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87 

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 16. 12. 2010. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм пословања  ЈКП 
„Услуга“ у Бољевцу за 2011. годину, бр. 580 од 12. 11. 
2010. године. 
 

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. 
 

Број: 06-115/2010-I/1.а 
Бољевац, 16. 12. 2010. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87.1 

На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним 
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 16/97, 42/98), 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 16. 
12. 2010. године,  донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуга  ЈКП 

„Услуга“ у Бољевцу за 2011. годину, бр. 579 од 12. 11. 
2010. године, почев од  01. 01. 2011. године. 

 
II 

Ову Одлуку са Ценовником и Одлуком Управног 
одбора ЈКП ''Услуга'' Бољевац 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 

Ценовник је саставни део ове Одлуке. 
 

IV 
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 
 
Број: 06-115/2010-I/1.б 
Бољевац, 16. 12. 2010. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Горан Адамовић, с.р 

ПРЕДСЕДНИК 
Горан Адамовић, с.р 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                             17  децембар 2010.године 

     година III    Број 13                                                                                                                                                                                                                     стр.   3

 
 

87.2 

ЦЕНОВНИК ЈКП „УСЛУГА“ БОЉЕВАЦ 
 

Одржавање чистоће: 
 2010 година 2011. година 

Врста  Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВ Цена без ПДВ Цена са ПДВ 
   

рад НК радника дин/сат 183,22 197,87 193,85 209,36
рад КВ радника дин/сат 306,09 330,57 323,84 349,75
ручно чишћење дин/м2 0,66 0,72 0,70 0,76
прање улица дин/м2 1,55 1,67 1,64 1,77
стругање наноса до 5цм дин/м2 10,97 11,84 11,61 12,54
ручно чишћење поред контејнера дин/м2 396,06 427,74 419,03 452,55
чишћење решетке дин/ком 306,09 330,57 323,84 349,75
уклањање угинулих животиња  дин/ком 306,09 330,57 323,84 349,75
чишћење реке дин/м2 31,81 34,35 33,65 36,34
чишћење таложника  дин/м 764,68 825,85 809,03 873,75
      
Одржавање зеленила:      

  2010 година 2011. година 
Врста  Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВ Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

   
орезивање ружа дин/ком 9,87 10,65 10,44 11,27
огртање ружа     дин/ком 10,75              11,61 11,37 12,28
окопавање ружа и украсног шибља  дин/ком 8,45 9,12 8,94 9,65
сађење ружа са копањем рупа  дин/ком 46,08 49,76 48,75 52,65
кресање стабала дин/ком 397,15 428,12 420,18 453,79
чишћење младих ластара дин/ком 30,73 33,18 32,51 35,11
орезивање живе ограде дин/м 34,00  36,72 35,97 38,85
припремање земље за садњу цвећа   дин/м2 13,22 14,27 13,99 15,11
засађивање цвећа дин/м2 47,18 50,95 49,92 53,91
окопавање цвећа дин/м2 13,22 14,27 13,99 15,11
обнова оштећ.трав.површине дин/м2 46,08 49,76 49,92 52,65
машинско кош.трав. повр. са одвожењем дин/м2 3,07  3,32 3,25 3,51
ручно кошење трав. повр. са одвожењем дин/м2 3,95  4,26 4,20 4,54
чишћење зелених површ. од смећа    дин/м2 0,81 0,88 0,86 0,93
одржавање реквизита за децу По рачуну     
поправка клупе  По рачуну     
чишћење корова поред ивичњака дин/м2 31,26 33,76 33,07 35,72
обележавање стадиона дин/м2 1,85 2,00 1,96 2,12
чишћење трибина дин/м2 2,42 2,61 2,56 2,76
машинско кошење дин/сату 458,60 495,28 485,20 524,02
заливање цвећа и травњака дин/м2 2,63 2,84 2,78 3,00
ђубрење зелених површина  дин/м2 6,03 6,51 6,38 6,89
чишћење корова поред ивичњака дин/м 31,26 33,76 33,07 35,72
 
НАПОМЕНА: ПДВ на услуге износ 8% 
      
Одржавање гробља: 

  2010 година 2011. година 
Врста  Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВ Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

     
класична сахрана дин/пок. 3.921,03 4.234,50 4.148,45 4.480,33
гробљ. услуге готове гробнице дин/пок. 1.080,65 1.167,10 1.143,33 1.234,80
ископ гроба за гробницу дин/пок. 2.445,44 2.641,00 2.587,27 2.794,25
ексхумација леша из гроба дин/пок. 8.334,67 9.001,44 8.818,08 9.523,53
ексхумација леша из гробнице дин/пок. 6.012,11 6.493,07 6.360,81 6.869,67
превоз пок. са пратњом, у граду (18%) дин/пок. 1.243,10 1.466,85 1.315,20 1.551,94
превоз пок. без претње, у граду (18%) дин/пок. 888,65 1.048,60   940,19 1.109,42
саобраћ.удеси и остали случајеви     дин/пок. 3.471,23 3.748,12 3.672,56 3.966,36
закуп гроба за 10 година  (18%) дин/пок. 2.400,86 2.833,00 2.540,11 2.997,33
коришћење капеле дин/пок. 1.161,83 1.254,77 1.229,22 1.327,56
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годишње одржавање гробља дин/пок. 278,67 300,96 294,83 318,42
превоз покојника ван града (18%) дин/км 76,31 82,41 80,74 95,27
коришћење пр. за парастос (18%) дин 1.506,18 1.777,30 940,19 940,19
такса за извођ. радова на гробљу   дин/дан 888,65 889,00 1.593,54 1.880,38
      
Ценовник воде  (8%): 

  2010 година 2011. година 
Врста  Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВ Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

      
за индивидуална домаћинства дин/м3 23,04 24,88 24,38 26,33
за установе дин/м3 46,08 49,76 48,75 52,65
за привред. организације дин/м3 69,12 74,64 73,13 78,98
      
Ценовник грејања (8%): 

  2010 година 2011. година 
Врста  Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВ Цена без ПДВ Цена са ПДВ 

    
за индивидуална домаћинства дин/м2 54,58 58,94 57,75 62,37
за привредне орг. и установе дин/м2 109,17 117,94 115,50 124,74
      
Ценовник извожења и депоновања смећа: 

  2009 година 2010. година   
Врста  Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВ Врста  Јединица 

      
индивидуална домаћинства дин/м2 2,19           2,36 2,32           2,51
установе дин/м2 4,38          4,73 4,63          5,00
привреда и остали корисници дин/м2 6,57           7,09 6,95           7,51
Трг. и угос. .до 60 м2 дин/м2 18,65         20,14 19,73         21,31
трг и угост. преко 60 м2 дин/м2 12,07        13,03 12,77        13,79
киосци дин/ком 750,42      810,45 793,94      857,45
      
Коришћење тезги и простора на зеленој пијаци: 
      
Дневни закуп тезги за време пијачних дана (четвртак и недеља) 
      
ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ      

  2009 година 2010. година   
Врста  Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВ Врста  Јединица 

      
коришћење расхладне витрине    м/дан 150,62         177,73 159,36         188,04
покривена тезга   (2 м2) дин/дану 162,65        191,92 172,08        203,05
непокривена тезга  (2 м2) дин/дану 130,53        154,02 138,10        162,96
простор  (2 м2) дин/дану 81,33         95,96 86,05         101,54
      
ТРГОВАЧКИ ДЕО      
      
покривена тезга (2 м2) дин/дану 244,00       287,92 258,15       304,62
непокривена тезга (2 м2) дин/дану 211,87       250,00 224,16       264,51
Простор (2 м2) дин/дану 162,66       191,93 172,09       203,07
продаја робе из камиона (2 м2) дин/дану 325,34       383,90 344,21       406,17
      
НАПОМЕНА: ОСТАЛИМ ДАНИМА ЦЕНА ЗАКУПА ИЗНОСИ 50 % ОД  ЦЕНА ЗА ПИЈАЧНЕ ДАНЕ  
Страни држављани плаћају двоструко 
      
ЗАКУП ТЕЗГИ (резервација са пијачном таксом) 
МЕСЕЧНИ ЗАКУП      
коришћење расхладне витрине м/месец 1.305,36     1.540,32 1.381,07     1.629,66
пољо-производи (2 м2) дин/месец 2.113,69     2.494,15 2.236,28     2.638,81
трговачки део (2 м2) дин/месец 2.113,69      2.494,15 2.236,28      2.638,81
закуп простора (2 м2) дин/месец 1.466,03     1.729,91 1.551,06     1.830,25
ГОДИШЊИ ЗАКУП      
пољо-производи (2 м2) дин 21.187,04   25.000,00 22.415,89   26.450,75
трговачки део (2 м2) дин 21.187,04 25.000,00 22.415,89   26.450,75
НАПОМЕНА: ЗАКУП ТЕЗГИ НЕ ВАЖИ ЗА ДАНЕ ВАШАРА 
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Ценовник вашарских услуга: 
Сточни део вашара (код силоса) 
крупна и ситна стока       
краве, коњи, јунад, телад дин/ком 120,49     142,17 127,48     150,43
овце, свиње, козе    дин/ком 75,30        88,85 79,67        94,01
јагњад, прасад, јарад дин/ком 60,25      71,09 63,74      75,21
   
   
мерење на сточној ваги   

  2010 година 2011. година   
Врста Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВ Врста  Јединица 

краве, коњи, телад, јунад дин/ком 75,31      88,85 79,68      94,02
овце, свиње, козе   дин/ком 45,17      53,30 47,79      56,39
јагњад, прасад, јарад дин/ком 45,17     53,30 47,79     56,39
   
улаз у вашар   
камиони камиони 387,57 457,29 410,05      483,86
   
предњи део     

казанџије, производи од прућа,  
млинови чекићари, бурад, конопчари, 
производи од лима дин 542,22     639,81 573,67     676,93
сода вода и мекице дин 542,22     639,81 573,67     676,93
ћевабџинице дин 974,00    1.149,32 1.030,49    1.215,98
кафане дин/м2       75,30         88,85 79,67         94,01
споменици дин/м2 481,96       568,71 509,91       601,69
   
Вашарски део у граду:   

  2009 година 2010. година   
Врста  Јединица Цена без ПДВ Цена са ПДВ Врста  Јединица 

ЗАНАТЛИЈЕ   
плачеви дин/м 375,49        443,07 397,27        468,78
продаја намештаја и производа од 
прућа из камиона дин/дану 600,47        708,55 635,30        749,65
продаја са хаубе возила дин/дану 477,97        566,36 505,69        596,71
продаја са слободне површине дин/м 300,24        354,28 317,65        374,83
сода вода и мекице дин/дану 600,47       708,55 635,30       749,65
ћевабџинице дин/дану 975,00      1.150,50 1.031,55      1.217,23
кафане дин/дану 6.004,67     7.085,51 6.352,94     7.496,47
рингишпил и друге забавне игре код 
Општинског суда дин/дану 6.004,67      7.085,51 6.352,94      7.496,47
рингишпил и друге забавне игре на 
тениском игралишту дин/дану 6.004,67      7.085,51 6.352,94      7.496,47
рингишпил и друге забавне игре пре и 
после вашара дин/дану 6.004,67      7.085,51 6.352,94      7.496,47
НАПОМЕНА: Цене у дане пре и после вашара се умањују за 70% осим за рингишпиле и друге забавне игре 
   
Вашарски део на зеленој пијаци:   
продаја са слободне површине   дин 301,24       355,46 318,71       376,08
продаја са хаубе возила дин 602,47      710,91 637,41      752,14
продаја са монтажних тезги до 2 м2 дин 602,47       710,91 637,41       752,14
продаја са монтажних тезги преко 2 м2 дин 602,47       710,91 637,41       752,14
страни држављани дин 903,71     1.066,37 956,12     1.128,22
коришћење бетонске тезге дин 481,96        568,71 509,31        601,69
коришћење металне тезге дин 540,23       637,47 571,56       674,44
Коришћење расхлад.витрине по м дин 540,23 637,47 571,56        674,44
   
   
У Бољевцу, децембар 2010.   

