и оштећења усева, садница, стабала и 

пољопривредне механизације на имањима, оштећења 

усева, садница, стабала и пољопривредне механизације 

на имањима, оштећења која доводе до смањења 

продуктивности, структуре и слојева пољопривредног 

земљишта, као и сваког другог оштећења  на 

пољопривредном земљишту (у даљем тексту: пољска 

штета). 

 Ове мере се односе и на забрану: 

  -  спаљивања органских остатака после жетве усева на 

пољопривредном земљишту; 

  -  испаше стоке на обрадивом пољопривредном 

земљишту, осим на сопственом. 

Члан 4. 

 Мере заштите од пољске штете односе се и на 

забрану: 

 1. Остављања стоке у пољу без чувара, или је 

поверавати на чување лицу које по свој узрасту, 

душевној или телесној способности није у стању да 

стоком стално и потпуно влада; 

 2. Прелази запрежним  или моторним возилима или 

прогона стоке преко туђег обрађеног или за сетву 

припремљеног земљишта; 

 3. Растурања, разбацивања, или рушења на 

пољопривредном имању сложене туђе плодове и остатке 

пољопривредних усева у пољу (пластови и сл.); 

 4. Кидања, чупања, убирања или на други начин 

оштећења пољских плодова поврћа, воћа, грожђа, или 

траве на туђем пољопривредном земљишту; 

 5. Ломљења, сечења, или на други начин наношења 

оштећења туђим воћкама, чокотима, или дрвећу које се 

налази ван; 

 6. Бацања, или одлагања на пољопривредном 

земљишту отпадног материјала, камења, земље, корова, 

бацања, или покопавања животињских лешева; 

 7. Рушења, уништавања, или оштећења на туђем 

пољопривредном имању објеката и направа (колиба, 

ограда, постављеног знака, машина, алата, прибора и сл.), 

које су у функцији коришћења пољопривредног 

земљишта; 

 8. Прекопавања и преоравања пољских путева, 

пољских стаза, пашњака и утрина, засипања, рушења, 

или на други начин причињавања штете на пропустима, 

каналима и насипима. 

Члан 5. 

 Власници, односно држаоци стоке и живине, дужни 

су да чувају и држе стоку и живину тако да она не 

причињава пољску штету на пољопривредном 

земљишту. 

Члан 6. 

 Власници, односно корисници пољопривредног 

земљишта, могу уз писмену сагласност дозволити 

држаоцима стоке да на њиховом обрадивом 

пољопривредном земљишту напасају стоку. 

Члан 7. 

 Месне заједнице на територији општине Бољевац, 

могу организовати посебну пољочуварску службу 

(чувара поља), ради заштите усева и засада на 

пољопривредном земљишту од пољске штете, у складу 

са Статутом месне заједнице и овом Одлуком. 

 Службу из става 1. овог члана може организовати 

једна или више месних заједница заједно, ако се за то 

изјасни већина власника, односно корисника 

пољопривредног земљишта са територије једне или више 

месних заједница, на начин утврђен Статутом или 

општим актом месне заједнице. 

 Средства за обављање послова службе из става 1. овог 

члана обезбеђују се из сопствених прихода месне 

заједнице.  
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Члан 8. 

 Чувар поља је лице овлашћено од стране Савета 

месне заједнице за обављање послова из члана 7. став 1. 

ове Одлуке. 

 Чувар поља мора имати писмено овлашћење у коме је 

означено његово својство, као и границе подручја на 

коме обавља послове чуварске службе.   

 Број чувара поља, начин обављања послова, облик и 

изглед ознаке на оделу, као и друга питања везана за рад 

чувара поља уређују се општим актом месне заједнице.  

Члан 9. 

 Ради процене причињене пољске штете Председник 

Општине  образује Комисију за процену пољске штете (у 

даљем тексту: Комисија).  

 Власник, односно корисник пољопривредног 

земљишта, коме је причињена пољска штета и лице које 

је одговорно за учињену штету, могу да присуствују раду 

Комисије. 

 Власници, односно корисници пољопривредног 

земљишта могу остварити накнаду за причињену штету 

од лица која су одговорна за учињену штету споразумом, 

или путем суда. 

Члан 10. 

 Мере заштите од спаљивања органских остатака, 

односе се на забрану спаљивања органских остатака 

после жетве усева на пољопривредном земљишту. 

 Ове мере односе се и на забрану спаљивања делова 

биљака (лишће, гране, шибље, сено и др.) на 

пољопривредном земљишту. 

 III  МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА,  ГРАДА И 

МРАЗА  

Члан 11. 

 Мере за заштиту од пожара односе се на забрану 

ложења отворене ватре у близини зграда, објеката у 

којима бораве људи и стока, објеката за смештај сточне 

хране и других објеката који су подложни паљењу. 

 

Члан 12. 

 Ове мере се односе и на забрану спаљивања остатака 

после жетве и прилаз отвореном ватром у близини: 

  - засејаних парцела у времену сазревања усева до 

завршетка жетве и уклањања пожњевених усева са  њива – 

места на којима се обавља вршидба и машинама којима се 

обавља вршидба. 

Члан 13. 

 Лица која управљају машинама за обављање жетве и 

вршидбе, морају бити упозната са мерама за спречавање 

избијања пожара и оспособљења за руковање средствима 

и опремом за гашење пожара. 

Члан 14. 

 Машине којим се обавља жетва и вршидба морају у 

опреми имати прописане апарате за гашење пожара. 

 

Члан 15. 

 Поред мера заштите од пожара утврђених овом 

Одлуком, њен саставни део су и мере заштите од пожара 

прописане Правилником о посебним мерама заштите од 

пожара у пољопривреди („Сл.гласник СРС“, бр. 27/84). 

Члан 16. 

 Заштиту пољопривредних усева од дејства града, 

спроводи Републички хидрометеоролошки завод преко 

противградних станица распоређених на територији 

општине Бољевац. 

Члан 17. 

 Заштита пољопривредних усева од мраза спроводе 

власници, односно корисници пољопривредног 

земљишта, применом физичких метода (замагљивањем, 

мешањем ваздуха, орошавањем, загревањем ваздуха и 

друго) и хемијских метода (применом хемијских 

препарата). 

Члан 18. 

 Власници, односно корисници пољопривредног 

земљишта могу да своје усеве осигурају. 

 Чувар поља, односно председник месне заједнице, у 

случају да пољочуварска служба није формирана, дужни 

су да обавесте Општинску управу за послове 

пољопривреде и пољопривредног инспектора о радњама 

супротним одредбама ове Одлуке. 

IV НАДЗОР 

Члан 19. 

 Надзор над спровођењем ове Одуке и аката донетих 

на основу ове Одлуке, врши Министарство 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, 

преко пољопривредног унспектора. 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/16 

Бољевац, 01. 03. 2012. године  

                                                                                                         

                          ПРЕДСЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                    

Горан Адамовић, дипл.ел.инж 

 

 

На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС  и 

24/11), чл.39. Статута општине Бољевац (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр. 1/08 ) и Мишљења Комисије за 

планове, бр. 33 од 28. 02. 2012. године, Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ЗА НАСЕЉЕ РТАЊ - ОПШТИНА 

БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

    Планом детаљне регулације утврђују се урбанистички 

критеријуми, смерница, решења и нормативи за израду, 

уређење и заштиту третираног подручја. 

    Циљ израде Плана детаљне регулације је да се 

омогући решавање имовинско правних односа и утврди 

границе између земљишта за јавне намене водног и 

пољопривредног земљишта, као и да обезбеди даљи 

континуирани развој насеља Ртањ, општина Бољевац. 

Члан 2. 

     Одлука о изради Плана детаљне регулације односи се 

за подручје насеља Ртањ, општина Бољевац, чије су 

границе грађевинског подручја следеће катастарске  

парцеле: 

          - КО Илино, КП бр. 4112/1, 3978/3, 3978/1, 3979 

(пут), 3982, 3994(пут), 3991, 3997. 
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          - КО Мирово,  КП бр. 6521, 6522/1, 6526/2, 6525, 

6527, 6526/2, 6473/3(пут), 6610/2(пут), 

6550(пут), 6114/2 до почетне парцеле. 

 Оријентациона  површина подручја насеља Ртањ је 

80.85.53 m2 

 Концептом Плана детаљне регулације ће се 

дефинисати коначна граница и обухват Плана. 

Члан 3. 

    План детаљне регулације из члана 2. ове Одлуке треба 

да садржи све елементе прописане чл. 27, 28, 29, 29, 30, 

31. и 32. Закона о планирању и изградњи (,,Службени 

гласник РС'', бр. 72/09, 81/10-испр., 64/09-одлука УС, и 

24/11) 

Члан 4. 

    Рок за израду Плана детаљне регулације из члана 2. 

ове Одлуке је 12(дванаест) месеци од дана ступања на 

снагу ове Одлуке . 

Члан 5. 

 Концепт предметног Плана разматрати на комисији за 

планове. 

Члан 6. 

 Носилац израде Плана детаљне регулације и 

стратешке процене утицаја на животну средину је 

Општинска управа Бољевац. Израда Плана биће донација 

Дирекције за изградњу, урбанизам, и грађевинско 

земљиште  ЈП  Смедерево из Смедерева, на основу 

уговора бр. 640 од 23. 02. 2012. године, а наш број 410-

2/2012-II од 05. 03. 2012. године. 

Члан 7. 

    По објављивању Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације из члана 2. ове Одлуке носилац израде Плана 

приступа изради концепта Плана у складу са чл. 48. 

Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник 

РС'', бр. 72/09, 81/09-испр.,64/10-одлука УС и 24/11) који 

подлеже стручној контроли. 

Члан 8. 

    План садржи обавезну израду стратешке процене 

утицаја на животну средину. 

Члан 9. 

   Излагање нацрта Плана из чл. 2. ове Одлуке на јавни 

увид извршиће се после извршене стручне контроле. 

   Излагање нацрта Плана на Јавни увид ће се огласити 

у дневном и локалном листу и траје 30 дана од дана 

оглашавања. 

   Место одржавања јавног увида је у просторијама 

општинске управе Бољевац. 

Члан 10. 

  Саставни део ове Одлуке је Мишљење Комисије за 

планове са седнице бр. 33. од  28. 02. 2012. године. 

Члан 11. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-58 / 2012-I/15 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                               

                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК  

          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  

        Горан Адамовић, дипл.ел.инж. 

 

 

На основу члана 14. став 1. Закона о превозу у друмском 

саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 46/95, 

66/01,61/05,91/05, 62/06) и члана 39. Статута општине 

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

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2012. године, донела је 

 

О Д Л У К У О ДОПУНИ  

 

ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ 

СТАЈАЛИШТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1.  

 

 У члану 2. Одлуке о одређивању аутобуских 

стајалишта на територији општине Бољевац (''Службени 

лист општине Бољевац'', бр. 5/2010) после речи: 

''Валакоње ''Мотел'''' додаје се нова тачка која 

гласи:''Младеновићи'' .  

 

Члан 2.  

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац.   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-58 / 2012-I/6    

Бољевац, 01. 03. 2012. године. 

 

                 ПРЕДСЕДНИК  

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

           Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

 

 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

 Усваја се Извештај о реализацији Програма развоја 

директних и индиректних корисника буџета општине 

Бољевац за 2011. годину. 

 

II 

Одлуку доставити: Председнику општине, 

Општинској управи и архиви. 

 

III 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу 

општине Бољевац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-58 / 2012-I/4.2 
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Бољевац, 01. 03. 2012. године 

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                          

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац  

(„Сл. лист оштине Бољевац“,  бр. 1/08), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној  01. 03. 2012. 

године,  донела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

 Усваја се Оперативни план одбране од поплавa вода II 

реда на територији општине Бољевац за 2012. годину. 

 

II 

 

 Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06–58 / 2012-I/9 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК                                                                                       

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                             

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Усваја се Програм развоја директних и 

индиректних корисника буџета општине Бољевац за 

2012. годину. 