 
 
 
 
 

ЈКП „УСЛУГА“ 
ДИРЕКТОР 

 
Нели Ђорђевић, с.р. 
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На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009), 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 од 16. 12. 2010. године, донела 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бољевац за 2011. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се 
од: 
 
 А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
                 РАСХОДА И ИЗДАТАКА                                                                у динарима 
 
 Укупни приходи и примања остварени 
            по основу продаје нефинансијске имовине     280.000.000                                
 Укупни расходи и издаци за набавку 
 нефинансијске имовине       269.830.000 
 
 Буџетски суфицит/дефицит        10.170.000 
 
 Издаци за набавку финансијске имовине 
            (осим за набавку домаћих хартија од вредности)       2.500.000    
 
 Укупан фискални суфицит/дефицит            7.670.000 
 
 Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 
 Примања од задуживања       __________ 
 
 Примања од продаје финансијске имовине    __________ 
 
 Издаци за набавку финансијске имовине 
 (за набавку домаћих хартија од вредности)            2.500.000 
 
 Издаци за отплату главнице дуга              7.670.000 
  
 Нето финансирање            10.170.000 
 Укупан фискални суфицит/дефицит 
 плус нето финансирање         _________ 
 
 В) ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ 
                 КОРИСНИКА            21.000.000 
 
 
 

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+8 280.000.000,00 

1. Порески приходи 71 119.497.035,00 
    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
самодоприноса) 711 83.307.035,00 

    1.2. Самодопринос 711180 50.000,00 

    1.3. Порез на имовину 713 14.200.000,00 
    1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко 
Буџетског фонда), учему: 714 7.940.000,00 

            - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски     
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приходи) 

    1.5. Остали порески приходи 716 14.000.000,00 
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског 
фонда), у чему: 74 19.435.000,00 
            - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 
приходи) 77 1.398.000,00 

3. Донације 731+732   

4. Трансфери 733 139.669.965,00 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8   
УКУПНИРАСХОДИ И ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4+5 269.830.000,00 

1. Текући расходи 4 235.299.541,00 

     1.1. Расходи за запослене 41 65.529.167,00 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 66.489.274,00 
     1.3. Отплата камата 44 4.600.020,00 

     1.4. Субвенције 45 59.874.062,00 

     1.5.Социјална заштита из буџета 47 543.700,00 

     1.6.Остали расходи 48+49 16.541.864,00 

2. Трансфери 4631+4641 21.721.454,00 
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 34.530.459,00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осин 6211)     
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 9 0,00 

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

2. Задуживање 91   

      2.1. Задуживање од домаћих кредитора 911   

      2.2. Задуживање од страних кредитора 912   
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 61+62 10.170.000,00 
3. Отплата дуга 61 7.670.000,00 

      3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 7.670.000,00 

      3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   

      3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613   

4. Набавка финансијске имовине 62 2.500.000,00 
 
 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
(класа 3, извор финансирања 13) 

3 0  

 
НЕУТРОШЕНА СРЕДТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ (класа 3, извор финансирања 14) 

3 0 

 
 

Члан 2. 
Буџет за 2011. годину састоји се од: 
1) примања у износу од 280.000.000 динара 
2) издатака у износу од 269.830.000 динара. 

Потребна средства за финансирање отплате дуга и набавку финансијске имовине у износу од 11.170.000 динара 
обезбедиће се из текућих издатака. 

  
Члан 3. 

Примања буџета општине у укупном износу од 280.000.000  динара по врстама, односно економским класификацијама, 
утврђена су следећим износима: 
 

Економска 
класификација 

Примања   Износ 

1 2   3 

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке   83.357.035,00 

711110 -порез на зараде 74.337.035,00   

711120 -порез на приходе од самосталних делатности 3.100.000,00   

711143 -порез на приходе од непокретности 1.700.000,00   

711145 - порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 500.000,00   
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711147 -порез на земљиште 600.000,00   

711160 - порез на приходе од осигурања лица 50.000,00   

711180 - самодоприноси 50.000,00   

711190 -порез на друге приходе 3.020.000,00   

713 Порез на имовину   14.200.000,00 
713120 - порез на имовину 8.000.000,00   

713310 -порез на наслеђе и поклон 200.000,00   

713420 - порез на капиталне трансаккције 6.000.000,00   

714 Порез на добра и услуге   7.940.000,00 

714513 - комунална такса за држање моторних возила 2.200.000,00   

714514 
- годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна 
возила 2.200.000,00   

714540 - накнада за коришћење добара од општег интереса 1.040.000,00   

714552 - боравишна такса 500.000,00   

714562 - посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 2.000.000,00   

716 Други порези   14.000.000,00 

716110 - комунална такса на фирму 14.000.000,00   

733 Трансфери од других нивоа власти (грантови)   139.669.965,00 

733151 
- текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 
општина 126.669.965,00   

733152 
- остали текући трансфери од других нивоа власти у корист 
нивоа општина 10.000.000,00   

733154 
-текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа 
општине 1.000.000,00   

733251 
-капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа 
општина 2.000.000,00   

741 Приходи од имовине   11.405.000,00 

741150 - камате на средства консолидованог рачуна трезора општине 1.000.000,00   

741520 
- накнада за коришћење шумског и пољопривредног 
земљишта 300.000,00   

741530 - накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 10.105.000,00   

742 Приходи од продаје добара и услуга   3.110.000,00 

742150 
- приходи од продаје добара и услуга  или закупа од стране 
тржишних организација у корист нивоа општина 200.000,00   

742251 - општинска административне таксе 10.000,00   

742253 - накнада за уређење грађевинског земљишта 1.400.000,00   

742351 
- приходи који својом делатношћу остваре органи и 
организација општина 1.500.000,00   

743 Новчане казне и одузета имовинска корист   1.620.000,00 

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

743350 
- приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа 
општине 120.000,00   

744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   100.000,00 

744150 
- текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа општина 100.000,00   

745 Мешовити и неодређени приходи   3.200.000,00 

745150 - мешовити и неодређени приходи у корист општине 3.200.000,00   

771 Меморандумске ставке за рефундацију рахода   1.398.000,00 

771110 Меморандумске ставке за рефундацију рахода 1.398.000,00   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 280.000.000,00 
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Члан 4. 
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су следећим износима: 

Економска 
класификација О П И С 

Средства из 
буџета 

Издаци из 
додат. прих. 

буџет. 
корис. 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 
41 Расходи за запослене 65.529.167,00 3.941.728,00 69.470.895,00 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 51.305.394,00 3.164.316,00 54.469.710,00 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.541.473,00 566.412,00 10.107.885,00 
413 Накнаде у натури 23.300,00   23.300,00 
414 Социјална давања запосленима 2.192.800,00 211.000,00 2.403.800,00 
415 Накнадe трошкова за запослене 611.200,00   611.200,00 

416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

171.700,00   171.700,00 

417 Посланички додатак 1.683.300,00   1.683.300,00 
42 Коришћење услуга и роба 66.489.274,00 6.577.272,00 73.066.546,00 
421 Стални трошкови 8.851.750,00 539.840,00 9.391.590,00 
422 Трошкови путовања 18.765.884,00 311.900,00 19.077.784,00 
423 Услуге по уговору 13.371.450,00 603.500,00 13.974.950,00 
424 Специјализоване услуге 6.910.700,00 494.000,00 7.404.700,00 
425 Текуће поправке и одржавање 8.685.500,00 1.854.932,00 10.540.432,00 
426 Материјал  9.903.990,00 2.773.100,00 12.677.090,00 

44 
Отплата камата и пратећи трошкови 
задуживања 

4.600.020,00   4.600.020,00 

441 Отплата домаћих камата 4.600.020,00   4.600.020,00 
45 Субвенције  59.874.062,00   59.874.062,00 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

59.874.062,00   59.874.062,00 

46 Донације, дотације и трансфери 21.721.454,00   21.721.454,00 
463 Трансфери осталим нивоима власти 21.721.454,00   21.721.454,00 

47 
Социјално осигурање и социјална 
заштита 

543.700,00   543.700,00 

471 Права из социјалног осигурања 192.700,00   192.700,00 
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 351.000,00   351.000,00 
48 Остали расходи 11.341.864,00 46.600,00 11.388.464,00 
481 Дотације невладиним организацијама 7.950.330,00 5.000,00 7.955.330,00 
482 Порези, обавезне таксе и казне  315.050,00 41.600,00 356.650,00 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова  3.076.484,00   3.076.484,00 
49 Резерве 5.200.000,00   5.200.000,00 

499 Средства резерве 5.200.000,00   5.200.000,00 

51 Основна средства 34.530.459,00 10.434.400,00 44.964.859,00 
511 Зграде и грађевински објекти 28.520.459,00 83.000,00 28.603.459,00 
512 Машине и опрема 2.487.900,00 329.300,00 2.817.200,00 
515 Нематеријална имовина 3.522.100,00 10.022.100,00 13.544.200,00 
61 Отплата главнице 7.670.000,00   7.670.000,00 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 7.670.000,00   7.670.000,00 
62 Набавка финансијске имовине 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 
621 Набавка домаће финансијске имовине 2.500.000,00   2.500.000,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 280.000.000,00 21.000.000,00 301.000.000,00 
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Члан 5. 
Средства буџета у износу од 280.000.000 динара и средства од додатних прихода директних  и индиректних корисника 

средстава буџета у укупном износу од 21.000.000 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
 

И
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Средства из 
буџета  -
извори 

финансирања 
(01) 

Остали 
извори 

финансирања 
(04,07) 

УКУПНО 
Структура 

у % 

 Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         
  110   Извршни и законодавни органи         

01   411000 Плате и додаци запослених 1.600.915,00   1.600.915,00 0,53% 

01   412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

286.600,00   286.600,00 0,10% 

01   414000 Социјална давања запосленима 30.000,00   30.000,00 0,01% 

01   416000 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

6.500,00   6.500,00 0,00% 

01   417000 
Судијски и посланички додатак - 
одборнички додатак 

1.683.300,00   1.683.300,00 0,56% 

01   421000 Стални трошкови 76.350,00   76.350,00 0,03% 

01   422000 Трошкови путовања 73.400,00   73.400,00 0,02% 
01   423000 Услуге по уговору 2.749.300,00   2.749.300,00 0,91% 

01   426000 Материјал 1.003.050,00   1.003.050,00 0,33% 

01   481000 
Дотације невладиним 
организацијама 

140.330,00   140.330,00 0,05% 

01   482000 
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

2.250,00   2.250,00 0,00% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

110  Извршни и законодавни 
органи 

7.651.995,00 
  

7.651.995,00 2,54% 

    
  

Укупно разде 1 СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ 

7.651.995,00   7.651.995,00 2,54% 

 Раздео 2 
ПРЕДСEДНИК  И ОПШТИНСКО 

ВЕЋЕ 
        

  110   Извршни и законодавни органи         
01   411000 Плате и додаци запослених 3.767.500,00   3.767.500,00 1,25% 

01   412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

674.500,00   674.500,00 0,22% 

01   413000 Накнаде у натури 6.500,00   6.500,00 0,00% 

01   414000 Социјална давања запосленима 23.500,00   23.500,00 0,01% 

01   421000 Стални трошкови 185.770,00   185.770,00 0,06% 

01   422000 Трошкови путовања 532.934,00   532.934,00 0,18% 

01   423000 Услуге по уговору  3.063.070,00   3.063.070,00 1,02% 
01   425000 Текуће поправке и одржавање 192.700,00   192.700,00 0,06% 

01   426000 Материјал 1.972.640,00   1.972.640,00 0,66% 

01   481000 
Дотације невладиним 
организацијама 

2.230.000,00   2.230.000,00 0,74% 

01   482000 
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

137.000,00   137.000,00 0,05% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

110  Извршни и законодавни 
органи 

12.786.114,00 
  

12.786.114,00 4,25% 

    
  

Укупно разде 2 ПРЕДСЕДНИК И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

12.786.114,00   12.786.114,00 4,25% 

 Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА         

  130   Опште услуге         
01   411000 Плате и додаци запослених 27.671.000,00   27.671.000,00 9,19% 