 

 

II 

Одлуку доставити: Општинској управи Бољевац- 

Oдељењу за привреду, пољопривреду и развој  и архиви. 

 

 

III 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-58 / 2012-I/4.1 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК                                                                                    

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                          

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

На основу члана 87. Закона о заштити животне 

средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09, 

72/09 и 43/2011-Одлука УС), чланa 2. Уредбе о 

одређивању активности чије обављање утиче на животну 

средину ( "Сл. гласник РС", број 109/09), чл. 2. и 3. 

Уредбе  о критеријумима за утврђивање накнаде за 

заштиту и унапређење животне средине и највишег 

износа накнаде ("Сл. гласник РС", број 111/09), члана 20. 

став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 39. 

Статута општине Бољевац ("Службени лист општине 

Бољевац", број 1/08), а по претходно прибављеном 

мишљењу  Министарства животне средине, просторног 

планирања и рударства Републике Србије, бр. 401- 00- 

262/2011-01 од 20. 02. 2012. године, Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној дана 01. 03. 2012. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О   ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА 

ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о посебној накнади за заштиту и 

унапређење животне средине на територији општине 

Бољевац („Сл. Лист општине Бољевац“, бр. 7/10 и 13/10), 

члан 5. мења се и гласи:        „Висина посебне накнаде 

утврђује се месечно према површини стамбеног и 

пословног простора власника, односно закупаца и то 

према посебној тарифи: 

Тарифни број 1. 

1) Власници, односно закупци станова и стамбених 

објеката подобних за становање у  износу од  0,38 динара 

по метру квадратном месечно; 

2) Власници, односно закупци кућа за одмор 0,50 динара 

по метру квадратном месечно; 

3) Власници, односно закупци пословних зграда и 

пословних  просторија  за обављање пословне  

делатности  плаћају посебну накнаду у висини од 1,76 

динара по  метру квадратном месечно. 

  

Тарифни број 2. 

 Власници, односно закупци земљишта за обављање 

редовне делатности привредних субјеката  у износу од  

0,38 динара по метру квадратном. 

 Земљиште из става 1. овог тарифног броја је 

земљиште на којем није изграђен објекат или на којем 

постоји  привремена грађевина, као и земљиште на којем 

се не налазе пословне зграде и пословне просторије за 

обављање пословне делатности привредних субјеката ( 

простор на коме се налазе отворена складишта, 

стоваришта и сл.). 

 Земљиште из става 1. овог тарифног броја не обухвата 

пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште. 

 

Члан 2. 
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 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац", а 

примењиваће се од 01.01.2012. године. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/7 

Бољевац, 01. 03. 2012. године      

       

                          ПРЕДСЕДНИК 

               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ      

          Горан Адамовић, дипл.ел.инж.                                
 

 

 

 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

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. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/13.3 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК                                                                                

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                            Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

 
На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

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 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/13.1 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                             

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                       

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 

 Даје се сагласност на  Статут Центра за социјални рад 

''Бољевац'' у Бољевцу бр. 01-67-551-227/11 од 12. 12. 

2011. године. 

II 

 

 Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-58 / 2012-I/11 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК                                                                          

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                            Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

Скупштина  општине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2012. 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 150 

(стопедесет) евра месечно, у динарској противвредности, 

без ПДВ-а, по средњем курсу Народне банке Србије, на 

дан фактурисања. 

 

II 
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 Овлашћује се председник општине, др Небојша 

Марјановић, да потпише Уговор. 

 

III 

 Одлуку доставити: Председнику општине, ''ZA 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06- 58 / 2012-I/13.2 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК                                                                            

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                            Горан Адамовић, дипл. ел. инж.                                                                                           

 

 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( 

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

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

  

 Усваја се Програм рада Центра за социјални рад 

''Бољевац'' у Бољевцу за 2012. годину, број 01-67-551-

196/2011-2 од 08. 12. 2011. године. 

 

 

II 

 Одлуку доставити: Центру за социјални рад Бољевац 

и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/12.3 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

 

                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК                                                                        

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                            Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( 

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

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

  

 Усваја се Програм рада Туристичке организације 

општине Бољевац за 2012. годину, број 332-267 од 27. 12. 

2011. године. 

II 

 Одлуку доставити: ТО општине Бољевац и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/12.4 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК                                                                         

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                       

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( 

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

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

године, донела је  

О Д Л У К У 

 

I 

 

 Усваја се Програм рада Културно образовног центра у 

Бољевцу за 2012. годину, број173 од 28. 12. 2011. године. 

 

II 

  

Одлуку доставити: КОЦ-у и архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-58 / 2012-I/12.2 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК                                                                          

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( 

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

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

  

 Усваја се Програм рада Органа локалне самоуправе за 

2012. годину. 

II 

  

Одлуку доставити: Председнику СО Бољевац, 

Председнику општине, начелнику Општинске управе и 

архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-58 / 2012-I/12.1 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК                                                                          

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                     

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( 

'' Сл. лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина 
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општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

године, донела је  

О Д Л У К У 

 

I 

 Усваја се Програм рада Спортског савеза општине 

Бољевац за 2012. годину. 

 

II 

 Одлуку доставити: Спортском савезу и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/12.5 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК                                                                        

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

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 01. 

03. 2012. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о разрешењу члана  Школског одбора Основне школе „9. 

српска бригада“ Бољевац 

 

I 

  

 Разрешава се  функције члана Школског одбора „9. 

српска бригада“ Бољевац, Бранислав П. Митровић, 

представник општине Бољевац, на захтев школе због 

неприсуствовања седницама.  

 

II 

   

 Ово решење је коначно у управном поступку. 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/18.4  

Бољевац, 01. 03. 2012. године  

                         

                  ПРЕДСЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

           Горан Адамовић, дипл.ел.инж. 

 

 

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 01. 

03. 2012. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  члана  Школског одбора Основне школе 

„9. српска бригада“ Бољевац 

 

I 

Именује се Игор Иликић из Боговине, за  члана 

Школског одбора Основне школе „9. српска бригада“ 

Бољевац, за  представника општине Бољевац,  до истека 

мандата овом одбору. 

II  

Ово решење је коначно у управном поступку. 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/18.5  

Бољевац, 01. 03. 2012. године  

         

                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  

      Горан Адамовић, дипл.ел.инж. 

 
На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним 

ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'', 

бр.111/2009) и члана 39. Статута општине Бољевац 

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

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2012. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ  

 

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

1.  У  тачки 6. Решења о образовању општинског штаба 

за ванредне ситуације на територији општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр.12/2010), уместо 

члана:  ''др Владице Стојиљковића'' именује се: ''др 

Славко Илић''. 

2.   Ово решење објавити у "Службеном листу општине 

Бољевац''. 

    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/8  

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВА 

 Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима 

(„Сл.гл.РС“, бр.129/2007, 54/2011) и чл. 39. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

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

одржаној 01. 03. 2012. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању  Изборне комисије општине Бољевац 

 

I 

 

 У  Изборну комисију општине Бољевац  именују се: 

 1. за председника Мирослава Опачић,  на предлог 

Уједињених региона Србије, 
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     за заменика  председника - Биљана Рашић 

Марковић, на предлог Уједињених региона Србије; 

 

 2.1)  за члана Хелијана Драгојевић из Бољевца, испред 

Уједињених региона Србије, 

        за заменика члана Звонимир Милић из 

Бољевца, испред Уједињених региона Србије,  

   2)   за члана Славица Рожа из Бољевца, испред 

Уједињених региона Србије, 

                    за заменика члана Александра Благојевић из 

Бољевца, испред Уједињених региона Србије, 

     3)  за члана Милош Милошевић, испред Демократске 

странке, 

                    за заменика члана Зоран Глишић, испред 

Демократске странке.; 

   4)  за члана Живадин Ивановић из Бољевца, испред 

Социјалистичке партије Србије, 

                    за заменика члана Миодраг Јовић из Бољевца, 

испред Социјалистичке партије Србије; 

   5)  за члана Данијела Илић  из Бољевца, испред 

Српске радикалне странке, 

                    за заменика члана Драган Станојевић из 

Малог Извора, испред Српске радикалне странке; 

    6)  за члана Олга Живадиновић из Бољевца, испред 

Покрета за Бољевац, 

                    за заменика члана Радмило Жикић из 

Бољевца, испред  ПУПС-а; 

 

3. за секретара Момира Грујо, секретар 

Скупштине општине Бољевац и 

     за заменика секретара Татјана Максимовић 

Добрановић, секретар у ОШ ''9. српска бригада'' у 

Бољевцу. 

 

II 

 Мандат Општинске изборне комисије је 4 (четири) 

године. 

 

III 

 Доношењем овог решења престаје да важи Решење о 

именовању Изборне комисије општине Бољевац бр.06-

8/08-I  од 18. 03. 2008. године. 

 

IV 

  Против овог решења допуштена је жалба 

Управном суду, у року од 24. часа од доношења решења. 

  

V 

  Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/18.1    

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                                  

Горан Адамовић, дипл.ел.инж. 

 

 

Сходно чл. 4. Одлуке о начину објављивања одлука и 

других аката органа општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр.1/2008) и  чл. 39. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр.1/2008), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2012. године, донела је 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

о разрешењу уредника Службеног листа општине 

Бољевац 

 

 

 I 

 

  Разрешава  се Борко Петровић, запослен у 

Општинској управи Бољевац, дужности  уредника 

Службеног листа општине Бољевац. 

 

 

II 

 

 

  Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-58 / 2012-I/18.2 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК                                                                             

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                          

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

Сходно чл. 4. Одлуке о начину објављивања одлука и 

других аката органа општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр.1/2008) и  чл. 39. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр.1/2008), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2012. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу уредника Службеног листа општине 

Бољевац 

 

 I 

 

  Разрешава  се Борко Петровић, запослен у 

Општинској управи Бољевац, дужности  уредника 

Службеног листа општине Бољевац. 

 

II 

 

  Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-58 / 2012-I/18.2 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК                                                                                
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

 

 

 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2012. 

године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 Усваја се Извештај о извршеном редовном 

инспекцијском надзору Министарства животне средине, 

рударства и просторног планирања – Сектора за 

контролу и надзор, бр. 352-350-3/2012-12 од 03. 02. 2012. 

године, у Општинској управи Бољевац од 03. 02. 2012. 

године. 