01   412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

5.314.000,00   5.314.000,00 1,77% 

01   413000 Накнаде у натури 16.800,00   16.800,00 0,01% 

01   414000 Социјална давања запосленима 462.500,00   462.500,00 0,15% 
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03   414000 Социјална давања запосленима 1.398.000,00   1.398.000,00 0,46% 

01   415000 Накнаде за запослене 580.000,00   580.000,00 0,19% 

01   416000 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

165.200,00   165.200,00 0,05% 

01   421000 Стални трошкови 4.940.250,00   4.940.250,00 1,64% 

01   422000 Трошкови путовања 520.050,00   520.050,00 0,17% 

01   423000 Услуге по уговору 3.045.210,00   3.045.210,00 1,01% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                     4.120.000,00   4.120.000,00 1,37% 

01   425000 Текуће поправке и одржавање 1.438.000,00   1.438.000,00 0,48% 

01   426000 Материјал 3.463.000,00   3.463.000,00 1,15% 

01   451000 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 

500.000,00   500.000,00 0,17% 

01   471000 Права из социјалног осигурања 192.700,00   192.700,00 0,06% 

01   472000 
Накнада за социјалну заштиту из 
буџета 

351.000,00   351.000,00 0,12% 

01   481000 
Дотације невладиним 
организацијама 

50.000,00   50.000,00 0,02% 

01   482000 
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

142.400,00   142.400,00 0,05% 

01   483000 
Новчане казне и пенали по решењу 
и судских тела 

2.476.484,00   2.476.484,00 0,82% 

01   499000 
Средства резерве (текућа-3.800.000 , 
стална - 1.400.000) 

5.200.000,00   5.200.000,00 1,73% 

01   511000 Зграде и грађевински објекти 25.870.459,00   25.870.459,00 8,59% 
01   512000 Машине и опрема 1.850.000,00   1.850.000,00 0,61% 

01   515000 Нематеријална имовина 500.000,00   500.000,00 0,17% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

130   Опште услуге 90.267.053,00   90.267.053,00 29,99% 

  170   Трансакције везане за јавни дуг         

01   441000 Отплата домаћих камата  4.600.020,00   4.600.020,00 1,53% 

01   
611000 

Отплата главнице домаћим 
кредиторима  7.670.000,00   7.670.000,00 2,55% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

170  Трансакције везане за јавни 
дуг 

12.270.020,00   12.270.020,00 4,08% 

  090   Социјална заштита         

01   463000 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти                                                                                    

5.763.370,00   5.763.370,00 1,91% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

090  Социјална заштита 5.763.370,00 0,00 5.763.370,00 1,91% 

  700   Здравство         

01   
463000 

Донације и трансфери осталим 
нивоима власти                                                                                    

1.400.000,00   1.400.000,00 0,47% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

700  Здравство 1.400.000,00   1.400.000,00 0,47% 

  912   Основно образовање         

01   422000 Трошкови путовања 17.250.000,00   17.250.000,00 5,73% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                        1.400.000,00   1.400.000,00 0,47% 

01   463000 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти                                                                                                                     

12.013.084,00   12.013.084,00 3,99% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

912 Основно бразовање 30.663.084,00   30.663.084,00 10,19% 

  920   Средње образовање         

01   463000 
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти                                                                                    

2.545.000,00   2.545.000,00 0,85% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

920 Средње образовање 2.545.000,00   2.545.000,00 0,85% 

 Глава 3.01 Култура          

  820   Услуге културе         
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01   411000 Плате и додаци запослених 5.373.113,00   5.373.113,00 1,79% 

01   412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

961.517,00   961.517,00 0,32% 

01   421000 Стални трошкови 1.346.580,00   1.346.580,00 0,45% 

04   421000 Стални трошкови   191.340,00 191.340,00 0,06% 

01   422000 Трошкови путовања 246.800,00   246.800,00 0,08% 

04   422000 Трошкови путовања   34.000,00 34.000,00 0,01% 

01   423000 Услуге по уговору 1.505.070,00   1.505.070,00 0,50% 

04   423000 Услуге по уговору   33.900,00 33.900,00 0,01% 

07   423000 Услуге по уговору   120.000,00 120.000,00 0,04% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                           1.149.700,00   1.149.700,00 0,38% 

04   424000 Специјализоване услуге                                                                                          148.400,00 148.400,00 0,05% 

07   424000 Специјализоване услуге                                                                                          100.000,00 100.000,00 0,03% 

01   425000 Текуће поправке и одржавање  264.700,00   264.700,00 0,09% 

04   425000 Текуће поправке и одржавање    70.000,00 70.000,00 0,02% 

01   426000 Материјал 337.200,00   337.200,00 0,11% 

04   426000 Материјал   52.800,00 52.800,00 0,02% 

01   481000 
Дотације невладиним 
организацијама 

30.000,00   30.000,00 0,01% 

01   482000 
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

18.400,00   18.400,00 0,01% 

04   482000 
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

  5.600,00 5.600,00 0,00% 

01   512000 Машине и опрема 291.800,00   291.800,00 0,10% 

01   515000 Нематеријална имовина 22.100,00   22.100,00 0,01% 

04   515000 Нематеријална имовина   22.100,00 22.100,00 0,01% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

820  Услуге културе 11.546.980,00 778.140,00 12.325.120,00 4,09% 

  
Укупно за 

главу 
3.01 Култура 11.546.980,00 778.140,00 12.325.120,00 4,09% 

 Глава 3.02 Туристичка организација         

  473   Туризам         

01   411000 Плате и додаци запослених 1.122.646,00   1.122.646,00 0,37% 

01   412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

200.954,00   200.954,00 0,07% 

01   415000 Накнада за запослене 31.200,00   31.200,00 0,01% 

01   421000 Стални трошкови 191.400,00   191.400,00 0,06% 

01   422000 Трошкови путовања 142.700,00   142.700,00 0,05% 

01   423000 Услуге по уговору 1.563.400,00   1.563.400,00 0,52% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                        50.000,00   50.000,00 0,02% 

01   425000 Текуће поправке и одржавање  80.000,00   80.000,00 0,03% 

01   426000 Материјал 218.500,00   218.500,00 0,07% 

01   482000 
Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом 

15.000,00   15.000,00 0,00% 

01   511000 Зграде и грађевински објекти 270.000,00   270.000,00 0,09% 

01   515000 Нематеријална имовина 3.000.000,00   3.000.000,00 1,00% 

07   515000 Нематеријална имовина   10.000.000,00 10.000.000,00 3,32% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

473 Туризам 6.885.800,00 10.000.000,00 16.885.800,00 5,61% 

  
Укупно за 

главу 
3.02  Туристичка организација 6.885.800,00 10.000.000,00 16.885.800,00 5,61% 

 Глава 3.03 Физичка култура         

  810   Услуге рекреације и спорта         

01   481000 Дотације невладиним 5.000.000,00   5.000.000,00 1,66% 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                             17  децембар 2010.године 

     година III    Број 13                                                                                                                                                                                                                     стр.   13

организацијама 

01 Укупно за 
функ. клас. 

810 Физичка култура 5.000.000,00   5.000.000,00 1,66% 

  
Укупно за 

главу 
3.03  Физичка култура 5.000.000,00   5.000.000,00 1,66% 

 Глава 3.04 Предшколско образовање       

  911   Предшколско образовање         

01   411000 Плате и додаци запослених 11.770.220,00   11.770.220,00 3,91% 

07   411000 Плате и додаци запослених   3.164.316,00 3.164.316,00 1,05% 

01 
  

412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.103.902,00   2.103.902,00 

0,70% 

07 
  

412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца   566.412,00 566.412,00 

0,19% 

01   414000 Социјална давања запосленима 278.800,00   278.800,00 0,09% 

04   414000 Социјална давања запосленима   61.000,00 61.000,00 0,02% 

07   414000 Социјална давања запосленима   150.000,00 150.000,00 0,05% 

01   421000 Стални трошкови 1.541.400,00   1.541.400,00 0,51% 

04   421000 Стални трошкови   115.500,00 115.500,00 0,04% 
07   421000 Стални трошкови   58.000,00 58.000,00 0,02% 

04   422000 Трошкови путовања   246.400,00 246.400,00 0,08% 

07   422000 Трошкови путовања   31.500,00 31.500,00 0,01% 

01   423000 Услуге по уговору 90.400,00   90.400,00 0,03% 

04   423000 Услуге по уговору   329.600,00 329.600,00 0,11% 
07   423000 Услуге по уговору   100.000,00 100.000,00 0,03% 

04   424000 Специјализоване услуге                                                                                          94.600,00 94.600,00 0,03% 

07   424000 Специјализоване услуге                                                                                          151.000,00 151.000,00 0,05% 

01   425000 Текуће поправке и одржавање 75.100,00       

04   425000 Текуће поправке и одржавање    250.000,00 250.000,00 0,08% 

07   425000 Текуће поправке и одржавање    133.000,00 133.000,00 0,04% 

01   426000 Материјал 199.600,00   199.600,00 0,07% 

04   426000 Материјал   1.826.400,00 1.826.400,00 0,61% 

07   426000 Материјал   141.900,00 141.900,00 0,05% 

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   36.000,00 36.000,00 

0,01% 

01   512000 Машине и опрема 166.100,00   166.100,00 0,06% 

04   512000 Машине и опрема   162.400,00 162.400,00 0,05% 

07   512000 Машине и опрема   166.900,00 166.900,00 0,06% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

911 Предшколско образовање 16.225.522,00 7.789.928,00 23.611.050,00 7,84% 

  
Укупно за 

главу 
3.04 Предшколско образовање 16.225.522,00 7.789.928,00 24.015.450,00 7,84% 

 Глава 3.05 Месне заједнице         

  160   Опште јавне услуге          
01   421000 Стални трошкови 520.000,00   520.000,00 0,17% 

04   421000 Стални трошкови   175.000,00     

01   423000 Услуге по уговору 855.000,00   855.000,00 0,28% 
04   423000 Услуге по уговору   20.000,00 20.000,00 0,01% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                        120.000,00   120.000,00 0,04% 

01   425000 Текуће поправке и одржавање  6.635.000,00   6.635.000,00 2,20% 

04   425000 Текуће поправке и одржавање    1.401.932,00 1.401.932,00 0,47% 

01   426000 Материјал 2.710.000,00   2.710.000,00 0,90% 

04   426000 Материјал   752.000,00 752.000,00 0,25% 

01   483000 
Новчане казне и пенали по решењу 
и судских тела 600.000,00   

600.000,00 0,20% 

01   511000 Зграде и грађевински објекти 1.380.000,00   1.380.000,00 0,46% 

04   511000 Зграде и грађевински објекти   83.000,00     
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01   512000 Машине и опрема 180.000,00   180.000,00 0,06% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

160 Оште јавне услуге 13.000.000,00 2.431.932,00 15.431.932,00 5,13% 

  
Укупно за 

главу 
3.05 Месне заједнице 13.000.000,00 2.431.932,00 15.431.932,00 5,13% 

 Глава 3.06 Јавна комунална предузећа         

  620   Развој заједнице         

01   451000 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 

55.400.000,00   55.400.000,00 18,41% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

620 Развој заједнице 55.400.000,00   55.400.000,00 18,41% 

  
Укупно за 

главу 
3.06 Јавно комунално предузеће 55.400.000,00   55.400.000,00 18,41% 

 
Глава 

3.07 ЈП рег. водоснабдевања 
''Боговина'' Бор 

        

  630   Водоснабдевање         

01   451000 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 

2.500.000,00   2.500.000,00 0,83% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

630 Водоснабдевање 2.500.000,00   2.500.000,00 0,83% 

  
Укупно за 

главу 
3.07 ЈП рег. водоснабдевања 
''Боговина'' Бор 

2.500.000,00   2.500.000,00 0,83% 

  Глава 
3.08 Буџетски фонд за заштиту 
животне средине     

    

  500   Заштита животне средине         
01   423000 Услуге по уговору 100.000,00   100.000,00 0,03% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                        21.000,00   21.000,00 0,01% 

01   451000 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 1.474.062,00   

1.474.062,00 0,49% 

01   511000 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00   1.000.000,00 0,33% 

  
Укупно за 
функ. клас. 

500 Заштита животне средине 2.595.062,00   2.595.062,00 0,86% 

  
Укупно за 

главу 
3.08 Буџетски фонд за заштиту 
животне средине 

2.595.062,00   2.595.062,00 0,86% 

  Глава 3.09 Фонд за развој пољопривреде         

  420   
Пољопривреда, шунарство, лов и 
риболов 

        

01   421000 Стални трошкови 50.000,00   50.000,00 0,02% 

01   423000 Услуге по уговору 400.000,00   400.000,00 0,13% 

01   424000 Специјализоване услуге                                                                                        50.000,00   50.000,00 0,02% 

01   481000 
Дотације невладиним 
организацијама 

500.000,00   500.000,00 0,17% 

01   621000 
Набавка домаће нефинансијске 
имовине 

2.500.000,00   2.500.000,00   

  
Укупно за 
функ. клас. 

420 Пољопривреда, шумарство, 
лов и риболов 

3.500.000,00   3.500.000,00 1,16% 

  
Укупно за 

главу 
3.09 Фонд за развој пољопривреде 3.500.000,00   3.500.000,00 1,16% 

  

Укупно за 
раздео  

3 ОПШТИНСКА УПРАВА 259.561.891,00 21.000.000,00 280.561.891,00 93,21% 

  Укупно БУЏЕТ ОПШТИНЕ 280.000.000,00 21.000.000,00 301.000.000,00 100,00% 

 
III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 6. 

 Примања буџета општине Бољевац прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно 
од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања. 

Члан 7. 
 За извршавање ове одлуке одговоран је председник општине. 
 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 
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Члан 8. 
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном омовином, приходима и 

примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 
Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж закона о буџетском систему, може поднети зсхтев 

Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат 
реализације јавних инвестиција. 

 
Члан 9. 

Наредбодавац индиректних корисника буџетских средстава је функционер, односно лице које је одговорно за 
управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за 
издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

 
Члан 10. 

За законито и наменксо коришћење средстава распоређених овом одлуком одговорно је одговорно лице које наређује 
исплату и својим потписом врши пренос средстава. 

 
Члан 11. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње 
информише председника општине (општинско веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, председник општине (општинско веће) усваја 
и доставља извештај Скупштини општине.  

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 
 

Члан 12. 
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног кориснка буџетских средстава промени, износ 

апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће 
буџетске резерве. 

Одлуку о промени апропријација из става 1. овог члана доноси Председник општине. 
Директни корисник буџетских средстава, може извршити реусмеравање апропријација одобрених на име одређеог 

расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. 
Ако у току године дође до промене околности које не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник 

општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и 
може се користит за намене које нису предвиђене у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања из става 5. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених 
средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстав текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. 
став 3. Закона о буџетском систему. 
  

Члан 13. 
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета , као и других корисника 

јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну 
трезора. 
 

Члан 14. 
Новчана средства на консолидованом рачуну тезора могу се инвестирати у 2011. години само у складу са чланом 10, 

закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он 
овласти одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 
 

Члан 15. 
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2011. години по посебном акту (решење или Одлука) који доноси 

председник општине, у оквиру следећих раздела: 
- Раздео 2- Председник општине и општинско веће, економска класификација 481000 - Дотације невладиним 

организацијама 
- Раздео 3- Општинска управа, функционална класификација 090-Социјална заштита, економска класификација 463-

Трансфери осталим нивоима власти за тренутне новчане помоћи по захтевима корисника. 
 

Члан 16. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за 

намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. 
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да 

измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 
Обавезе преузете у 2010. години у складу са одобреним апропријацијама у 2010. години, а неизвршене у току 2010. 

године, преносе се у 2011. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом 
одлуком. 
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Члан 17. 
У случају да извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају 

у буџет општине. 
 

Члан 18. 
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са 

консолидованог рачуна трезора, осим ако је законим односно актом Владе предвиђен другачији метод. 
 

Члан 19. 
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком. 
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико 

законом није друкчије прописано. 
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о 

буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. 
 

Члан 20. 
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских 

одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових сопствених прихода. 
 

Члан 21. 
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 

грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. 
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана 

законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2011. годину. 
 

Члан 22. 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у 

току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима 
на постојећем нивоу у минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских 
средстава. 

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приход еу износу већем од износа исказаног у члану  6. ове 
одлуке, могу користити средства остварене из додатних прихода до нивоа до ког су та срeдства и остварена,  а за намене 
утврђене овом одлуком. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 6. ове одлуке, апропријациje 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 

 
Члан 23. 

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у 
складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 
Члан 24. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2011. години само у складу са чланом 10. 
Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он 
овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 
 

Члан 25. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из 

буџета, обрачунаваће амортизацијију средстава за рад у 2011. години, на терет капитала сразмерно делу средстава 
обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација. 
 

Члан 26. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим 

управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2011. години. 
 

Члан 27. 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и 

расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу 
(„Службени гласник РС“, број 61/2005). 

 
Члан 28. 

Изузетно, у случају да се у буџету општине Бољевац из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе 
актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства, за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, као и у случају уговорања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење 
расхода по том основу, у складу са чланом  5. Закона о буџетском систему. 
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Члан 29. 
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у смислу Закона 

о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници 
нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико 
тај план нису доставили Управи за трезор. 
 

Члан 30. 
Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или 

више уплаћених прихода, ако посебним порписима није друкчије одређено. 
Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета. 

 
Члан 31.  

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења директног корисника, ставе на увид документацију о 
њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду 
(најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга. 
 

Члан 32. 
У разделу 2. – Председник општине и Општинско веће, функционална класификација 110, средства са економске 

класификације 481-Дотације невладиним организацијама биће распоређена на основу Одлуке Општинског већа након 
спроведеног конкурса, одређивања критеријума и именовања чланова комисије. 

У разделу 3. – Oпштинска управа, глава 3.09.-Фонд за развој пољоприивреде, функционална класификација 420, 
средства са економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама биће распоређена на основу Одлуке 
Општинског већа након спроведеног конкурса, одређивања критеријума и именовања чланова комисије. 

 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 33. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. јануара 2011. године, средства која нису 
утрошена за финансирање расхода у 2010. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету 
општине Бољевац за 2010. годину. 

 
Члан 34. 

Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине и доставити Министарству финансија. 
Члан 35. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу општине, а примењиваће се од 1. 
јануара 2011. године. 

 
Број: 06-115/2010-I/2 
Бољевац, 16. 12. 2010. год. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Горан Адамовић, дипл.инг. с.р 
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89 

На основу члана 35. став 10 Закона о планирању и 
изградњи ("Службени  гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009), члана 39. Статута Општине Бољевац 
("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/2008) и на 
основу сагласности бр. 011-00-00409/2009-07 од 08. 12. 
2009. године - Министарства животне средине и 
просторног планирања, Скупштина општине Бољевац на 
седници одржаној 16. 12. 2010. године, доноси 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ  "МИРОВО" - ОПШТИНА 
БОЉЕВАЦ 

 
А.  УВОД 
1.  ПОВОД, РАЗЛОГ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА  

Планом детаљне регулације индустријске 
зоне"Мирово"Општина Бољевац (у даљем тексту План) 
ће се обезбедити услови за изградњу комплекса са 
пословним, складишним, сервисним, производним и 
трговинским делатностима.  

Планом детаљне регулације одређује се дугорочна 
пројекција развоја и просторног уређења индустријске 
зоне, као и правила регулације, уређења и грађења. 

Израдом плана детаљне регулације омогућава се 
стварање нове индустријске зоне уз магистрални пут  
Параћин - Зајечар (М-5), на 4 км југозападно од Бољевца,  
чиме се стварају услови и могућности за  за интензиван 
привредни  развој Бољевца и ширег подручја, стимулише 
развој постојећих и отварање малих и средњих предузећа 
и стварају просторни услови за формирање индустријске 
и складишне зоне у коридору важне магистралне 
саобраћајнице.Све функције грађевинског земљишта 
подређене су циљу успостављања јасне концепције 
обликовања простора и објеката у служби задовољења 
функционалности, економске исплативости и 
инфраструктурне опремљености. 
 
2. ПРАВНИ ОСНОВ 

План детаљне регулације ради се на основу члана 28. 
Закона о планирању и изградњи ("Службени  гласник 
РС", бр. 72/09 и 81/09) и Статута Општине Бољевац 
("Службени лист", број 1/08 ). 

Чланом 11. Закона дефинисано је да су плански 
документи просторни и урбанистички планови. Као 
урбанистички планови предвиђени: 1) Генерални 
урбанистички план, 2) План генералне регулације и 3) 
План детаљне регулације. 

Чланом 28. Закона дефинисана је израда планова 
детаљне регулације, где се поред осталог у ставу 2. 
прописује да се планови детаљне  регулације обавезно 
доносе за неизграђене делове насељеног места, уређење 
неформалних насеља, зоне урбане обнове, 
инфраструктурне коридоре и објекте, изградњу објеката 
или насељених места у грађевинском подручју изван 
насељеног места, као и заштићеној околини непокретних 
културних добара. У том смислу индустријска зона  
"Мирово" представља грађевинско подручје за које је 
потребно донети план детаљне регулације. 
 
3. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

У Просторном плану СР Србије, ("Службени гласник 
РС" 13/96.) предвиђене су осовине развоја које 
подразумевају коришћење коридора саобраћајница и 

инфраструктуре у циљу формирања зона привредног 
развоја. 

У изради је Просторни план општине Бољевац, којим 
ће се сагледати и формирање индустријске зоне 
"Мирово". 

Стратегија одрживог развоја општине Бољевац за 
период 2010-2020. година, чија је израда започета 
новембра 2008. године, представља стратешки план 
општине и поставља правила и покреће активности за 
будући развој". Стратегија је усклађена са Националном 
стратегијом развоја и спроводи се у оквиру "ЕXЦХАНГЕ 
2" програма. 

У оквиру Стратегије у стратешком правцу развоја "1. 
Инфраструктура и окружење", у Приоритету 2. 
"Унапредити постојећу и изградити нову путну и 
комуналну инфраструктуру", дефинисан је Циљ 1. 
"Уређена индустријска зона Мирово поље", коју прати 
Активност "Стварање услова за уређење и опремање 
индустријске зоне на Мирову", са Партнерима "Општина, 
ЈКП Услуга" и Временским оквиром "2009/2010." 
          
Б.  САДРЖАЈ ПЛАНА  
 
1.  ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

Планом се разрађује подручје површине од 73,81 ха, у 
границама: 

Северна граница подручја ПДР индустријске 
зоне″Мирово″ почиње у тачки пресека продужене међне 
линије кп.бр.1207 и кп.бр.1206 са северном страном 
старог пута Параћин-Зајечар кп.бр.6626, из ове тачке 
граница иде на исток старим путем Параћин-Зајечар 
кп.бр.6626  у дужини око 640 м. 

Источна граница се из ове тачке ломи  на југоисток 
сече пут кп.бр.6572/1 и наставља на југоисток источном 
страном пута кп.бр.1120 до пресека са путем кп.бр.6579, 
овде се граница ломи на југозапад иде источном страном 
пута кп.бр.6579, пресеца пут кп.бр.6582 и даље истим 
правцем јужном и источном страном пута кп.бр 4206 
пресеца бившу пругу, наставља источном страном пута 
кп.бр.6599 до тромеђе кп.бр.4182, кп.бр.4148 и пута 
кп.бр.6599. 

Јужна граница иде на запад јужном границом 
кп.бр.4147 пресеца кп.бр.4143 и 3171 до тромеђе 
кп.бр.3171, кп.бр.3172 и кп.бр.3166, истим правцем 
северном границом кп.бр.3172 и у следећем прелому на 
југ западном границом кп.бр.3172 до тромеђе кп.бр.3172, 
кп.бр.4140 и кп.бр.6594 пресеца пут  кп.бр.6594 ломи се 
на северозапад иде источном страном пута кп.бр.3187 до 
пута 3280 и наставља источном ивицом тог пута до 
полигоне тачке 76 одакле скреће на север до пресека пута 
кп.бр.3187 и бивше пруге, пресеца пругу до пута 
кп.бр.6580, наставља према северу истим путем до старог 
пута Параћин-Зајечар и долази до почетне тачке описа 
границе. 