 

II 

 Закључак доставити:  Општинској управи и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-58 / 2012-I/17 

Бољевац, 01. 03. 2012. године 

                                                                                                          

ПРЕДСЕДНИК                                                                                   

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                    

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Сл.лист општине Бољевац“, бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац је на седници одржаној 01. 03. 2012. године, донела 

је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Члан 1. Одлуке о буџету општине Бољевац (''Службени лист општие Бољевац'', број 15/11) мења се и гласи: 

 ''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бољевац за 2012. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: 

Позиција Опис Износ 

  

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА   

  1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине (кл. 7+8) 
402,744,300 

  1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 399,244,300 

1 - буџетска средства 364,700,000 

2 - сопствени приходи 6,731,300 

3 - донације 27,813,000 

4 
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (класа 8) 
3,500,000  

 
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине (кл. 4+5) 
395,865,122 

 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 324,168,880 

5 - текући буџетски расходи 306,889,646 

6 - расходи из сопствених прихода 6,069,700 

7 - донације 11,209,534 

 
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: 
71,696,242 

8 - текући буџетски издаци 51,938,354 

9 - издаци из сопствених прихода 661,600 

10 - донације 19,096,288 

 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) 6,879,178 
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11 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) категорија 62 
3,200,000 

12 
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 

осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 
  

 
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - 

(4+5) +(92-62) 
3,679,178 

 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

13 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 

9221, 9219, 9227, 9228) 
  

14 Примања од задуживања (категорија 91)   

15 Неутрошена средства из претходних година   2,492,822  

16 Издаци за отплату главнице дуга (61)  6,172,000 

17 
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 

спровођења јавних политика (део 62) 
  

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -3,679,178 

 

 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

ОПИС 

Шифра 

економске 

класификације 

Средства из 

буџета 

1 2 3 

УКУПН ПРИХОДИ И  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 
368,200,000.00 

1. Порески приходи 71 142,185,567.00 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 
108,760,567.00 

    1.2. Самодопринос 711180 20,000.00 

    1.3. Порез на имовину 713 10,800,000.00 

    1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко 

Буџетског фонда), учему: 714 
7,605,000.00 

            - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 

приходи)   
 

    1.5. Остали порески приходи 716 15,000,000.00 

2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског 

фонда), у чему: 74 
23,075,000.00 

            - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 

приходи) 77 
 

3. Донације 731+732  

4. Трансфери 733 199,439,433.00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 3,500,000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4+5 
358,828,000.00 

1. Текући расходи 4 306,889,646.00 

     1.1. Расходи за запослене 41 75,519,360.00 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 80,149,383.00 

     1.3. Отплата камата 44 5,004,458.00 

     1.4. Субвенције 45 86,750,000.00 

     1.5.Социјална заштита из буџета 47 7,542,325.00 

     1.6.Остали расходи 48+49 24,759,120.00 

2. Трансфери 4631+4641+451 27,165,000.00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 51,938,354.00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осин 6211)    

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА 9 
 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92  

2. Задуживање 91  

      2.1. Задуживање од домаћих кредитора 911  
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      2.2. Задуживање од страних кредитора 912  

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 61+62 9,372,000.00 

3. Отплата дуга 61 6,172,000.00 

      3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 6,172,000.00 

      3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612  

      3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613  

4. Набавка финансијске имовине 62 3,200,000.00 

 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

(класа 3, извор финансирања 13) 
3 

 

2,084,488.00 

 

 

НЕУТРОШЕНА СРЕДТВА ДОНАЦИЈА  ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

(класа 3, извор финансирања 15) 
3 408,334.00 

Члан 2. 

 Члан 2. Одлуке мења се и гласи: 

 ''Буџет за 2012. годину састоји се од: 

1) примања у износу од   402.744.300 динара; 

2) издатака у износу од   395.865.122 динара; 

Потребна средства за финансирање отплате дуга и набавку финансијске имовине у износу од 9.372.000 динара 

обезбедиће се из текућих издатака.'' 

 Члан 3. 

Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

''Општина Бољевац очекује у 2012. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 37.202,60 евра, 

односно 4.017.335  динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 4.035 евра, односно 450.000 

динара, за следеће пројекте: 

Пројекат и 

корисник пројекта 

Укупна вредност у еврима за 

цео период 
Средства ЕУ у 2012. години 

Средства за 

суфинансирање у 

2012. години у 

РСД 
Средства 

ЕУ 

Средства за 

суфинансирање 
У еврима У РСД 

''Развој услуга за 

децу са сметњама у 

развоју у Источној 

Србији'' 

62.144 8.070 27.273  2.924.000 450.000 

Образовна 

инклузија Рома 

''Образовање за све'' 

18.046  9.929,60 1.093.335  

 Средства за суфинансирање у 2012. години из става 1. овог члана су утврђена у Посебном делу ове одлуке.'' 

Члан 4. 

 Члан 4. мења се и гласи: 

 ''Примања буџета општине у укупном износу од 405.237.122 динара по врстама, односно економским класификацијама, 

утврђена су следећим износима: 

Извор 

финанс. 

Економска 

класификација 
Примања 

Приходи из 

буџета 

Приходи из 

осталих извора 

финансирања 

УКУПНО 

 1 2 3 4 5 

 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 108.780.567,00   108.780.567,00 

01 711110 -порез на зараде 99.645.567,00   99.645.567,00 

01 711120 -порез на приходе од самосталних делатности 3.200.000,00   3.200.000,00 

01 711143 -порез на приходе од непокретности 2.000.000,00   2.000.000,00 

01 711145 - порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 300.000,00   300.000,00 

01 711147 -порез на земљиште 600.000,00   600.000,00 

01 711160 - порез на приходе од осигурања лица 5.000,00   5.000,00 

01 711180 - самодоприноси 20.000,00   20.000,00 

01 711190 -порез на друге приходе 3.010.000,00   3.010.000,00 

 713 Порез на имовину 10.800.000,00   10.800.000,00 

01 713120 - порез на имовину 8.000.000,00   8.000.000,00 

01 713310 -порез на наслеђе и поклон 300.000,00   300.000,00 

01 713420 - порез на капиталне трансаккције 2.500.000,00   2.500.000,00 

 714 Порез на добра и услуге 7.605.000,00 1.144.000,00 8.749.000,00 

01 714513 - комунална такса за држање моторних возила 2.000.000,00   2.000.000,00 
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01 714514 
- годишња накнада за моторна возила, тракторе и 
прикључна возила 

2.000.000,00   2.000.000,00 

01,04 714540 - накнада за коришћење добара од општег интереса 805.000,00 1.144.000,00 1.949.000,00 

01 714552 - боравишна такса 800.000,00   800.000,00 

01 714562 
- посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине 
2.000.000,00   2.000.000,00 

 716 Други порези 15.000.000,00   15.000.000,00 

01 716110 - комунална такса на фирму 15.000.000,00   15.000.000,00 

 732 
Текуће донације од међународних донација у корист 

нивоа општине 
  4.017.335,00 4.017.335,00 

06 732150 
Текуће донације од међународних донација у корист 

нивоа општине 
  4.017.335,00 4.017.335,00 

 733 Трансфери од других нивоа власти (грантови) 199.439.433,00 867.300,00 200.306.733,00 

01 733151 
- текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 

општина 
199.439.433,00  199.439.433,00 

07 733154 
-текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

општине 
 867.300,00 867.300,00 

 741 Приходи од имовине 14.705.000,00  14.705.000,00 

01 741150 
- камате на средства консолидованог рачуна трезора 

општине 
100.000,00  100.000,00 

01 741520 
- накнада за коришћење шумског и пољопривредног 

земљишта 
2.400.000,00   2.400.000,00 

01 741530 
- накнада за коришћење простора и грађевинског 

земљишта 
12.205.000,00   12.205.000,00 

 742 Приходи од продаје добара и услуга 4.110.000,00 1.420.600,00 5.530.600,00 

01,04 742150 
- приходи од продаје добара и услуга  или закупа од 

стране тржишних организација у корист нивоа општина 
600.000,00  820.600,00 1.420.600,00 

01 742251 - општинска административне таксе 10.000,00   10.000,00 

01 742253 - накнада за уређење грађевинског земљишта 1.500.000,00   1.500.000,00 

01 742351 
- приходи који својом делатношћу остваре органи и 

организација општина 
2.000.000,00  2.000.000,00 

04 742378 - родитељски динар  600.000,00 600.000,00 

 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 1.560.000,00   1.560.000,00 

01 743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1.500.000,00   1.500.000,00 

01 743350 
- приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа 

општине 
60.000,00   60.000,00 

 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  3.524.300,00 3.524.300,00 

04 744150 
- текући добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа општина 

 3.524.300,00 3.524.300,00 

 745 Мешовити и неодређени приходи 2.700.000,00 642.400,00 3.342.400,00 

01,04 745150 - мешовити и неодређени приходи у корист општине 2.700.000,00 642.400,00 3.342.400,00 

 771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   750.000,00 750.000,00 

03,07 77110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   750.000,00 750.000,00 

 779 Приходи из буџета   22.178.365,00 22.178.365,00 

07 779110 Приходи из буџета   22.178.365,00 22.178.365,00 

 811 Примања од продаје покретне имовине 3.500.000,00   3.500.000,00 

01 811150 
- примања од продаје покретности у корист нивоа 

општина 
3.500.000,00   3.500.000,00 

 321 Утврђивање резултата пословања  2.492.822,00  2.492.822,00 

13 321311 
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година 
 2.084.488,00  2.084.488,00 

15 311712 
 Пренета неутрошена средства за посебне намене- 
донације 

 408.334,00 408.334,00 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 368.200.000,00 37.037.122,00 405.237.122,00 

Члан 5. 

Члан 5. Одлуке мења се и гласи: 

''Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су следећим износима: 

 

Економска 

класификација 
О П И С 

Расходи из 

буџета 

Расходи из 

осталих 

извора 

финансирања 

УКУПНО 

1 2 3 4 5 

41 Расходи за запослене 75,519,360.00 4,845,565.00 80,364,925.00 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 60,229,309.00 3,254,559.00 63,483,868.00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,893,320.00 580,006.00 11,473,326.00 

413 Накнаде у натури 23,888.00 40,000.00 63,888.00 
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414 Социјална давања запосленима 571,050.00 811,000.00 1,382,050.00 

415 Накнадe трошкова за запослене 703,950.00  703,950.00 

416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
1,097,843.00 160,000.00 1,257,843.00 

417 Посланички додатак 2,000,000.00  2,000,000.00 

42 Коришћење услуга и роба 80,149,383.00 8,396,035.00 88,545,418.00 

421 Стални трошкови 10,056,126.00 399,700.00 10,455,826.00 

422 Трошкови путовања 20,987,281.00 508,600.00 21,495,881.00 

423 Услуге по уговору 16,837,324.00 1,986,280.00 18,823,604.00 

424 Специјализоване услуге 8,480,727.00 413,400.00 8,894,127.00 

425 Текуће поправке и одржавање 12,916,646.00 1,641,200.00 14,557,846.00 

426 Материјал  10,871,279.00 3,446,855.00 14,318,134.00 

44 
Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 
5,004,458.00  5,004,458.00 

441 Отплата домаћих камата 3,372,175.00  3,372,175.00 

444 Пратећи трошкови задуживања 1,632,283.00  1,632,283.00 

45 Субвенције  86,750,000.00  86,750,000.00 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
86,750,000.00  86,750,000.00 

46 Донације, дотације и трансфери 27,165,000.00 522,500.00 27,687,500.00 

463 Трансфери осталим нивоима власти 23,665,000.00 522,500.00 24,187,500.00 

465 Oстале донације и трансфери 3,500,000.00  3,500,000.00 

47 
Социјално осигурање и социјална 

заштита 
7,542,325.00 3,332,334.00 10,874,659.00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7,542,325.00 3,332,334.00 10,874,659.00 

48 Остали расходи 19,809,120.00 182,800.00 19,991,920.00 

481 Дотације невладиним организацијама 9,383,210.00 130,400.00 9,513,610.00 

482 Порези, обавезне таксе и казне  425,910.00 52,400.00 478,310.00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова  10,000,000.00  10,000,000.00 

49 Резерве 4,950,000.00  4,950,000.00 

499 Средства резерве 4,950,000.00  4,950,000.00 

51 Основна средства 51,938,354.00 19,757,888.00 71,696,242.00 

511 Зграде и грађевински објекти 45,564,294.00 16,126,788.00 61,691,082.00 

512 Машине и опрема 2,834,060.00 606,100.00 3,440,160.00 

515 Нематеријална имовина 3,540,000.00 3,025,000.00 6,565,000.00 

61 Отплата главнице 6,172,000.00  6,172,000.00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6,172,000.00  6,172,000.00 

62 Набавка финансијске имовине 3,200,000.00  3,200,000.00 

621 Набавка домаће финансијске имовине 3,200,000.00  3,200,000.00 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 368,200,000.00 37,037,122.00 405,237,122.00 

Члан 6. 

Члан 6. посебног дела Одлуке мења се и гласи: 

 ''Средства буџета у износу од 368.200.000 динара и средства од додатних прихода директних  и индиректних корисника 

буџетских средстава у укупном износу од 37.037.122 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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Опис 

Средства из 

буџета  -

извори 

финансирања 

(01) 

Остали извори 

финансирања 

(03,04,06,07,13,15) 

УКУПНО 
Структура 

у % 

  Раздео 1 

СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ         

  110 
  

Извршни и законодавни 

органи         

01   411000 Плате и додаци запослених 1,404,000.00   1,404,000.00 0.35% 

01   412000 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
251,300.00   251,300.00 0.06% 

01   414000 
Социјална давања 

запосленима 
31,050.00   31,050.00 0.01% 

01   416000 
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
66,843.00   66,843.00 0.02% 

01   417000 Судијски и посланички 2,000,000.00   2,000,000.00 0.49% 
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додатак  

01   421000 Стални трошкови 79,000.00   79,000.00 0.02% 

01   422000 Трошкови путовања 79,205.00   79,205.00 0.02% 

01   423000 Услуге по уговору 3,018,427.00   3,018,427.00 0.74% 

01   426000 Материјал 966,107.00   966,107.00 0.24% 

01   481000 
Дотације невладиним 

организацијама 
620,210.00   620,210.00 0.15% 

01   482000 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

8,000.00   8,000.00 0.00% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
110  Извршни и 

законодавни органи 
8,524,142.00 

  
8,524,142.00 2.10% 

    

  

Укупно разде 1 

СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ 

8,524,142.00   8,524,142.00 2.10% 

  Раздео 2 

ПРЕДСEДНИК  И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
        

  110   
Извршни и законодавни 

органи 
        

01   411000 Плате и додаци запослених 3,338,500.00   3,338,500.00 0.82% 

01   412000 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
597,600.00   597,600.00 0.15% 

01   413000 Накнаде у натури 6,500.00   6,500.00 0.00% 

01   414000 
Социјална давања 

запосленима 
6,500.00   6,500.00 0.00% 

01   421000 Стални трошкови 253,693.00   253,693.00 0.06% 

01   422000 Трошкови путовања 593,821.00   593,821.00 0.15% 

01   423000 Услуге по уговору  3,238,163.00   3,238,163.00 0.80% 

01   425000 
Текуће поправке и 

одржавање 
231,012.00   231,012.00 0.06% 

01   426000 Материјал 1,903,204.00   1,903,204.00 0.47% 

01   481000 
Дотације невладиним 

организацијама 
2,641,250.00   2,641,250.00 0.65% 

01   482000 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

77,625.00   77,625.00 0.02% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
110  Извршни и 

законодавни органи 
12,887,868.00 

0.00 
12,887,868.00 3.18% 

    

  

Укупно разде 2 

ПРЕДСЕДНИК И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

12,887,868.00 0.00 12,887,868.00 3.18% 

  Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА         

  130   Опште услуге         

01   411000 Плате и додаци запослених 34,000,000.00   34,000,000.00 8.39% 

01   412000 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
6,200,000.00   6,200,000.00 1.53% 

01   413000 Накнаде у натури 17,388.00   17,388.00 0.00% 

01   414000 
Социјална давања 

запосленима 
203,500.00   203,500.00 0.05% 

07   414000 
Социјална давања 

запосленима 
  300,000.00 300,000.00 0.07% 

03   414000 
Социјална давања 

запосленима 
  300,000.00 300,000.00 0.07% 

01   415000 Накнаде за запослене 672,750.00  672,750.00 0.17% 

01   416000 
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
911,000.00   911,000.00 0.22% 

01   421000 Стални трошкови 5,495,333.00   5,495,333.00 1.36% 

01   422000 Трошкови путовања 551,655.00   551,655.00 0.14% 

01   423000 Услуге по уговору 5,743,034.00   5,743,034.00 1.42% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                         5,305,927.00   5,305,927.00 1.31% 

01   425000 
Текуће поправке и 

одржавање 
1,292,334.00   1,292,334.00 0.32% 
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01   426000 Материјал 3,612,668.00   3,612,668.00 0.89% 

01   463000 
Донације и трансфери 

осталим нивоима власти                                                                                     
500,000.00   500,000.00 0.12% 

01   481000 
Дотације невладиним 

организацијама 
51,750.00   51,750.00 0.01% 

01   482000 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

284,485.00   284,485.00 0.07% 

01   483000 
Новчане казне и пенали по 

решењу и судских тела 
10,000,000.00   10,000,000.00 2.47% 

01   499000 

Средства резерве (текућа-

4.2000.000 , стална - 

750.000) 

4,950,000.00   4,950,000.00 1.22% 

01   511000 
Зграде и грађевински 

објекти 
25,267,294.00   25,267,294.00 6.24% 

07   511000 
Зграде и грађевински 

објекти 
  867,300.00 867,300.00 0.21% 

13   511000 
Зграде и грађевински 

објекти 
  2,084,488.00 2,084,488.00 0.51% 

01   512000 Машине и опрема 1,485,660.00   1,485,660.00 0.37% 

01   515000 Нематеријална имовина 200,000.00   200,000.00 0.05% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
130   Опште услуге 106,744,778.00 3,551,788.00 110,296,566.00 27.22% 

  170 
  

Трансакције везане за 

јавни дуг 
        

01   441000 Отплата домаћих камата  3,372,175.00   3,372,175.00 0.83% 

01   
444000 

Пратећи трошкови 

задуживања 1,632,283.00   1,632,283.00 0.40% 

01   
611000 

Отплата главнице домаћим 

кредиторима  6,172,000.00   6,172,000.00 1.52% 

  

Укупно за 

функ. клас. 

170  Трансакције везане 

за јавни дуг 
11,176,458.00   11,176,458.00 2.76% 

  040   Породица и деца         

01   472000 
Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 
802,325.00   802,325.00 0.20% 

      
Пројекат: Развој услуга 

за децу са сметњама у 

развоју 

        

01   472000 
Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 
450,000.00   450,000.00 0.11% 

06   472000 
Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 
  2,924,000.00 2,924,000.00 0.72% 

15   472000 
Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 
  408,334.00 408,334.00   

  

Укупно за 

функ. клас. 
040  Породица и деца 1,252,325.00 3,332,334.00 4,584,659.00 1.13% 

  090   Социјална заштита         

01   463000 
Донације и трансфери 

осталим нивоима власти                                                                                     
2,654,000.00   2,654,000.00 0.65% 

01   472000 
Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 
6,290,000.00   6,290,000.00 1.55% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
090 Социјална заштита 8,944,000.00   8,944,000.00 2.21% 

  700   Здравство         

01   
465000 

Остале дотације и 

трансфери 
3,500,000.00   3,500,000.00 0.86% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
700  Здравство 3,500,000.00   3,500,000.00 0.86% 

  912   Основно образовање         

01   422000 Трошкови путовања 19,200,000.00   19,200,000.00 4.74% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                         1,400,000.00   1,400,000.00 0.35% 
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01   463000 
Донације и трансфери 

осталим нивоима власти                                                                                                                          
16,541,000.00   16,541,000.00 4.08% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
912 Основно бразовање 37,141,000.00   37,141,000.00 9.17% 

  920   Средње образовање         

01   463000 
Донације и трансфери 

осталим нивоима власти                                                                                     
3,950,000.00   3,950,000.00 0.97% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
920 Средње образовање 3,950,000.00   3,950,000.00 0.97% 

  360   
Јавни ред и безбезбедност  

некласификован на 

другом месту 

        

01   423000 Услуге по уговору 80,000.00   80,000.00 0.02% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                         450,000.00   450,000.00 0.11% 

01 
  511000 

Зграде и грађевински 

објекти 
400,000.00   400,000.00 0.10% 

01   512000 Машине и опрема 550,000.00   550,000.00 0.14% 

01 
  463000 

Донације и трансфери 

осталим нивоима власти                                                                                     
20,000.00   20,000.00 0.00% 

  

Укупно за 

функ. клас. 

360 Јавни ред и 

безбезбедност  

некласификован на 

другом месту 

1,500,000.00   1,500,000.00 0.37% 

  Глава 3.01 Култура          

  820   Услуге културе         

01   411000 Плате и додаци запослених 5,739,600.00   5,739,600.00 1.42% 

01   412000 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,027,450.00   1,027,450.00 0.25% 

01   416000 
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
120,000.00   120,000.00 0.03% 

01   421000 Стални трошкови 1,341,000.00   1,341,000.00 0.33% 

04   421000 Стални трошкови   15,500.00 15,500.00 0.00% 

01   422000 Трошкови путовања 437,600.00   437,600.00 0.11% 

04   422000 Трошкови путовања   60,000.00 60,000.00 0.01% 

07   422000 Трошкови путовања   125,000.00 125,000.00 0.03% 

01   423000 Услуге по уговору 2,342,000.00   2,342,000.00 0.58% 

04   423000 Услуге по уговору   150,000.00 150,000.00 0.04% 

07   423000 Услуге по уговору   500,000.00 500,000.00 0.12% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                         1,060,000.00   1,060,000.00 0.26% 

04   424000 Специјализоване услуге                                                                                           50,000.00 50,000.00 0.01% 

07   424000 Специјализоване услуге                                                                                           100,000.00 100,000.00 0.02% 

01   425000 
Текуће поправке и 

одржавање  
160,000.00   160,000.00 0.04% 

04   425000 
Текуће поправке и 

одржавање  
  40,000.00 40,000.00 0.01% 

01   426000 Материјал 505,000.00   505,000.00 0.12% 

04   426000 Материјал   90,000.00 90,000.00 0.02% 

07   426000 Материјал   225,000.00 225,000.00 0.06% 

01   481000 
Дотације невладиним 

организацијама 
70,000.00   70,000.00 0.02% 

01   482000 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

30,000.00   30,000.00 0.01% 

01   511000 
Зграде и грађевински 

објекти 
900,000.00   900,000.00 0.22% 

01   512000 Машине и опрема 130,000.00   130,000.00 0.03% 

01   515000 Нематеријална имовина 70,000.00   70,000.00 0.02% 

04   515000 Нематеријална имовина   25,000.00 25,000.00 0.01% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
820  Услуге културе 13,932,650.00 1,380,500.00 15,313,150.00 3.78% 
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Укупно за 

главу 
3.01 Култура 13,932,650.00 1,380,500.00 15,313,150.00 3.78% 

  
Глава 

3.02 Туристичка 

организација 
        

  473   Туризам         

01   411000 Плате и додаци запослених 1,115,770.00   1,115,770.00 0.28% 

01   412000 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
199,722.00   199,722.00 0.05% 

01   414000 
Социјална давања 

запосленима 
        

01   415000 Накнада за запослене 31,200.00   31,200.00 0.01% 

01   421000 Стални трошкови 276,800.00   276,800.00 0.07% 

01   422000 Трошкови путовања 125,000.00   125,000.00 0.03% 

01   423000 Услуге по уговору 1,045,200.00   1,045,200.00 0.26% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                         52,100.00   52,100.00 0.01% 

01   425000 
Текуће поправке и 

одржавање  
83,300.00   83,300.00 0.02% 

01   426000 Материјал 226,900.00   226,900.00 0.06% 

01   482000 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

25,800.00   25,800.00 0.01% 

01   511000 
Зграде и грађевински 

објекти 
1,000,000.00   1,000,000.00 0.25% 

01   515000 Нематеријална имовина 3,270,000.00   3,270,000.00 0.81% 

07   515000 Нематеријална имовина   3,000,000.00 3,000,000.00 0.74% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
473 Туризам 7,451,792.00 3,000,000.00 10,451,792.00 2.58% 

  

Укупно за 

главу 
3.02  Туристичка 

организација 
7,451,792.00 3,000,000.00 10,451,792.00 2.58% 

  Глава 3.03 Физичка култура         

  810   
Услуге рекреације и 

спорта 
        

01 
  481000 

Дотације невладиним 

организацијама 
6,000,000.00   6,000,000.00 1.48% 

  Укупно за 

функ. клас. 