Грађевинско подручје представља цело подручје 
обухваћено Планом, односно граница грађевинског 
подручја се поклапа са границом Плана, а површина 
грађевинског подручја је 73,81 ха. 

Земљиште обухваћено границама Плана земљиште је 
углавном инфраструктурно неопремљено и припада К.О. 
Мирово. Корисници земљишта су Општина Бољевац, 
село Мирово и приватна лица, претежно мештани села 
Мирово, као и нови заинтересовани инвеститори. 
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Подаци о земљишту добијени од су од Републичког  
геодетског завода Србије - организациона јединица у 
Општини Бољевац. 

Катастарска општина Мирово - Добра села 
У корисништву села Мирово и општине Бољевац 

обухваћене су следеће катастарске парцеле –катастарске 
класе пашњак 5.класе и то: 
Потес Ливађе, бр.3055; 3056; 3084; 3121; 3134; 3173; 
3177; 3186; 3279; 3281;  
Потес Ливађе, кп.бр: 1204 пашњак 4.класе; 
Потес Главица кп.бр: 3275; 3277 
Општина Бољевац –путеви 
Потес Ливађе кп.бр.3278; 3280; земљиште под зградом - 
објектом. 
Структура на основу листова непокретности: 
Бр. Листа непокретности: 438 
К.О. Мирово 
Матични број статистичког круга:7020457 
Матични број К.О.705071 
Корисник:Добра села Мирова 
Обухваћене су следеће катастарске парцеле –катастарске 
класе пашњак 5.класе и то: 
Потес Ливађе, бр.;3056;3084;3121;3134;3173 ;3177 ;3186 ; 
3281; 
Потес Главица кп.бр:3275;3277 
 
Бр. Листа непокретности: 653 
К.О. Мирово 
Матични број статистичког круга:7020457 
Матични број К.О.705071 
Корисник:Добра села Мирова 
Потес Ливађе, кп.бр: 1204 пашњак 4.класе; 
 
Бр. Листа непокретности:152 
К.О. Мирово 
Матични број статистичког круга:7020457 
Матични број К.О.705071 
Корисник:Општина Бољевац –путеви 
Потес Ливађе кп.бр.3278;3280; земљиште под зградом - 
објектом. 

Остале катастарске парцеле су у приватном 
власништву. 

Постојеће стање 
На овом подручју не постоји ниједан изграђен 

објекат. Подручје плана раздваја саобраћајница која води 
до  насељеног места Мирово. 

Грађевинско подручје представља цело подручје 
обухваћено Планом, односно граница грађевинског 
подручја се поклапа са границом Плана. Површина 
грађевинског подручја износи 73,81 ха. 
 
2.  ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И 
ЗОНЕ 

На овом простору се планира привредна зона,  која 
има  велике просторно-развојне могућности. Назив 
индустријска потиче, пре свега од почетних, иницијалних 
и будућих  преовлађујућих индустријских активности у 
њој, али је планиран и други привредни садржај мање 
или више комплементаран индустријско-производним 
активностима у зони. По положају, садржају, испољеним 
проблемима и могућностима развоја издвајају 
се:урбанистичке целине и блокови, тако што су 
паралелно са магистралним путем Параћин - Зајечар (М-
5) трасама будућих саобраћајница формиране 4 

урбанистичке целине А, Б, В и Г,  са 10 урбанистичких 
блокова. 

Блокови А1, А2, В2 и  В4 су намењени производно-
трговинско-угоститељским делатностима. 

Блокови Б1, Б2, В1 и В3 су планирани за производно-
трговинске делатности. 

Блокови Г1 и Г2 су намењени објектима са 
производно-складишним делатностима. 

  

Комплекс, 
урбанистичке  

целине 
хектара % плана 

Комплекс 73,81 100,00% 

А 11,08 16,83% 

Б 24,62 37,38% 

В 12,66 19,22% 

Г 17,50 26,57% 

 
 

Комплекс, урб. 
целина, 
блокови 

хектара 
% урбан. 
целине 

% плана 

Комплекс 73,81  100,00% 

А 11,08 100,00% 15,01% 

А-1 5,18 46,75%  
А-2 5,90 53,25%  

Б 24,62 100,00% 33,35% 

Б-1 12,26 49,79%  
Б-2 12,36 50,21%  

В 12,66 100,00% 17,19% 

В-1 6,15 48,57%  
В-2 1,52 12,00%  
В-3 4,76 37,60%  
В-4 0,23 1,81%  

Г 17,50 100,00% 26,57% 

Г-1 9,79 55,94%  
Г-2 7,71 44,06%  

 
3. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА  

Претежна намена земљишта је утврђена по зонама и 
целинама, односно у оквиру урбанистичких блокова . 

Доминантна намена комплекса је производња, 
складиштење, трговина и пословање у ширем смислу, а 
допунска могућа намена је свака пословно - саобраћајно - 
комунална намена осим стамбене. 

Структура на локацијама ових комплекса ће 
задовољити неколико класификованих врста инвеститора  
са различитим интересовањем.  

У очекивању покретања индустрије у овом крају а  на 
основу сродних технолошких процеса тржишту ће бити 
понуђени и простори на основу сродних технолошких 
процеса , тако да се врши се зонирање у оквиру 
комплекса на блокове који представљају 
карактеристичне целине са дефинисаним зонама 
изградње у складу са основном  наменом тако да су :  
 

- Блокови А1 и А2 су површина које дају могућност 
изградње хипер-маркета, вишенаменске хале за 
организовање изложбено-сајамских манифестација, 
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објеката са продавницама разних електричних апарата, 
одеће и обуће, разних врста материјала и техничких 
склопова, објеката за продају свих врста роба намењених 
уређењу станова и канцеларија, давању разних врста 
услуга по питању забаве и  рекреације, продајни простор 
са продајним салонима и дисконтима и просторима  за 
објекте управе, инспекције, амбуланте,објекте различите 
намене: банка, угоститељство, занати, услуге, агенције, 
осигурање. 

- Производну зону или просторе са технолошким 
токовима- која садржи блокове Б1,Б2, В1 и В3 у оквиру 
којих ће бити изграђени магацински простори и објекти 
намењени производњи, складиштењу и продаји 
производа. 

На овим локацијама су могуће следеће активности: 
индустријска производња која не може вршити никакве 
негативне утицаје на околину (воду,ваздух и земљиште), 
мали производни погони, сервиси, услужне делатности и 
компатибилне намене. 

- В2 и  В4 површине намењене изградњи  пратећих 
угоститељских објеката.. 

- Блокови Г1 и Г2   који су планирани за складишта 
материјала, магацинске просторе за складиштење 
материјала, производа и  горива у којој су  привредно-
индустријске  делатности и њихова међузависност и 
подела индустрије према врсти утицаја на животну 
околину . 

 
КОМПЛЕКС ..........................................................    -     73,81 ха 
 
ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКО - УГОСТИТЕЉСКЕ  
ДЕЛАТНОСТИ  ....................................................    -    2,83ха 
 
Урб. блок А-1 (нето без ободних саобраћајница) ..       5,18 ха 
Урб. блок А-2 (нето без ободних саобраћајница и гасне 
станице) .....................................................................        5,90 ха 
Урб. блок В-2 (нето без ободних саобраћајница) ..       1,52 ха 
Урб. блок В-4 (нето без ободних саобраћајница) ..       0,23 ха 
 
ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ   -    35,53ха 
 
Урб. блок Б-1 (нето без ободних саобраћајница и трафо 
станице) .....................................................................      26 ха 
Урб. блок Б-2 (нето без ободних саобраћајница) .       12,36 ха 
Урб. блок В-1 (нето без ободних саобраћајница) ..       6,15 ха 
Урб. блок В3 (нето без ободних саобраћајница) ...       4,76 ха 
 
ПРОИЗВОДНО - СКЛАДИШНЕ ДЕЛАТНОСТИ   -  17,50ха 
 
Урб. блок Г-1 (нето без ободних саобраћајница) .......  9,79 ха 
Урб. блок Г-2 (нето без ободних саобраћајница) ......   7,71 ха 
 
ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ  
 
Гасна станица (у оквиру блока А-2) ............................        0,05ха 
Трафо станица 35/10 кВ (у оквиру блока Б-1).........        0,16ха 
 
САОБРАЋАЈНИЦЕ ...............................................   - 7,95ха 

 
Границе грађевинских парцела за јавне намене, 

дефинисане овим Планом, не могу се мењати и приказане 
су на графичком приказу:Лист бр.6 (" Површине јавне и 
остале намене").   

 
 
   

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ   
      ПОВРШИНА  И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ  
са елементима за обележавање на геодетској подлози  

Регулационе линије улица, површина јавне намене и 
грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози дефинисане су графички и 
аналитички у оквиру графичког прилога број 7/ 
"Саобраћај,регулација и нивелација" у размери 1:1 000 . 
- регулациона линија - регулациона линија је линија 
разграничења парцела за површине и објекте од општег 
интереса, односно земљишта за јавне намене , од парцела 
које имају другу намену,  од земљишта за остале намене. 
- грађевинска линија - грађевински објекат поставља се 
предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар 
простора оивиченог грађевинском линијом  
- осовинска линија саобраћајнице - регулациона линија и 
осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи 
за утврђивање саобраћајне мреже; регулациона линија и 
осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на 
постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе 
саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже. 

Регулационе линије улица и површина јавне намене и 
грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози дефинисане су графички и 
аналитички у оквиру графичког приказа лист 7: 
„Саобраћај ,регулација и нивелација“  у размери 1:1.000. 

Регулациона линија улица утврђује линију 
разграничења површине за јавне намене од површина 
остале намене и представља границу грађевинских 
парцела намењених за јавну намену, која је дефинисана у 
односу на осу планираних саобраћајница на граф. 
приказу лист лист 7: „ Саобраћај ,регулација и 
нивелација“  у размери 1:1.000. 

Хоризонтална регулација улица дефинише услове за 
диспозицију саобраћајних површина – коловоза, 
тротоара у профилу улице у односу на осу планираних 
саобраћајница 

Положај саобраћајница у уличном коридору одређен 
и дефинисан је преломним тачкама са координатама на 
граф. приказу- листу бр.7.: „Саобраћај, регулација и 
нивелација“.         

Регулациона линија утврђује и границе грађевинских 
блокова  грађевинског земљишта за остале намене - 
намењеног за грађење објеката чија врста и намена је 
утврђена Планом. У односу на регулациону линију 
дефинисана је и грађевинска линија, којом је утврђено 
минимално растојање од регулационе линије до које се 
може градити. 

Саобраћајним решењем утврђена регулација улица 
условила је и постављање нивелете саобраћаница, према 
конфигурацији терена и другим условима у утврђеном 
коридору. 

 
5. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА  
(нивелациони план) 

Нивелационе коте раскрсница улица и 
површина јавне намене (нивелациони план) дефинисане 
су у оквиру графичког прилога лист 7: „ Саобраћај , 
регулација и нивелација“  у размери 1:1.000 
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6.  ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА  
     САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ,  
     КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ  
 
6.1. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА  
           САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
6.2.1. Водоводна мрежа 

Кроз планирани комплекс пролази цевовод пречника 
Ø250мм који служи за снабдевање водом насеља 
Бољевац са околним селима (село Бољевац, Валакоње и 
Мали Извор). Траса цевовода почиње од  постојеће 
каптаже (извориште "Мировштица"), југо-западно од 
границе плана, на локалитету "Голиш", прати трасу старе 
пруге са јужне стране и наставља према Бољевцу. 
Капацитет постојећег изворишта и цевовода је 
недовољан у летњем периоду, тако да је неопходна 
реконструкција пре прикључења комплекса на систем. 
Реконструкција постојећег доводног цевовода планирана 
је по траси постојећег, при чему је дозвољено паралелно 
одступање од трасе ка саобраћалници, ради усклађивања 
у  току изградње и могућих услова на терену. Дуж овог 
цевовода, у ширини од 2,5m у односу на ивицу цеви, 
успоставља се појас заштите цеви, у коме се забрањује 
свака изградња објеката, осим објеката инфраструктуре. 