810 Услуге рекреације и 

спорта 
6,000,000.00   6,000,000.00 1.48% 

  

Укупно за 

главу 
3.03  Физичка култура 6,000,000.00   6,000,000.00 1.48% 

  Глава 3.04 Предшколско образовање     
  

  911   Предшколско образовање         

01   411000 Плате и додаци запослених 14,621,439.00   14,621,439.00 3.61% 

07   411000 Плате и додаци запослених   3,240,259.00 3,240,259.00 0.80% 

01 
  

412000 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 2,617,248.00   2,617,248.00 
0.65% 

07 
  

412000 
Социјални доприноси на 

терет послодавца   580,006.00 580,006.00 
0.14% 

04   413000 Накнаде у натури   20,000.00 20,000.00 0.00% 

07   413000 Накнаде у натури   20,000.00 20,000.00 0.00% 

01 
  

414000 
Социјална давања 

запосленима 330,000.00   330,000.00 
0.08% 

04 
  

414000 
Социјална давања 

запосленима   61,000.00 61,000.00 
0.02% 

07 
  

414000 
Социјална давања 

запосленима   150,000.00 150,000.00 
0.04% 

04 
  

416000 
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи   160,000.00 160,000.00 
0.04% 

01   421000 Стални трошкови 1,876,300.00   1,876,300.00 0.46% 

04   421000 Стални трошкови   149,500.00 149,500.00 0.04% 

07   421000 Стални трошкови   122,700.00 122,700.00 0.03% 

04   422000 Трошкови путовања   270,400.00 270,400.00 0.07% 
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07   422000 Трошкови путовања   53,200.00 53,200.00 0.01% 

01   423000 Услуге по уговору 66,700.00   66,700.00 0.02% 

04   423000 Услуге по уговору   578,900.00 578,900.00 0.14% 

07   423000 Услуге по уговору   331,100.00 331,100.00 0.08% 

04   424000 Специјализоване услуге                                                                                           46,100.00 46,100.00 0.01% 

07   424000 Специјализоване услуге                                                                                           217,300.00 217,300.00 0.05% 

01 
  

425000 
Текуће поправке и 

одржавање 77,700.00   77,700.00 
0.02% 

04 
  

425000 
Текуће поправке и 

одржавање    258,700.00 258,700.00 
0.06% 

07 
  

425000 
Текуће поправке и 

одржавање    137,500.00 137,500.00 
0.03% 

01   426000 Материјал 237,200.00   237,200.00 0.06% 

04   426000 Материјал   2,000,200.00 2,000,200.00 0.49% 

07   426000 Материјал   381,800.00 381,800.00 0.09% 

04 
  

481000 
Дотације невладиним 

организацијама   5,000.00 5,000.00 
0.00% 

04 

  

482000 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом   52,400.00 52,400.00 

0.01% 

01 
  

511000 
Зграде и грађевински 

објекти 13,000,000.00   13,000,000.00 
3.21% 

07 
  

511000 
Зграде и грађевински 

објекти   13,000,000.00 13,000,000.00 
3.21% 

01   512000 Машине и опрема 168,400.00   168,400.00 0.04% 

04   512000 Машине и опрема   211,600.00 211,600.00 0.05% 

07   512000 Машине и опрема   144,500.00 144,500.00 0.04% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
911 Предшколско 

образовање 
32,994,987.00 22,192,165.00 54,831,052.00 13.53% 

  

Укупно за 

главу 
3.04 Предшколско 

образовање 
32,994,987.00 22,192,165.00 55,187,152.00 13.53% 

  Глава 3.05 Месне заједнице         

  160   Опште јавне услуге          

01   421000 Стални трошкови 734,000.00   734,000.00 0.18% 

04   421000 Стални трошкови   112,000.00 112,000.00 0.03% 

01   423000 Услуге по уговору 1,003,800.00   1,003,800.00 0.25% 

04   423000 Услуге по уговору   225,000.00 225,000.00 0.06% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                         85,000.00   85,000.00 0.02% 

01   425000 
Текуће поправке и 

одржавање  11,150,000.00   
11,150,000.00 2.75% 

04   425000 
Текуће поправке и 

одржавање    1,205,000.00 
1,205,000.00 0.30% 

01   426000 Материјал 3,330,200.00   3,330,200.00 0.82% 

04   426000 Материјал   520,000.00 520,000.00 0.13% 

01   511000 
Зграде и грађевински 

објекти 3,597,000.00   
3,597,000.00 0.89% 

04   511000 
Зграде и грађевински 

објекти   175,000.00 
175,000.00 0.04% 

01   512000 Машине и опрема 350,000.00   350,000.00 0.09% 

04   512000 Машине и опрема   250,000.00 250,000.00 0.06% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
160 Оште јавне услуге 20,250,000.00 2,487,000.00 22,737,000.00 5.61% 

  

Укупно за 

главу 
3.05 Месне заједнице 20,250,000.00 2,487,000.00 22,737,000.00 5.61% 

  
Глава 

3.06 ''Дечије 

одмаралиште'' Ртањ у 

ликвидацији 

        

  810   
Услуге рекреације и 

спорта 
        

01   451000 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 

450,000.00   450,000.00 0.11% 
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Укупно за 

функ. клас. 
810 Услуге рекреације и 

спорта 
450,000.00   450,000.00 0.11% 

  

Укупно за 

главу 

3.06 'Дечије 

одмаралиште'' Ртањ у 

ликвидацији 

450,000.00   450,000.00 0.11% 

  
Глава 

3.07 Јавна комунална 

предузећа 
        

  620   Развој заједнице         

01   451000 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 

83,500,000.00   83,500,000.00 20.61% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
620 Развој заједнице 83,500,000.00   83,500,000.00 20.61% 

  

Укупно за 

главу 
3.07 Јавно комунално 

предузеће 
83,500,000.00   83,500,000.00 20.61% 

  
Глава 

3.08 ЈП рег. 

водоснабдевања 

''Боговина'' Бор 

        

  630   Водоснабдевање         

01   451000 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 

2,500,000.00   2,500,000.00 0.62% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
630 Водоснабдевање 2,500,000.00   2,500,000.00 0.62% 

  

Укупно за 

главу 

3.08 ЈП рег. 

водоснабдевања 

''Боговина'' Бор 

2,500,000.00   2,500,000.00 0.62% 

  Глава 
3.09 Буџетски фонд за 

заштиту животне средине     
    

  500   Заштита животне средине         

01   423000 Услуге по уговору 100,000.00   100,000.00 0.02% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                         50,000.00   50,000.00 0.01% 

01   451000 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 300,000.00   

300,000.00 0.07% 

01   511000 
Зграде и грађевински 

објекти 1,400,000.00   
1,400,000.00 0.35% 

01   512000 Машине и опрема 150,000.00   150,000.00 0.04% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
500 Заштита животне 

средине 
2,000,000.00   2,000,000.00 0.49% 

  

Укупно за 

главу 
3.09 Буџетски фонд за 

заштиту животне средине 
2,000,000.00   2,000,000.00 0.49% 

  Глава 
3.10 Фонд за развој 

пољопривреде 
        

  420   
Пољопривреда, 

шунарство, лов и риболов 
        

01   421000 Стални трошкови 10,000.00   10,000.00 0.00% 

01   423000 Услуге по уговору 200,000.00   200,000.00 0.05% 

01   426000 Материјал 90,000.00   90,000.00 0.02% 

01   621000 
Набавка домаће 

нефинансијске имовине 
3,200,000.00   3,200,000.00 0.79% 

  

Укупно за 

функ. клас. 

420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и 

риболов 

3,500,000.00   3,500,000.00 0.86% 

  

Укупно за 

главу 
3.10 Фонд за развој 

пољопривреде 
3,500,000.00   3,500,000.00 0.86% 

  Глава 
3.11 Инклузија Рома-

Пројекат: Образовање за 

све 

        

  900   Образовање          

06   421000 Стални трошкови   14,300.00 14,300.00 0.00% 

06   423000 Услуге по уговору   201,280.00 201,280.00 0.05% 

06   426000 Услуге по уговору   229,855.00 229,855.00 0.06% 
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06   463000 
Донације и трансфери 

осталим нивоима власти                                                                                     
  522,500.00 522,500.00 0.13% 

06   481000 
Дотације невладиним 

организацијама 
  125,400.00 125,400.00 0.03% 

  

Укупно за 

функ. клас. 
900 Образовање   1,093,335.00 1,093,335.00 0.27% 

  

Укупно за 

главу 

3.11 Инклузија Рома-

Пројекат: Образовање за 

све 

  1,093,335.00 1,093,335.00 0.27% 

  

Укупно за 

раздео  
3 ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
347,087,990.00 37,037,122.00 384,125,112.00 94.79% 

  Укупно БУЏЕТ ОПШТИНЕ 368,200,000.00 37,037,122.00 405,237,122.00 100.00% 

 

 

Члан 7. 

 Ову одлуку објавити у службеном листу општине Боњевац и доставити Министарству финансија. 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у службеном листу општине Бољевац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-58 / 2012-I/2 

Бољевац, 01. 03. 2012. год. 

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

                                                                                            

Горан Адамовић, дипл. ел. инж. 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 52., 53., 55. и 60. Закона о водама ('' Сл.гласник РС'', бр. 30/10)  и члана 39. Статута oпштине  

Бољевац (''Сл.лист општинe Бољевац'',бр.1/2008), Скупштина општине Бољевац  на седници одржаној 01. 03. 2012. године, 

донела је 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ВОДА II РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 
1. УВОД 

Одбрана од поплава изазваних појавом повишених и бујичних вода (у даљем тексту: одбрана од поплава) на 

територији Oпштине Бољевац, организује се и спроводи у складу са Законом о водама («Сл.гласник РС», број 30/10), 

Законом о ванредним ситуацијама («Сл.гласник РС», број 111/09), Одлуке о утврђивању пописа вода I реда, процене 

угрожености за територију Општине Бољевац и овим Планом. 

Овим Планом обухваћена је одбрана од поплава читава територија Општине Бољевац, сем делова који су 

обухваћени оперативним планом одбране од поплава Републике Србије у самом граду Бољевцу и то: десни насип уз 

Реку Арнауту у дужини од 0,95 км. (5+600 – 6+555); леви насип уз Реку Арнауту у дужини од 0,95 км. (5+600 – 6+555); 

леви насип уз поток Змијанац у дужини од 1,00 км. (0+000 – 1+000); десни насип уз поток Змијанац у дужини од 1,00 

км. (0+000 – 1+000). 
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II ХИДРОГРАФСКЕ, РЕЉЕФНЕ И КЛИМАТСКЕ  

    КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
 

Топографско- географске карактеристике 

Територија Општине Бољевац покрива 20 насељена места у којима по    

попису из 2002. године живи 17.436 становника. Површина општине износи 828 км
2 
. Под шумама се налази око 51% 

територије општине. У државном власништву се налази 56% шума. Пољопривредно земљиште обухвата 46,8% територије 

општине Бољевац (38.466 ха).Највећи део пољопривредне површине је под ораницама и баштама 46,7%, ливаде обухватају 

28,6%, пашњаци 20,2%, на 3,2% се простиру воћњаци, док свега 1,3% површине заузимају виногради. 

           Претежни део насеља Општине Бољевац проглашен је брдско планинским подручјем. У брдско планинска насеља 

спадају Бачевица, Боговина, Добро Поље, Добрујевац, Илино, Јабланица, Криви Вир, Луково, Мирово, Мали Извор, 

Подгорац II и Рујиште. 

    Хидрографске карактеристике 

 

           Општина је веома богата водотоцима. Главна река је Црни Тимок у који се уливају мање реке и речице са својим 

бројним притокама.Осим Рујишке реке, која припада сливу Моравице и Врбовића који преко Грлишке реке отиче ка Белом 

Тимоку, остале се сливају у Црни Тимок, којим воде његовог слива отичу према Тимоку на истоку. У том смеру је нагнута 

и цела област. Већи број река потичу из јаких врела која су особеност овог краја. На кречњачким теренима Кучаја има већи 

број подземних токова. 

           Већи број насеља лежи у долинама Црног Тимока и његових притока. Тако је у изворишном делу Црног Тимока  

село Криви Вир, а низводно следе: Луково, Јабланица, Мали Извор, Савинац и Сумраковац. На реци Арнаути, његовој 

десној притоци, у проширеним деловима речне долине лежи село Добро Поље, Добрујевац, село Бољевац и град Бољевац. 

На Великој реци, левој притоци Црног Тимока, су Подгорац и Боговина.  

            

   Климатске карактеристике 

Клима представља скуп временских појава, односно атмосферских процеса који карактеришу средње физичко стање 

атмосфере изнад неке дефинисане тачке или изнад мањег или већег дела земљишне површине. 

       Значај климе и утицај њених елемената на живот свих организама па и биљака је врло велики и вишеструк. 

       Основни показатељи климе неког подручија су подаци о средњим месечним и годишњим падавинама и температурама 

ваздуха. 

 

        а)   Падавине 
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       Средње годишње вредености влажности ваздуха креће се око 75%. Годишњи режим влажности показује максимум у 

зимским месецима и минимум лети (јули, август). 

 

      Табела 1. Средње месечне суме падавина за период 2002 – 2010 год.  

                                             у вегетационом периду 

Godina 
Padavine (mm/m2) 

Apr. Маj Јun Јul Аvg. Sep. Suma 

2002 87,0 72,5 35,8 107,5 83,0 97,5 483,3 

2003 106,5 66,2 49,2 43,5 2,0 86,5 353,9 

2004 8,5 40,0 88,5 38,2 62,0 / 237,2 

2005 49,6 73,3 25,3 115,3 169,3 21,1 453,9 

2006 40,2 25,2 97,2 52,8 120,8 26,6 362,8 

2007 20,8 94,5 29,4 9,7 70,1 48,6 273,1 

2008 55,0 21,4 43,5 79,0 42,0 79,4 320,3 

2009 15,0 13,0 77,0 62,0 15,0 48,0 230,0 

2010 72,0 57,0 94,0 88,0 29,0 48,0 388,0 

2011 6 24 53 74 0 12 169 

 

       Колебања годишњих сума падавина у анализираним периодима су знатна и крећу се у следећим опсезима: 

       Бољевац      549 –  916 мм 

       Подгорац    392 – 1061 мм 

       Луково        492 – 1015 мм 

       Криви Вир  530 -   966 мм 

 

       На целој територији у већем или мањем степену изражена депресија вредности годишњих сума падавина. Опадање 

количине падавина примећује се од 1982 год. 

       Трајање сунчевог сјаја износи просечно годишње око 2000 часова, са максимумом  вредности у јулу и минимумом у 

децембру. 

 

       Доминантни ветрови на овом подручју дувају из североисточног , источног правца и северозападног правца. Први су 

кошавски ветрови,  

преовладавају у току зиме и раног пролећа, други ветрови су ``горњак`` и они су делом фенског карактера и мање јачине од 

кошаве. 

 

       - Температура ваздуха 

 Температура ваздуха на нашем подручију се креће од најхладнијег  

месеца - јануар до најтоплијег месеца – јул. 

Средње годишње температуре крећу се око 10,5 
о
C 

       Посебно су интересантни прагови за кардиналне температуре у животу  

пољопривредних култура, тј. за температуре ваздуха од 5, 10 и 20
о
С. Међутим овим посебно су занимљиви температурни 

прагови за  

кардиналну температуру од 10
о
С.   

 

- Саобраћајна инфраструктура и систем веза 
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Преко територије Опптине Бољевац пролази важан магистрални пут  M5  Параћин – Зајечар – Вршка Чука који 

повезује општину Бољевац и са коридором  10 и са Бугарском границом. 

Од регионалних путева на територији Општине Бољевац пролазе: Бољевац – Сокобања, Бољевац – Зајечар, 

Бољевац – Књажевац и Бољевац – Злот – Бор. 

Ред.број Број 

пута Путни правац 

Дужина (км) 

Укупно Савремени 

коловоз 

1.  Л - 1 М5 – Криви Вир 7 4 

2.  Л – 2  Р120 – Рујиште  6 6 

3.  Л – 3  М5 – Јабланица – Мали Извор – М5  13 7 

4.  Л – 4  М5 – Мирово – М5 4 3 

5.  Л – 5  М5 – Насеље Ртањ – Р120 8 8 

6.  Л – 6  Р247 – Боговина село 2 2 

7.  Л – 7  М5 – Сумраковац  5 5 

8.  Л – 8  М5 – Оснић – Р261 12 8 

9.  Л – 9  Р261 – Врбовац  3 3 

10.  Л – 10  Р247 – Бачевица  6 6 

11.  Л – 11  М5 – Луково  2 2 

12.  Л – 12  Бачевица – Врбовац  3 / 

13.  Л – 13  Илино – Мирово  4  / 

14.  Л – 14  Сумраковац – Шарбановац  5  / 

15.  Л – 15  Сумраковац – Злот  6 / 

16.  Л – 16   Р261 – Валакоње Буково  2 2 

17.  Л – 17  Боговина – Фаца Вајељи 2 / 

18.  Л – 18  Насеље Боговина – Боговина село 1 / 

19.  Л – 19  М5 – Савинац  1 1 

20.  Л – 20  Рујиште – Сесалац  3 3 

21.  Л – 21  Мали Извор – Боговина  6 1 

22.  Л – 22  М5 – Брезовица  24 / 

  Укупно: 125 60 

Сва насеља на територији Општине Бољевац су повезана асфалтираним путевима. 
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III. ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА 

 

Подручје општине је нарочито угрожено од великих вода Црног  

Тимока, Злотске реке, Радованске реке, реке Велике Арнауте, Змијанца, Мировштице и Боговинске реке. 

           Улажу се знатна средства, како би се  степен угрожености од поплава ублажио, у чему су постигнути значајни 

резултати. Но и поред тога што су делимично изграђени заштитни објекти, угроженост територије није сасвим отклоњена. 

           Процењује се да је угроженост територије и насеља у општини Бољевац следећа: 

 

       Црни Тимок 
           река Црни Тимок је регулисана у КО Сумраковац и Подгорац у комасираном подручју где се штити пољопривредно 

земљиште од великих вода, док је већи део земљишта угрожен и то: 

1. На подручју КО Криви Вир процењује се да је угрожено око 150 ха  

обрадивог земљишта и део насеља поред реке. 

КРИВИ ВИР 

- Црни Тимок од места 

званог Луди вир до моста 

на излазу из Кривог Вира  

дужине 1,0 км 

- од моста на излазу из 

села до Лукова, дужине 

око 4 км 

Криви Вир 

- Црни Тимок – од 

Лудог вира до моста на 

излазу из села (1,0 км) 

- од моста до атара 

Лукова ( 4 км) 

КРИВИ ВИР 

Криви Вир 

5,0 км 

- лева страна Црног 

Тимока у дужини од 1,0 

км 

- лева и десна страна 

Црног Тимока у дужини 

од 4 км 

 

2. На подручју КО Луково процењује се да је угрожено око 100 ха  

обрадивог земљишта као и део насеља који се налази поред. 

ЛУКОВО 

од ушћа Луковице у Црни 

Тимок до моста на излазу 

изЛукова 

дужине 1,5 км 

Луково 

Црни Тимок – ушће 

Луковице у Црни Тимок 

до моста на излазу из 

Лукова (1,5 км) 
ЛУКОВО 

Луково 

1,5 км 

Лева обала Црног Тимока 

на целој дужини деонице 

у дужини од 1,5 км 

кроз с. Луково   

 

3. На подручју КО Јабланица процењује се да је угрожено око 50 ха  

обрадивог земљишта и то код ушћа Радованске реке у Црни Тимок и  

узводно од ушћа. 

ЈАБЛАНИЦА 

Црни Тимок 
- од Рајине ћуприје до 

Јабланица  

- од Рајине ћуприје до 

улаза у село (1,0 км) 

ЈАБЛАНИЦА 

Јабланица  

3,1 км 

- лева и десна страна 

Црног Тимока у дужини 

од 1,0 км 
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улаза у село,дужине  

1,0 км, 

- од излаза из села до 

Жикицке воденице дужине 

1,0 км 

- од Стојановске ћуприје 

до Алексин камен дужине 

0,7 км 

- Покојиште дужине 0,4 км 

- од излаза из села до 

Жикицке воденице ( 1,0 

км) 

- од Стојановске ћуприје 

до Алексин камен  ( 0,7 

км) 

- Покојиште ( 0,4 км) 

- лева и десна страна 

Црног Тимока у дужини 

од 1,0 км 

- лева и десна страна 

Радованске реке у дужини 

од 0,7 км 

- лева и десна страна 

Радованске реке у дужини 

од 0,4 км  

 

4. На подручју КО Мали Извор процењује се да је угрожено око 70 ха  

обрадивог земљишта и то код мзв. ``Тимок`` и ``Цуклој
``
. 

МАЛИ ИЗВОР 

Црни Тимок- лева и десна 

страна 

- КО Мали Извор у 

дужини од 10 км 

-  Арнаута – лева и десна 

страна  у дужини од 2 км 

Мали Извор 

- лева и десна страна од 

Крњенице до гвозденог 

моста у дужини од 10 км 

-  лева страна од моста на 

магистралном путу М5 – 

2 км 

 

МАЛИ 

ИЗВОР 

Мали  

Извор 

12 км 

- лева и десна страна 

Црног Тимока од 

гвозденог моста до ,,кеј`` 

- десна страна Црног 

Тимока, место звано 

грозничевац 

-  лева страна од моста на 

магистралном путу М5 – 

2 км 

 

 

 

 

5. На подручју КО Валакоње процењује се да је угрожено 70 ха и то узводно од  

Боговињског моста 100-150 метара и низводно од моста кроз целу катастарску општину. 

ВАЛАКОЊЕ 

Црни Тимок- десна и 

лева страна: 

- испред Боговинског 

моста, десна и лева страна 

у дужини од 500 м 

- од Боговинског моста, 

десна и лева страна на 

територији КО Валакоње у 

дужини 500 м 

- десна страна од јаза у 

дужини од 300м 

- Од Радуљицићеве 

воденице до пешачког 

моста на граници са 

Савинцем, десна страна у 

дужини од 3 км 

-  Арнаута – лева и десна 

страна  у дужини од 2 км 

Валакоње 

Црни Тимок- десна и 

лева страна: 

- испред Боговинског 

моста, десна и лева 

страна у дужини од 500 м 

- од Боговинског моста, 

десна и лева страна на 

територији КО Валакоње 

у дужини 500 м 

- десна страна од јаза у 

дужини од 300м 

- десна страна од 

Радуљицићеве воденице 

у дужини од 3 км 

-  десна страна Арнауте 

од моста на 

магистралном путу М5 – 

2 км 

ВАЛАКОЊЕ 

Валакоње 

6,3 км 

- лева и десна страна 

Црног Тимока испред 

Боговинског моста у 

дужини од 500 м 

- лева и десна страна 

Црног Тимока испод 

Боговинског моста у 

дужини од 500 м десна 

страна и 300 м лева 

страна 

- десна страна Црног 

Тимока од јаза 

у дужини од 300 м 

- десна страна Црног 

Тимока у дужини од 3 км 

 -  десна страна Aрнауте  

од моста на магистралном 

путу М5 – 2 км 

 

 

6. На подручју КО Савинац процењује се да је угрожено око 30 ха пољопривредног  

земљишта. 

САВИНАЦ 

- десна страна Црног 

Тимока на КО Савинац, у 

дужини од 1,9 км 

Савинац 

- десна страна Црног 

Тимока код 

Застрановића у дужини 

од 400 м 

- десна страна Црног 

Тимока испред 

Сумраковачког моста у 

дужини од 300 м 

- десна страна Црног 

тимока испод 

Сумраковачког моста у 

САВИНАЦ 

Савинац 

1,9 км 

- десна страна Црног 

Тимока код Застрановића 

у дужини од 400 м 

- десна страна Црног 

Тимока испред 

Сумраковачког моста у 

дужини од 300 м 

- десна страна Црног 

Тимока испод 

Сумраковачког моста у 

дужини од 1,2 м 
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дужини од 1.2 км 

 

7. На подручју КО Оснић процењује се да је угрожено око 20 ха пољопривредног земљишта. 