У оквиру комплекса планирана је водоводна мрежа 
прстенастог типа. Сви цевоводи планирани су на јавним 
површинама, у коловозу или инфраструкурном коридору. 
Положај мреже у хоризонталном смислу дефинисан је на 
графичком приказу. Мрежа првенствено треба да 
задовољи потребе за санитарном водом и водом за 
противпожарну заштиту. 

Потребе за технолошком водом, уколико није 
прехрамбена индустрија и водом за прање 
манипулативних површина, обезбедиће се из подземља, 
односно из ауто-цистерни. За прехрамбену индустрију 
све потребне количине, осим за прање манипулативних 
површина, треба обезбедити из јавне мреже. 
 
6.2.2         Канализациона мрежа 

На подручју плана не постоји изведена канализациона 
мрежа. Концепција одвођења отпадних вода усклађена је 
са Просторним планом подручја слива водоакумулације 
"Боговина" (Сл. гласник РС бр. 43/99) и Генералним 
пројектом са претходном студијом оправданости 
сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода 
насеља општине Бољевац ("Водотехника д.о.о. " - 
Београд, 2006 год.) , тако да подручје плана припада 
канализационом систему "Бољевац". Планирана мрежа је 
сепаратног типа. Канализација за употребљене воде 
планирана је у осовини коловоза, дуж свих планираних 
саобраћајница, осим у северној и источној саобраћајници 
блока "А1". Канализациона мрежа овог блока, с' обзиром 
на природан нагиб терена и планирану нивелету ових 
саобраћајница, каснијом разрадом, кроз урбанистичке 
пројекте, усмериће се кроз секундарну уличну мрежу на 
јужну и западну ободну саобраћајницу блока "А1". 

 Главни колектор целог комплекса је у саобраћајници 
на месту старе пруге, који ће употребљене воде одвести 
до планираног постројења за пречишћавање низводно од 
Бољевца. До реализације канализационог система, 
употребљене воде прикупљаће се у санитарно 
обезбеђеним септичким јамама, са периодичним 
пражњењем и одвожењем садржаја на места прописана 
за одлагање комуналног отпада. Септичке јаме биће 

лоциране у оквиру грађевинских парцела, са унутрашње 
стране грађевинске линије. Након изградње јавне 
канализационе мреже, укинути септичке јаме и извршити 
превезивање на јавну мрежу. 

У непосредној близини подручја нема водотока који 
би служио за прикупљање атмосферских вода, тако да је 
планиран одводник  дуж саобраћајнице на месту старе 
пруге до постојећег Селског потока. Одводник може 
бити у облику отвореног канала или канализационог 
цевовода. Дуж свих саобраћајница планирана је 
канализациона мрежа за атмосферске воде, на коју ће се 
прикључити блоковска мрежа. Положај мреже у 
хоризонталном смислу дат је на графичком приказу бр. 7 
("Планиране трасе, коридори и мреже инфраструктуре"). 
Обавезно је пречишћавање атмосферских вода са свих 
манипулативних површина унутар појединачних намена, 
осим са кровних површина, пре упуштања у јавну мрежу. 
Сепараторе масти и уља полагати у оквиру грађевинских 
парцела, са унутрашње стране грађевинске линије. 
Забрањено је прикључивање употребљених вода у 
канализацију за атмосферске воде. 
 
6.2.3. Електроенергетска мрежа 

Кроз северозападни део  комплекса  пролази 
далековод  35kV од трафостанице 35/10 kV "Бољевац" до 
трафостанице 35/10 kV "Мирово". 

За снабдевање постојећег комплекса  ћумуране 
електричном енергијом изграђена је стубна трафостаница 
10/0,4 kV "Мировско поље" , која повезана на 
трафостаницу 35/10 kV "Мирово" ваздушним 
далеководом 10 kV . 

Како је непозната "тачна"  намена по урбанистичким 
блоковима направљена је апроксимативна  рачуница 
укупне снаге по блоковима и за комплетан захват 
разраде.  

Као полазни податци за прорачун потребне снаге су  
извршене следеће претпоставке: 
- Површина под објектима у урбанистичким блоковима 
да износи око 40 % од укупне површине урбанистичког 
блока, 
- Да  минимални вршно специфично оптерећење 
(W/m2) износи 35 W/m2 ( намена складишта и сервиси), 
- Да максимално вршно специфично оптерећење 
износи 125 W/m2 (намена индустрија-производња), и 
- Да коeфицијент једновремености на 35 kV-ној страни 
износи 0,6.  
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Резултати прорачуна су дати у доњој табели: 
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A 11,08 100,00 16,85 53186,7 1861,6 6648,3 4255 2553 

A
-1 

5,18 46,75  24864,8 870,3 3108,1 1989,2 1193,5 

A
-2 

5,90 53,25  28321,9 991,3 3540,2 2265,8 1359,5 

         

Б 24,62 100,00 37,44 118178,6 4136,4 14772,3 9454,3 5672,6 

Б-
1 

12,26 49,80  58853 2060 7356,6 4708,3 2825 

Б-
2 

12,36 50,20  59325,6 2076,4 7415,7 4746 2847,6 

         

В 12,66 100,00 19,25 60762,2 2126,7 7595,3 4861 2916,6 

В
-1 

6,15 48,58  29518,3 1033 3690 2361,5 1416,9 

В
-2 

1,52 12,01  7297,5 255,4 912,2 583,8 350,28 

В
-3 

4,76 37,60  22846,6 799,6 2855,8 1827,7 1096,62 

В
-4 

0,23 1,82  1105,8 38,7 138,3 88,5 53,1 

Г 17,40 100,00 26,46 83520 2923,3 10440 6681,65 4009 

Г-
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9,75 56,03  46796,5 1637,9 5849,6 3743,75 2246,25 

Г-
2 

7,65 43,97  36723,5 1285,4 4590,4 2937,9 1762,75 

 
На основу ових резултата се добија да је за потребе 

обезбеђења електричне енергије потребно  изградити 
трафостаницу  35/10 kV "Мирово 2". Снага трафостанице 
35/10 kV "Мирово 2" у првој фази би требало да буде 2 х 
8 MVA, а крајња снага трафостанице треба да  износи 2 х 
12,5 MVA.  
За изградњу ове трафостанице треба обезбедити простор 
димензија 25,0 х 30,0 метара, у блоку      Б - 2. 
За напајање трафостанице 35/10 kV "Мирово 2" потребно 
је изградити : 
- трафостаницу 110/ 35 kV "Бољевац", 
- далековод 35 kV од трафостанице 110/ 35 kV 
"Бољевац"  до трафостанице 35/10 kV "Мирово 2", и од 
трафостанице 35/10 kV "Мирово 2" до постојеће 
трафостанице 35/10 kV "Мирово ". 

Из ове трафостанице би се вршио развод 10 kV-них 
водова до одговарајућих трафостаница 10/0,4 kV, 
тј.корисника у урбанистичким блоковима.Повезивање 
нових трафостаница10/0,4 kV вршити кабловским 
водовима 10 kV, у облику "петље", чиме се обезбеђује 
двострано напајање  трафостаница. 

До изградње ове трафостанице као прелазно решење 
је могуће користити постојећи ваздушни далековод из 
постојеће трафостанице 35/10 kV "Мирово", на који је 
прикључена стубна трафостаница "Мировско поље", да 
би се повезали могући потрошачи, а у коначном решењу 
исти би послужио као "попречна " веза и обезбедио 
двострано снабдевање електричном  енергијом. 
 
6.2.4. Гасификациона мрежа 

У захвату ПГР индустријске зоне „Мирово“ - 
општина Бољевац не постоји гасификациона мрежа, као 
ни пратећи објекти инфраструктуре гасних инсталација. 
 Подручје обухваћено планом се планира као подручје 
(зона) гасификације, када се за то стекну услови 
изградњом магистралног гасовода Параћин - Зајечар. 
Потрошачи са подручја плана снабдеваће се природним 
гасом из новопланиране мерно-регулационе станице 
"Мирово". 

Планира се дистрибутивна гасоводна мрежа за 
индустријске потрошаче. Пречници појединачних 
деоница, као и капацитет  МРС "Мирово" прецизно ће се 
одредити Главним пројектом дистрибутивне гасоводне 
мреже. Са ове гасоводне мреже ће се вршити 
прикључивање објеката у захвату плана. 
 
6.2.5. Телекомуникациона мрежа 

За потребе корисника  у захвату плана у једном 
урбанистичком блоку (један од првих у коме ће се 
градити) инсталирати истурени комутациони степен 
(ИКС) типа "indoor" , кабинет на бетонском темељу. 
Истурени комутациони степен (ИКС)  повезати са 
чворном аутоматском централом "Бољевац" оптичким 
каблом.Од истуреног комутационог степена (ИКС-а) 
изградиће се кабловска приступна мрежа до свих 
корисника у  простору.  
 
7.   ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  
       ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА 
7.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
7.1.1. ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ одређене планским  
           документом 

 
Комплекс је подељен на 4 урбанистичке целине са 10 

урбанистичких блокова. 
 

Комплекс ....................................................   73,81ха 
Урбанистичка целина А ...........................   13,91 ха 
Урб. блок А-1 ............................................      5,18 ха 
Урб. блок А-2 ............................................      5,90 ха 
Урбанистичка целина Б ...........................     24,62 ха 
Урб. блок Б-1..............................................    12,26 ха 
Урб. блок Б-2 ............................................     12,36 ха 
Урбанистичка целина В ..........................      12,66 ха 
Урб. блок В-1 .............................................       6,15 ха 
Урб. блок В-2 ............................................        1,52 ха 
Урб. блок В-3 ............................................        4,76 ха 
Урб. блок В-4 ............................................      23,00 ха 
Урбанистичка целина Г ...........................      17,40 ха 
Урб. блок Г-1.............................................      75,00 ха 
Урб. блок Г-2 ............................................        7,65 ха 
 
 
7.1.2   УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ  
           за уређење и изградњу површина и објеката     

  јавне намене и мреже саобраћајне и друге  
  инфраструктуре 

7.1.2.1.  Уређење површина јавне намене 
Парцеле свих улица одређене су регулационим 

линијама. 
Регулационе линије које одвајају јавне од осталих 

намена су дефинисане координатама Y и  X, и исте су 
приказане на графичком приказу: лист 7.:„Саобраћај 
,регулација и нивелација“  у размери 1:1.000 
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У оквиру комплекса у области изградње објеката 
јавне намене предвиђени су само енергетски и 
комунални објекти - трафо станице и гасна станица. 

Код изградње јавних и осталих објекта инвеститор 
треба испоштовати следеће: грађевинску линију; 
дозвољену површину за градњу планирану планом  
(индекс изграђености парцеле); планирану намену 
површина; прописану спратност; прописану висину 
објекта; прописан индекс изграђености земљишта; 
прописан индекс заузетости земљишта. 
 
7.1.2.2. Уређење слободних и зелених површина 

За зеленило и слободне површине предвидети 
најмање 10% површине грађевинске парцеле, односно 
сваког појединачног комплекса. 

Врсте садница у оквиру ових површина треба да 
обезбеде санитарно - хигијенске, техничке и естетске 
услове. Све саднице високе вегетације уклопити у околно 
окружење, тако да се усклађује избор врста на ширем 
подручју. Од листопадног дрвећа, шире крошње, за 
засену од сунца и заштиту од ветра, користити саднице 
липе (Тилиа сп.), јавора (Ацер сп.), кестен (Aesculus 
hippocastanum). 
 