 

 

8. На подручју КО Подгорац процењује се да је угрожено око 20 ха пољопривредног земљишта.    

  

ПОДГОРАЦ-ТИМОК 

- лева страна Црног 

Тимока КО Подгорац(2) у 

дужини од 1,4 км 

- лева и десна страна 

Огашу Секу у дужини од 

3 км  

Подгорац 

- лева страна Црног 

Тимока код 

Радуљицићеве воденице 

у дужини од 1,0 км 

- лева страна Црног 

Тимока испред 

Сумраковачког моста у 

дужини од 400 м 

- лева и десна страна 

Огашу Секу од 

подгорачког гробља до 

уливања у Црни Тимок 

у дужини од 3,0 км 

ПОДГОРАЦ- 

ПОДГОРАЦ- 

2 

Подгорац 

4,4 км 

- лева страна црног 

Тимока код 

Радуљицићеве воденице у 

дужини од 1,0 км 

- лева страна Црног 

Тимока испред 

Сумраковачког моста у 

дужини од 400 м 

- лева и десна страна 

Огашу Секу од 

подгорачког гробља до 

уливања у црни Тимок у 

дужини од 3,0 км 

                                                                                                                                                   

    Остали део подручја општине није угрожен од поплава Црног Тимока. 

 

 Радованска река 

- Од Радованске реке до ушћа у Црни Тимок узводно процењује се да је угрожено 

око 40 ха пољопривредног земљишта као и објекти рибњака који се налазе на самој реци, 

Мировштица 

- Од реке Мировштице процењује се да је угрожено од поплаве око 5 ха  

пољопривредног земљишта у КО Мирово, 

 Боговинска река 

- Од Боговинске реке у КО Боговини процењује се да је од поплава угрожено око    10 ха пољопривредног  

земљишта, 

 

 

БОГОВИНА 

- Боговинска река од 

окна-7 до Тријангле 

дужине 1,5 км 

Боговина 

- Боговинска река од 

окна-7 до Тријангле 

(1,5км) 

БОГОВИНА 

Боговина 

1,5 км 

- лева и десна страна 

Боговинске реке у 

дужини од 1,5 км 

 

          Злотска река 

 

- Од Злотске реке процењује се да је угрожено око 100 ха у КО  

Сумраковац и око 20 ха у КО Подгорац и то само пољопривредно земљиште. Злотска река пролази кроз комасационо 

подручије и започета је регулација која није у потпуности завршена, 

   Река Арнаута 

 

- Од Реке Велике Арнауте процењује се да је угрожено пољопривредно  

земљиште око 20 ха низводно од ауто пута Параћин-Зајечар и објекат – систем за пречишћавање отпадних вода у КО 

Валакоње, 

 

      Угроженост од изливања вода из канала и јаруга 

На територији Опшштине Бољевац, изливање вода и изазивање поплава на пољопривредном земљишту и штете на 

објектима, јавља се уна каналу у Подгорац Тимок. Канал је у ранијим годинама урађен и неадекватно одражаван, дуж 

бивше пруге.  

Изливањем ових вода долази до плављења пољопривредног земљишта на површини до 150 ха и угрожава економске и 

стамбене објекте у 10 пољопривредна газдинства.   

 

      Угроженост од изливања бујичних вода 

           На територији општине, обзиром на конфигурацију постоји више бујичних потока. Обраслост брдског терена није 

задовољавајућа, те се јавља и ерозивност земљишта. Карактеристика бујичних потока је та да су кратког рока и услед већих 

киша и наглог топљења снега попуне своје корито и изливају се на околно земљиште. Том приликом испирају површински 

слој земљишта и наносе у равничарске делове где засипају корито потока и узрокују изливање воде. 
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           Карактеристични бујични потоци на територији општине су: сливови Мировске реке, лапушањски поток, 

буришански поток и све десне притоке Црног Тимока, Луновица, Велика Суваја.Изливањем ових потока на целој 

територији општине процењује се да је угрожено око 100 ха пољопривредног земљишта. 

За спречавање штета које изазивају бујице неопходно је редовно  

одржавање корита ових потока, као и пошумљавање и затравњивање површина у брдским теренима подложним ерозији. 

Тиме би се смањило засипање корита наносом и омогућио већи проток воде. 

 

       Угроженост од појава подземних вода 

Приликом подизања нивоа на свим водотоцима долази до проблема улива у реципијент што доводи до њиховог 

изливања, плављења и угрожавања имовине. 

    Насељена места на територији општине угрожена су појавом подземним вода и то нарочито они делови насеља која 

се налазе у депресији, односно на току воде или због лоше регулације отока атмосферских вода или бујичних токова који 

се стварају у њиховим насељима, или као последица лоше комуналне структуре у њима. На појаву подземних вода знатно 

утиче и систем и начин градње објеката, јер је већина без олука, тротоара, регулисаних одвода и одговарајуће дренаже.  

 

Прилог: Карта 

IV.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

 

У спровођењу организације одбране од поплава предузимају се: превентивне мере, мере у случају непосредне 

опасности, мере заштите и активности када дође до поплава и мере ублажавања последица поплаве. 

а) Превентивне мере 

Да би се смањила штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем биле што минималније, 

неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране и то:  

       1. Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, правилима и грађења, одреде 

општи и основни услови за заштиту од непогода и поплава. 

2. Да  се стално ради на повећању степена сигурности одбране од поплава кроз израду и иновирање техничке 

документације за изградњу и реконструкцију одбрамбених линија; 

3. Извођење антиерозивних радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта. 

4.  Изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавање постојећих. 

5. продубљавање корита водотокова где долази до плављења 

6. Изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање. 

7. Изградња пропуста са већом пропусном моћи воде. 

8. Стално радити на изградњи и реконструкцији одбрамбених линија. 

9. Унапређивати системе осматрања , веза и координацију за извршење задатака. 

10. Предузимати мере чишћења речних корита, канала и јаруга од растиња и леда. 

11. Оспособљавати грађане за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту где је носилац 

свака месна заједница за своје подручје. 

12. Оспособљавати предузећа од интереса за заштиту спасавања од поплава и уношење и њихових задатака у 

планове одбране. 

13. Оспособљавати добровољне организације (Црвени крст и др.) и дефинисању задатака чија је активност 

везана за воду. 

14. Оспособљавати чланове Штаба за ванредне ситуације за руковођење акцијама  заштите и спасавања од 

поплава. 

15. Да обезбеди подизање општег нивоа информисања и знања о поплавама. 

16. Да утврди расположиве ресурсе и то: техничке, административне, финансијске, кадровске и 

инструкционалне, укључујући и припремање годишњих потреба за буџетским средствима. 

 

б) Мере заштите у случају непосредне опасности 
Евидентна опасност од поплава на територији Општине Бољевац, настаје када су метеоролошки услови 

изузетно неповољни (дуготрајно падање кише, нагло топљење снега). Ради спречавања настанка штете од поплава 

предузимају се следеће мере:  

1. Редовно праћење и осматрање водостаја на рекама. 

2. Активирање штаба за ванредне ситуације Општине Бољевац. 

3. Стављање у приправност предузећа опремљених и оспособљених за заштиту и спасавање од поплава. 

4. Информисање и обавештавање становништва о могућем настанку поплаве и предузимање потребних 

превентивних мера за заштиту.  

 

   Критеријум за доношење одлуке о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на територији 

Општине Бољевац је повећање нивоа воде услед наглог топљења снега или друге елементарне појаве. 

  Одлуку о проглашењу редовне одбране од поплава  са конкретним мерама, у складу са Законом о водама («Службени 

гласник РС» бр.30/10), Законом о ванредним ситуацијама («Сл.гласник РС», број 111/09) доноси Председник општине у 

сарадњи са председницима МЗ и на предлог Штаба за ванредне ситуације.  

 Одлуку о проглашењу ванредне одбране од поплава доноси Председник општине у сарадњи са менаџерима у насљеним 

местима (Председницима МЗ) на предлог надлежног Штаба за ванредне ситуације, а у складу са Законом о водама («Сл. 

гласник РС», бр. 30/10) и Законом о ван редним ситуацијама («Сл.гласник РС», број 111/09)  
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Одлука са конкретним мерама  доноси се када је поплавни талас такве висине да ће у року од 24 часа поплавити 

насељена места и угрозити животе становника и објекте.  

 

ц) Оперативне мере и активности када дође до поплава 

Када је и поред предузетих превентивних мера дошло до поплаве, предузимају се следеће мере: 

       1. Преко средстава јавног информисања се обавештава становништво о насталој ситуацији и угрожености. 

       2. Врши се евакуација становништва, стоке и материјалних добара из поплављеног подручја. 

      3. Обезбеђује се храна и вода за евакуисано становништво и стоку.  

      4. Обезбеђује се храна и вода за становништво и стоку на поплављеном подручју. 

      5. Црпе се воде из поплављених објеката. 

      6. Врши се прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле воде. 

      7. Предузимају се хигијенско-епидемиолошке мере за заштиту становништва о животиња. 

       8. Пружа се одговарајућа здравствена и друга медицинска помоћ становништву и ветеринарска заштита и помоћ 

животињама.  

д) Оперативне мере и активности у отклањању последице од поплава 
Када дође до повлачења воде из поплављеног подручја и корита, јаруга и канала предузимају се следеће мере и 

активности: 

1. Темељно чишћење поплављених објеката. 

2. Одвођење и испумпавање заосталих вода. 

3. Чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката. 

4. Микробиолошка контрола исправности хране и воде. 

5. Укидање забране употреба воде. 

6. Здравствено и санитарно обезбеђење. 

Повереници и руководиоци одбране у месним заједницама и осталим структурама обављају следеће послове: 

- врше непосредан увид на терену и достављају информације Председнику Општинског штаба; 

- организују и руководе хитним радовима на терену и о томе обавештавају председника Штаба за одбрану и 

воде евиденцију о стању људства и механизације на терену и 

- предлажу спровођење радова и мера на терену за који су задужени. 

 

V  АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

 

Ангажовање радне снаге, опреме и механизације и материјала врши се на основу Закона о ванредним 

ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 111/09) Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10), Одлуком Општинског штаба за 

ванредне ситуације, односно Наредбом председника Општинског штаба за ванредне ситуације и важећих прописа и аката 

везаних за одбрану од поплаве.  

 

а) Дужности и обавезе субјеката одбране од поплава (правна лица и предузетници) 

За заштиту подручја Општине Бољевац од поплава, потребно је од стране Општинског штаба за ванредне ситуације 

обезбедити радну снагу, материјал и опрему од следећих правних лица и предузетника:  

- ЈКП „Услуга“ Бољевац,  

-  ЕПС „Радна јединица“ Бољевац, 

-  Дом здравља Бољевац,  

- Ветеринарска станица  Доо „Јоца-вет“ Бољевац 

- ОД „Прогрес Комерц“ Бољевац – Златановић Славиша  

- САЗР „Влада Кикс“ Бољевац. 

     У случају проглашења ванредне ситуације ови субјекту су дужни да: 

      1. Одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за одбрану од поплава. 

        2. Обезбеде функционалност и заштиту објекта у ванредним ситуацијама од штетног дејства воде (редовно чишћење 

око мостова, канала, сливника пропуста у склопу пута на којима се формира бујични талас). 

        3. Обезбеде прилазе за одбрану од поплава. 

        4. Обезбеде поуздано  водоснабдевање становништва и све потребне мере заштите виталних објеката система за 

водоснабдевање који могу буду угрожени штетном дејством вода. 

        5. Обезбеде функционалност атмосферске и фекалне канализације у ванредним ситуацијама. 

        6. Обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у ванредним ситуацијама и са њом 

учествују у реализацији одбране од поплава у свим фазама, а по упутствима и налозима Општинског штаба за ванредне 

ситуације. 

         7. Обезбеде заштиту људи и имовине од опасности од електричних удара на угроженим подручјима, планирање и 

организацију кадрова, опреме и средстава за пружање помоћи учесницима у одбрани. 