7.1.2.3. Правила грађења инфраструктурних мрежа   
                 и објеката и услови  прикључивања 
7.1.2.3.1. Општи услови грађења инфраструктурних  
                  мрежа 

Све инфраструктурне мреже налазиће се у 
регулационом појасу саобраћајница са распоредом који је 
дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. 
Промена положаја инфраструктурних мрежа у 
регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у 
случајевима када је то неопходно због ситуације на 
терену, и не сматра се изменом Плана, уз поштовање 
важећих техничких услова о дозвољеним растојањима 
код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних 
водова. Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију 
постојећих инфраструктурних инсталација истим или 
већим пречницима (капацитетима), у зависности од 
потреба, али по постојећим трасама.  
 Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз 
земљиште осталих намена због услова прикључења 
објеката, а уз сагласност власника (корисника) земљишта 
о праву службености пролаза. 
7.1.2.3.2. Водоводна мрежа 

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу 
који ће бити уграђен, треба да испуни све потребне 
услове у погледу очувања физичких и хемијских 
карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове 
заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања 
и монтаже, тако и у току експлоатације. 

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње 
ивице цеви не сме бити мања од 1,0м. 

Хидранте поставити према Правилнику о техничким 
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара. 

Од прикључног шахта изградити две засебне 
водоводне мреже за санитарну и противпожарну воду. 

Прикључивање објеката на водоводну мрежу вршиће 
ЈКП за водовод и канализацију. 
 
7.1.2.3.3. Канализациона мрежа 

Канализациону мрежу за употребљене воде полагати 
у осовини собраћајница, а за атмосферске воде у осовини 
коловозне траке супротне од траке за водоводну мрежу. 

Нивелету дна канализације прилагодити условима на 
терену и плану нивелације. 

Избор грађевинског материјала од кога су начињене 
цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, 
препушта се пројектанту на основу хидрауличког 
прорачуна. 

За контролу рада канализације и могућност 
благовремене интервенције на месту вертикалног 
прелома цевовода, на месту промене хоризонталног 
правца пружања цевовода и на месту улива бочног 
огранка, предвидети ревизионе силазе. 

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, 
полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања 
цевовода и рова песком и ископаним материјалом, 
испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на 
основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту 
радова и инсталација. 

Септичке јаме морају бити водонепропусне, 
димензија на основу хидрауличког прорачуна односно 
усвојеног оптерећења, и времена ретензије од минимално 
3 дана. 

Укидање септичких јама мора бити прописно 
изведено, што подразумева претходно пражњење, 
дезинфекцију и коначно затрпавање. 

Прикључивање објеката на канализациону мрежу 
вршиће ЈКП за водовод и канализацију. 

7.1.2.3.4. Електроенергетска мрежа 
Простор за трафостаницу 35/10 kV треба да буде 

оквирних димензија 25 х 30м, око које треба да буде 
простор потребне заштите. 

Коначан облик и величина парцеле дефинисаће се 
израдом Урбанистичког пројекта. 

Заштитна зона (коридор) далековода 35 kV је 16 (2х8) 
метара. 

Трафостанице 10/0,4 kV градити као слободностојећи 
објекат, типски или зидани приземни или у оквиру 
објекта. Трафостаници се мора омогућити прилаз 
камионом. 

За објекте трафостаница као слободностојећих 
објеката величина парцеле је 5,5 х 6,5 метара. 

Каблове 10 kV полагати по новопланираним трасама. 
Прикључивање објеката на електроенергетску мрежу 

извршиће се одговарајућим водовима 0,4 kV из 
планираних трафостаница 10/0,4 kV, са постављањем 
мерних група у сваком објекту посебно, а према 
условима "Електротимока" Зајечар и ЕД Бољевац. 

Димензије рова за полагање електроенергетских 
каблова (10 kV и 0,4kV ) су: ширина 0,4 - 0,6 м и дубине 
0,8 -1,0 м. У исти ров дозвољено је полагање каблова 10 
kV и 0,4 kV. 
 
7.1.2.3.5. Гасоводна мрежа 

За прикључивање објеката у захвату плана на 
гасоводну мрежу изградиће се секундарна гасоводна 
мрежа притиска до 3 бара, према условима овлашћеног 
дистрибутера природног гаса. 

Заштитна зона за примарну гасоводну мрежу износи 
3м са обе стране, мерено од ивице гасовода, а зона 
заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу је 1м са 
обе стране. У овим зонама је забрањена изградња 
објеката супраструктуре.  

Дубина полагања цевовода гасоводне мреже у 
тротоару износи 0.8 - 1,0 м, мерено од горње ивице цеви 
до коте терена.  
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Минимална дубина укопавања при укрштању са 
путевима и улицама износи 1.0м, мерено од горње ивице 
заштитне цеви до коте коловоза. 

Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода 
одређује се према пречнику гасоводне цеви и према 
условима терена. 
 
7.1.2.3.6. Телекомуникације 

За инсталирање истуреног комутационог степена 
(ИКС- МСАН) обезбедити просторију у приземљу 
пословног објекта,површине до 40 м2, ("indoor") или 
земљиште за изградњу темеља за постављање 
телекомуникационих кабинета ("outdoor"). 

За полагање прикључног оптичког кабла у ров 
полагати полиетиленску цев пречника 40 мм која служи 
за заштити истог. 

Прикључивање објеката на телефонску мрежу 
извршиће се полагањем телефонских каблова 
одговарајућих капацитета до телефонских концентрација 
у објектима, а према условима "ТелекомСрбија". 

Димензије рова за полагање телефонских каблова су: 
ширина 0,4м  и дубина 0,8 м. 
 
7.1.3. ПОПИС ОБЈЕКАТА за које се пре обнове или 
реконструкције морају израдити конзерваторски или 
други услови 

Подручје обухваћеном Планом представља 
неизграђен простор, тако да нема изграђених објеката 
које треба обновити или реконструисати. 
 
7.1.4. СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА утицаја планског 
документа на животну средину 

Стратешка процена утицаја на животну средину 
уведена је у праксу планирања скупом закона о заштити 
животне средине, а најзначајнији за урбанистичко 
планирање су: 

- Закон о заштити животне средине ("Службени 
гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04). 

Чланом 35. Закона о заштити животне средине 
предвиђено је да се стратешка процена утицаја на 
животну средину ради за планове, програме и основе у 
области просторног и урбанистичког планирања или 
коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, 
рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, 
управљања отпадом, управљања водама, 
телекомуникација, туризма, инфраструктурних система, 
заштите природних и културних добара, биљног и 
животињског света и њихових станишта и других 
области и саставни је део плана, односно програма или 
основе. Стратешка процена утицаја на животну средину 
мора бити усклађена са другим проценама утицаја на 
животну средину, као и са плановима и програмима 
заштите животне средине и врши се у складу са 
поступком прописаним посебним законом.  

Циљ израде програмских основа за израду Извештаја 
о стратешкој процени је да, у складу са наведеним 
законским прописима обезбеди информације за 
доношење Одлуке о изради и обухвату стратешке 
процене, као и да дефинише елементе за израду 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину и начин учешћа надлежних органа и 
заинтересованих организација у јавности у разматрању 
Извештаја. 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана, сагласно одредбама чл. 12-17. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину, 
садржаће: 
1) полазне основе стратешке процене; 
2) општи и посебни циљеви стратешке процене и 
избор индикатора; 
3) процена могућих утицаја са описом мера 
предвиђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину; 
4) смернице за израду стратешких процена на нижим 
хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на 
животну средину; 
5) програм праћења стања животне средине у току 
спровођења Плана (мониторинг); 
6) приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке процене; 
7) приказ начина одлучивања, опис разлога 
одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта 
разматраних варијантних решења и приказ начина на 
који су питања животне средине укључена у Генерални 
план; 
8) закључци до којих се дошло током израде 
извештаја о стратешкој процени представљене на начин 
разумљив јавности; 
9) други подаци од значаја за стратешку процену. 

Приликом изградње планираних садржаја неопходно 
је поштовати следеће мере са аспекта заштите и 
унапређења животне средине: 

Спречити одвијање делатности  унутар комплекса у 
склопу новопројектованих објеката који могу угрозити 
околину, као и делатности  при којима може доћи до 
деградације делова животне средине, односно објекати 
који користе токсичне опасне материје, производе буку, 
прашину и неугодне мирисе, а ради обезбеђења заштите 
ваздуха, воде и земљишта. 

Сваки новоизграђени објекат унутар комплекса мора 
бити прикључен на водоводну и канализациону мрежу, 
са обавезним пречишћавачем отпадних вода. Отпадна 
уља, воде загађене уљима, као и друге отпадне материје, 
не могу се испуштати у водотокове, нити у земљиште. 

Треба предвидети заштиту подземних вода. 
Омогућити несметано кретање хендикепираних лица. 
Све саобраћајнице прописно осветлити и опремити 

одговарајућом сигнализацијом. 
 

7.1.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ 
ЗАШТИТЕ живота и здравља људи и заштите од 
пожара, елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа и ратних дејстава 

Урбанистичке мере заштите живота и здравља људи и 
заштите од помора, елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа-удеса и катастрофа, ратних и 
других већих несрећа, урађене су у овом плану у свему 
према одредбама Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. 
гласник РС"БР.111/09) и Закона о заштити од пожара 
("Сл. гласник РС"БР.111/09). 

Ради заштите од елементарних непогода, природних и 
техничких катастрофа и ратних разарања утврђују се 
урбанистичке мере заштите које обухватају: 
- просторну организацију и размештај објеката од 
виталног значаја, 
- реализацију саобраћајне мреже и инфраструктурних 
система водоснабдевања, каналисања, регулације 
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водотокова, електроенргетике и телекомуникације у 
функцији општих мера заштите, 
- изградњу објеката основне и допунске заштите, 
- мере заштите природне средине, 
- мере сеизмичке заштите, 
- мере хидролошке заштите, 
- мере заштите од пожара, 
- мере заштите од експлозија и 
- систем организовања евакуације. 

Приликом утврђивања просторне организације 
подручја Плана детаљне регулације, размештаја објеката 
од виталног значаја, конципирања система саобраћаја и 
инфраструктуре у планским решењима примењени су 
општи принципи заштите од елементарних непогода, 
природних катастрофа и ратних разарања. 

 
Мере и услови заштите: 
 
а)  Заштита природне средине 

Заштита природне средине на подручју Плана, 
заштита простора, заштита ваздуха, заштита од буке и 
заштита вода и водотокова примењиваће се приликом 
реализације планираних намена и у оквиру редовног 
функционисања комплекса. 

За заштиту од јонизујућег зрачења не предвиђају се 
посебне мере, јер на подручју Плана регулације нема 
извора јонизирајућег зрачења. 

Систем комуналне хигијене уграђен је у општа 
планска решења, депоновање смећа вршиће се у оквиру 
депоније ван граница подручја Плана, уз примену 
санитарно-хигијенских мера. 
 
б) Сеизмичка заштита  

У погледу сеизмичке реонизације, подручје Плана 
налази се у зони са VII степеном Меркалијеве скале. 

Заштита људи од последица удара кинетичке енергије 
у тлу, као и материјалних добара спроводиће се кроз 
статичке прорачуне на VII (MCS), као и путем 
еластичних веза и преносника. 

 
в) Хидролошка заштита 

Процес заштите од агресивног дејства бујичних 
потока и река вршиће се изградњом каскада, кинета, 
скраћивање меандра, пошумљавањем и стабилизацијом 
земљишта. 

 
г) Заштита од пожара у редовним условима 

Ради заштите од пожара објекти морају бити 
реализовани према одговарајућим техничким 
противпожарним прописима, стандардима и 
нормативима. 

Објекти морају имати одговарајућу спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу, која се по протоку и 
притиску воде у мрежи планира и пројектује према 
Правилнику о техничким нормативима за хидрантску 
мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 
30/91). Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за 
ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким 
нормативима за приступне путеве , окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", бр. 
8/95), по коме најудаљенија тачка објекта није даља од 25 
м од саобраћајнице. 

Заштита од пожара у редовним условима вршиће се 
путем противпожарних преградака, а интервенције ће се 

реализовати коришћењем водохидраната из водоводне 
мреже, као и из водозахвата, а у производним и радним 
срединама путем система Ц6 и Ц9. 

 
д) Заштита од експлозија 

На подручју обухваћеном Плана нема значајних 
отворених и притајених извора експлозија које би 
изазвале техничку катастрофу у редовним мирнодопским 
условима. 