 8. Обезбеде електричну енергију до локалитета за напајање пумпних агрегата. 

 

        Правна лица ангажована на одбрани од поплава  
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1 ЈКП „Услуга“ Нели Ђорђевић 
о3о/ 63-540 

060/46 28 200 
6 2 1 1 2 1 1 1 

2 
ОД „Прогрес 

Комерц“ Бољевац 

Славиша 

Златановић 
063/81 25 611 2 2 1   1  1 

3 
САЗР „Влада Кикс“ 

Бољевац 

Владимир 

Недељковић 
062/31 77 05 2 2 1      

 

б) Дужност и обавезе других правних субјеката 
У току поплава и отклањању последица од поплава за организацију и пружање прве медицинске помоћи, прве 

ветеринарске помоћи,  санацију, спасавање, евакуацију, збрињавање и спровођење других мера заштите од поплава, 

ангажују се предузећа, установе и други субјекти у зависности од делатности. 

 

      Дом здравља Бољевац Врши планирање и организацију кадрова, опреме и медицинских средстава за пружање помоћи 

учесницима у одбрани од поплава на угроженом подручју у различитим фазама одбране и стара се о епидемиолошкој 

ситуацији, као и о исправности воде и хране. 

 

       Ветеринарске амбуланте 
Врше планирање и организацију кадрова, опреме и медицинских средстава за пружање помоћи животињама на 

угроженом подручју и учествују у отклањању последица насталих поплава. 

 

        Општинска јединица за помоћ 
Врши обезбеђење смештаја угроженог становништва и поделу потребних средстава за помоћ угроженом људству у 

храни, одећи и медицинским средствима. 

 

        Дужности и обавезе месних заједница на угроженом подручју 
 Месне заједнице су дужне да предузму широке мере указивања потребе да свако домаћинство узме учешће у заштити 

око угрожених површина, којим би редовним одржавањем оспособили за одбрану од поплава већих размера. Такође, месне 

заједнице су дужне да предузму све потребне мере за ангажовање обавезне радне снаге за уређење потока и канала за 

одвод воде на својој територији како не би дошло до загушења бујичних токова.  

 

Списак месних заједница са председницима Савета МЗ 

Рб. Месна зајердница Председник савета  

и заменик 
Број телефона 

1 Бољевац град 
Живковић Срђан 063/418842 

Недељковић Драгољуб  

2 Бољевац село 
Милосављевић Момчило 61-338 

Миланче Ђокић 61-844 

3 Боговина село 
Радуљицић Живадин 60-231 

Добрановић Ђорђе 60-096 

4 Боговина насеље 
Миле Тодоровић 062/488396 

Путојић Стеван  

5 Валакоње 
Петровић Драган 064/4469823 

Владуловић Сретен 062/481198 

6 Врбовац 
Стојановић Светислав 68-067 

Ђорић Драган  

7 Бачевица 
Траиловић Драгиша 063/412517 

Пауновић Драгослав  

8 Добро Поље 
Мирослав Траиловић 063/8131171 

Драгановић Миодраг  

9 Добрујевац 
Часлав Ивановић 063/8189676 

Милосављевић Југослав  

10 Илино 
Мирољуб Ђорђевић 64-767 

Петровић Веселин  
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Дужност и обавезе пољопривредника, пољопривредних предузећа и  власника објеката и земљишта на 

потенцијалном угроженом подручју 

 Пољопривредници, пољопривредна предузећа и власници и корисници државних, јавних и других објеката и земљишта 

на потенцијалном угроженом подручју, дужни су да превентивно обезбеде извођење повремених бразда на својим њивама 

ради ефикасног одвођења сувишних вода у најближи канал, као и да редовно одржавају канале и пропусте око својих 

зграда, службених просторија и дворишта, како би исти били у функционалном стању.  

 

         VI. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 

6.1. Штаб за ванредне ситуације 

       Спровођење мера за одбрану од поплава врши Штаб за ванредне ситуације Општине Бољевац, који образује и 

којим руководи Председник Општине Бољевац. Он је камандант Штаба и има помоћнике. Одбрана од поплава спроводи се 

на основу овог плана. 

 Штаб за ванредне ситуација Општине Бољевац је дужан да сарађује са секторским руководиоцем у водопривредном 

предузећу, које пружа стручну помоћ Штабу и предузима потребне мере у складу са Законом. 

 Штаб за ванредне ситуације општине Бољевац  је формиран 02. 12. 2010. и чине га: 

Командант: 

- др Небојша Марјановић, Председник Општине Бољевац; 

      Заменик  команданта: 

- Љубиша Јаношевић, заменик Председника Општине Бољевац,  

      Начелник: 

-  Слађан Ђимиш, руководилац Одељења за  привреду, пољопривреду и развој; 

      Чланови: 

1) Нели Ђорђевић, директор ЈКП ''Услуга'' Бољевац, 

2) др Славко Илић, вд.директор Дома здравља у Бољевцу,    

3) Зоран Величковић, директор ЈП ''Србијашуме'' -  ШГ ''Тимочке шуме'' Бољевац,     

4) Горан Адамовић, председник Скупштине општине Бољевац, 

5) Мирослава Опачић, начелник Општинске управе Бољевац, 

6) Миодраг Миленковић, референт за месене заједнице,    

7) Мирослав Новковић, командир Станице полиције у Бољевцу, 

8) Топлица Радојичић, командир Подручне  ватрогасне спасилачке јединице, 

9) Милосав Јелић, директор Центра за социјални рад ''Бољевац'', 

10) Драгица Ковачевић, секретар ОО Црвеног крста Бољевац. 

Прилог: Решење о образовању Општинског штаба 

6.2. Повереници Штаба за ванредне ситуације 

11 Мирово 
Богдановић Слађан 063/8312030 

Николић Ивица  

12 Ртањ 
Бодрожић Петар 064/5009190 

Живановић Миланка  

13 Рујиште 
Живковић Момчило 67-572 

.....  

14 Јабланица 
Петровић Дејан 063/452276 

Матић Мирољуб 062/470364 

15 Мали Извор 
Марковић Небојша 063/8251598 

Станојевић Драган 065/8650814 

16 Луково 
Радосављевић Драган 062/467129 

Илић Дејан 063/406188 

17 Криви Вир 
Цанкић Славољуб  064/2457938 

Шутић Славољуб 062/496968 

18 Оснић 
Симеоновић Зоран 064/2486545 

Мосоровић Игор  

19 Оснић Тимок 
Голубовић Витомир 061/1114482 

Радивојевић Зоран 68-211 

20 Оснић Буково 
Мержикић Драган 68-227 

.....  

21 Подгорац 
Ђеспановић Горан 063/460414 

Крпетић Небојша  

22 Подгорац Тимок 
Урлановић Љубиша 069/1612965 

Керић Бојан 063/446577 

23 Савинац 
Марковић Саша 065/8531440 

Павловић Велибор 061/1580373 

24 Сумраковац 
Марковић Славољуб 064/5792660 

Весић Слободан  
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 У систему руковођења у одбрани од поплава, као и у превентивним мерама овог Оперативног плана, помоћ Штабу за 

ванредне ситуације Општине Бољевац су дужни да пружају председници Савета оних Месних заједница које се налазе на 

територији потенцијално угроженог подручја. Они су уједно и повереници Штаба за ванредне ситуације за територију 

своје Месне заједнице. 

 Председници Савета Месних заједница Општине Бољевац, чије су територије  потенцијално угрожене поплавама 

су: 

   Криви Вир 

1.   Председник МЗ – Цанкић Славољуб, тел. 69-162, моб. 064/24 57 93 

2.   Заменик – Шутић Славољуб, тел. моб. 061/11 43 909 

  Луково 

    1.  Председник МЗ – Радосављевић Драган, тел. 67-017, моб.062/46 71 29 

    2.  Заменик – Илић Дејан, моб. 063/40 61 88 

  Јабланица 

1.   Председник МЗ – Петровић Дејан, тел. 67-156, моб. 063/452276 

2.  Заменик – Матић Мирољуб,тел. 062/47 03 64 

  Мали Извор 

1. Председник МЗ – Марковић Небојша, тел. 63-505, моб. 063/8251958 

2. Заменик – Драган Станојевић, тел. моб. 065/86 50 81  

  Валакоње 

1. Председник МЗ – Петровић Драган, тел. 66-551 

2. Заменик – Владуловић Сретен , тел. 68-688, моб. 062/48 11 98 

  Боговина село 

1. Председник МЗ – Радуљицић Живадин, тел. 60-231, моб. 063/85 01 218 

2. Заменик – Добрановић Ђорђе, тел. 60-096 

  Подгорац-Тимок 

1. Председник МЗ – Урлановић Љубиша, тел. 68-538, моб. 069/16 12 965 

2. Заменик Керић Бојан, тел. 063/44 65 77 

  Савинац 

1. Председник МЗ – Марковић Саша, тел. 68-804, моб. 065/85 31 440 

2. Заменик – Павловић Велибор, тел. 061/15 80 373 

Сумраковац 

1. Председник МЗ – Славољуб  Марковић, тел. 466-219, моб. 064/57 92 660 

2. Заменик – Јован Гроздић, тел. 060/30 66 101 

 

    7. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ 

 

  Штаб за ванредне ситуације Општине Бољевац, у оквиру својих активности, предузима мере да се преко средстава 

јавног информисања становништва упозна са свим битним околностима у везии могуће појаве  поплаве, о предузетим 

мерама које треба да се предузимају  док је поплава у току, као и о престанку опасности од поплава и о предузимању 

даљих мера за отклањање последица поплаве. 

 

 У спровођењу ових активности, јавност се обавештава о следећем: 

 1. о потенцијалној могућности и јачини поплаве, 

 2. о начину упућивања упозорења јавности, 

 3. о површини која може  бити поплављена и потребе евакуације  за сваки ниво очекиване поплаве, 

 4. о начину  евакуације, 

 5. о активностима које треба предузимати како би  се смањила штета од поплава, 

 6. о безбедносним активностима и могућностима реконструкције на оштећеним објектима након поплаве и сл. 

 

     8. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

 Средства за реализацију Оперативног плана за одбрану од поплава од вода II реда на територији Општине Бољевац се 

обезбеђују из буџета Општине, у складу са Законом. 

 За трошкове ангажовања и материјално-техничких средстава из овог Оперативног плана, предузећа и други привредни 

субјекти имају право на накнаду, према стварно учењеним трошковима. Одлоку о висини накнаде доноси Општинско веће,  

на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Бољевац . 

 У случају проглашења ванредне ситуације, Председник ће се за евентуално недостајућа средства обратити посебним 

захтевом надлежним државним органима. 

           У случају обезбеђења средстава за заштиту од поплаве овлашћује се Председник Општине Бољевац да располаже 

обезбеђеним средствима. Председник општине ће обезбеђена средства усмеравати организацијама које ће гардити насипе 

или ће на други начин уредити угрожена подручија од поплава. 

 

9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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 Мишљење о овом Оперативном плану у складу са Законом о водама, је дало надлежно ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ 

„Сава-Дунав“, Београд Радна јединица Неготин из Неготина,             број:518/2-11_od 21.02.2012. године. 

 По један комплетан примерак овог Оперативног плана су дужни да имају сви планом задужени привредни субјекти, 

предузећа, институције и Месне заједнице. 

 По један примерак Оперативног плана се чувају у архиви Општинске управе Бољевац, у Одељењу за привреду, 

пољопривреду и развој, Одељењу МУП-а за ванредне ситуације у Зајечару и у Општинском већу.  

 Оперативни план је објављен у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

Прилози: 

1. КАРТА УГРОЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

2. СПИСАК  ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:  06-58 / 2012-I/9 

Бољевац , 01. 03. 2012. године                                                                                         

 

 

 

 

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                 Горан Адамовић, дипл.ел.инг 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

    Горан Адамовић, дипл. ел. инг. 