 
ђ) Рушевине 

Услед дејства удара кинетичке енергије у тлу, као и 
услед различитог ратног дејства може се очекивати 
појава рушевина од просторних објеката. 

У току израде Плана узето је у обзир тотално рушење 
свих просторних објеката, односно домет рушевина и 
потребна је предходност саобраћајница у попречном 
профилу од 3-5 м. 

 
е) Организована евакуација 

Корисници и запослени подручја Плана ће се 
организовано евакуисати у случају ратне опасности ван 
комплекса. 

 
ж)  Заштита од елементарних непогода и других 
опасности у миру и рату 

У циљу заштите људи, материјалних добара и других 
добара од елементарних и других непогода и опасности, 
укупна реализација у предметном простору мора бити 
условљена применом одговарајућих превентивних 
просторних и грађевинских мера заштите. 

Ради заштите од потреса објекти, који се граде у 
оквиру предметног комплекса, морају бити реализовани 
и категорисани према Правилнику о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", 
бр.31/81, 49/82,29/83,21/88,52/90). 

Објекти морају бити реализовани у складу са 
Правилником о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона ("Службени лист СФРЈ", 
бр.53/88, 54/88, и "Сл.лист СРЈ", бр.28/95) и 
Правилником за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења ("Службени гласник СРЈ", бр. 11/96). 

Приликом дефинисања концепције планских решења 
при лоцирању објеката - зграда и конципирању система 
саобраћајница и инфраструктуре примењени су општи 
принципи заштите од елементарних непогода, природних 
катастрофа и ратних разарања. 

При изградњи објеката, обавезна је примена свих 
прописа, смерница и стручних искустава на заштити 
људи и материјалних добара. У поступку спровођења 
Плана, обавезна је примена Уредбе о организовању и 
функционисању цивилне заштите ("Службени гласник 
РС", број 21/92). 

 
з) Евакуације отпада  - смећа 

Евакуације отпада  - смећа, примењена на овом 
простору је у судовима-контејнерима на свакој од 
појединачних парцела, а његово одвожење на депонију 
организовати преко надлежног Јавног комуналног 
предузећа. Судови могу бити визуелно скривени 
зеленилом или у боксовима заштићени од атмосферских 
падавина. 
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7.1.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ којима се површине и 
објекти јавне намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом, у складу са стандардима 
приступачности 

Чланом 5. Закона о планирању и изградњи прописано 
је да се објекти високоградње јавне и пословне намене 
морају пројектовати и градити тако да особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама омогућава 
несметан приступ, кретање, боравак и рад. 

На подручју ПДР треба омогућити несметано и 
континуално кретање инвалидних лица у складу са 
Правилником о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 18/97). 

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази су у 
простору повезани и са нагибима од максимално 1:20. 
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких 
стаза управно на правац кретања износи 2%. 

За савладавање висинске разлике између тротоара и 
коловоза могу се користити закошени ивичњаци, са 
ширином закошеног дела од најмање 45цм и 
максималним нагибом закошеног дела од 20% (1:5). 

За савладавање висинске разлике између пешачке 
површине и прилаза до објекта обавезне су рампе за 
пешаке и инвалидска колица, за висинску разлику до 
76цм; односно спољне степенице, степениште и подизне 
рампе, за висинску разлику већу од 76цм.  

Улаз у објекте прилагодити коришћењу лицима са 
посебним потребама у простору. 

У зони коридора далековода забрањена је изградња 
свих објеката сем манипулативних саобраћајних 
површина и паркинга. У тој зони није дозвољена садња 
дрвећа. 
7.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
7.2.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА који се могу   
           градити под условима утврђеним планским  
           документом, односно врста и намена објеката  
           чија је изградња забрањена у појединачним  
           зонама 

На простору обухвата Плана планирана је изградња 
индустријских и занатско-производних погона, као и 
објеката друге намене према исказаним потребама.У 
оквиру ових објеката може се планирати становање 
мањег обима у виду пословних апартамана. 

Објекти који се могу градити под условима 
утврђеним планским документом су објекти који 
омогућавају доминантну намену комплекса: производња, 
складиштење, трговина и пословање у ширем смислу, 
као и допунску могућу намену: свака пословно - 
саобраћајно - комунална намена. Забрањена је изградња 
чисто стамбених објеката. 
 
7.2.2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ грађевинске 
парцеле 

На већем броју катастарских парцела може се 
образовати једна или више грађевинских парцела, на 
начин и под условима утврђеним у Плану, на основу 
пројекта препарцелације. 

На једној катастарској парцели може се образовати 
већи број грађевинских парцела, на начин и под 
условима утврђеним у Плану, на основу пројекта 
парцелације. 

Чланом 65. Закона о планирању и изградњи 
прописана је израда Пројеката препарцелације и 

парцелације који представљају "урбанистичко-техничке 
документе". 

Величина појединачних комплекса усаглашава се са 
технолошким условима и потребама конкретне намене у 
складу са прописима и одговарајућим техничким 
нормативима. 

Величина парцеле 
- Величина комплекса, односно зоне мора бити 
усаглашена са технолошким и условима конкретне 
намене; 
-  најмања величина парцеле за изградњу индустријских 
погона износи 4000м2, а за изградњу занатско-
производних погона 2000м2. 
- величина грађевинске парцеле: 500-10.000м2 - зависно 
од типа изградње, односно других регулационих и 
просторних услова: 
- ширина фронта  грађевинске парцеле према улици 
односно путу прописане ширине мора бити минимум 20 
м. 

Облик и величина парцеле одређује се тако да се на 
њима могу изградити објекти у складу са правилима 
изградње. 

Задржавају се постојеће катастарске парцеле на 
којима се може градити у складу са правилима из овог 
Плана и овим планом постају грађевинске. 

Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле 
спајањем две или више катастарских парцела, целих или 
делова. 

У циљу стварања грађевинске парцеле  катастарска 
парцела се може делити до минимума или укрупнити до 
максимума што ће се утврдити урбанистичким 
пројектом, ако су испуњени услови регулације и намене 
из овог Плана. 

Положај  парцеле утврђен је регулационом линијом у 
односу на јавну површину и разделним границама 
парцеле, према суседним парцелама. 

Парцела мора имати непосредан колски приступ на 
јавну саобраћајну површину. 

У оквиру плана предвиђа се ограђивање парцела  ради 
обезбеђења њиховог независног коришћења. Грађевинске 
парцела на којима се налазе радни и пословни објекти 
могу се ограђивати транспарентном оградом висине 1,6 м 
до 2,20 м.Ограде према јавним површинама су обавезно 
прозирне. 
 
7.2.3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА у односу на регулацију и  
            у односу на границе грађевинске парцеле 

Постављање објеката у односу на улицу и јавне 
површине дефинисано је у графичком прилогу: лист бр. 7 
- "Саобраћај, регулација и нивелација", и  то: 
регулационом линијом и грађевинском линијом. 

Регулационом линијом одваја се јавна површина од 
земљишта предвиђеног за изградњу других намена. 

Регулационе линије планираних интерних 
саобраћајница дате су графичким прилогом и проистичу 
из просторних условљености и потреба за оптималним 
коришћењем простора. 

Најмања удаљеност објекта одсуседних парцела мора 
бити већа или једнака висини објекта али не мања од 
6,0м 

Објекти морају бити удаљени од регулационе линије 
саобраћајнице минимум 10,0м. Испади на објекту не 
могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 м; 
грађевински елементи испод коте тротоара,  подземне 
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етаже могу прећи грађевинску, али не и регулациону 
линију. 

Грађевинском линијом дефинише се положај објекта 
у односу на регулациону линију. 

Грађевинска линија дефинише се као: грађевинска 
линија приземља, грађевинска линија спрата и 
грађевинска линија подземних етажа (уколико постоје 
одступања између њих). 

Сваки објекат мора бити постављен предњом фасадом 
на постојећу грађевинску линију. 

Минимално удаљење грађевинске од регулационе 
линије за све објекте на подручју плана износи 10,0м. 
што је и приказано на граф. приказу: лист 7: „ Саобраћај, 
регулација и нивелација“  у размери 1:1.000.                                                                                                                                                                                                                                                            

Међусобно одстојање новопланираних објеката на 
суседним парцелама не може бити мање од 4м. 

У току извођења радова и при експлоатацији, водити 
рачуна о техничким и еколошким условима на суседним 
парцелама и о безбедности објеката изграђених на њима 
(при копању темеља, одводњавању површинске воде, 
гаражирању возила, изношењу шута, смећа и др)  
7.2.4. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ  
            заузетости и изграђености грађевинске  
           парцеле-за све блокове у комплексу 

Дозвољни ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ  грађевинске 
парцеле: до 40%. 

Дозвољни ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ грађевинске 
парцеле: до 1,2. 

 
7.2.5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ и  
            висина објеката 

Максимална светла висина нових, стандардних 
производних објеката и магацина је 12,0м.У оквиру те 
висине дозвољеанаје подела на више етажа. 

На подручју Плана дозвољена  је је максимална 
спратност објеката  П+2, а изузетно и више за поједине 
објекте или делове објекта у којима производно-
технолошки процес то захтева. . Могућа је изградња 
подземних етажа. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту 
нивелете јавног или приступног пута, тако да на равном 
терено кота приземља нових објеката не може бити нижа 
од коте јавног пута и може бити највише 1,20м виша од 
нулте коте. Такође кота приземља објеката који у 
приземљу имају намену-пословање и делатности, кота 
приземља може бити максимално 0,20м виша од коте 
тротоара док се денивелација до 1,20м савладава унутар 
објекта. 

Висина објекта је растојање од коте нивелете улице 
до коте слемена код косих, односно коте венца код 
равних кровова не сме прећи 16м. 
7.2.6. НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА  
            УДАЉЕНОСТ објеката и објеката од граница  
           парцела 

Удаљеност новопланираних слободностојећих 
објеката треба да износи најмање трећину висине 
објекта. 

Удаљеност од другог објекта било које врсте 
изградње не може бити мања од 4,00м. 

Испади (еркери) или делови објекта са испадима на не 
могу бити већи од 3,6м. За све случајеве када је објекат у 
непосредном контакту са суседним објектом, испади или 
делови објекта са испадима, могу се формирати на 
удаљености која је једнака дужини препуста испада 

мерено од граница парцела дуж којих су објекти у 
контакту. 

Ако суседни објекат има испад непосредно уз 
планирани објекат,  тада се еркер новог објекта: 
а) може поравнати са суседним, 
б) величину еркера одређује линија која формира угао 30 
степени у односу на новопројектовани објекат 
конструисана из тачке пресека регулационе линије и 
линије која разграничава објекте, односно парцеле. 

 
7.2.7. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ  
           ОБЈЕКАТА на истој грађевинској парцели 

На истој грађевинској парцели може се утврдити 
изградња и других пратећих објеката који су у функцији 
главног, спратности П, индекса заузетости до 40% и 
индекса изграђености до 1,2 - рачунато на нивоу 
грађевинске парцеле. 

На грађевинској парцели је поред главних објеката и 
управних објеката, могућа изградња гаража, портирница, 
надстрешница, потребних постројења и других помоћних 
објеката. 
 
7.2.8. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА  
           ПРИСТУПА парцели и простора за паркирање  
           возила 

Сваки комплекс и зона у целини мора имати 
одговарајућу везу са приступним саобраћајницама. 

Свака парцела мора да има директан приступ са јавне 
површине.  

Приступна површина се не може користити за 
паркирање возила.Возила се паркирају унутар комплекса, 
на сопственој грађевинској парцели тј. на паркинзима 
сваке подцелине. Пожељно је формирање две врсте 
паркинга - ван ограде комплекса и унутар ограде 
комплекса. 

Најмања ширина колског прилаза је 6,0м, а пешачког 
2,5м. 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске 
парцеле; број паркинг места - једно паркинг место на 100 
м2 површине пословног простора-односно према 
стандарду за специфичне намене; број гаража - према 
потреби  у комплексу.Паркирање теретних возила и 
опреме мора се обезбедити на сопственој парцели. 

 
7.2.9. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА САОБРАЋАЈНИЦА 

Овим правилима су одређене регулационе ширине 
планираних саобраћајница, садржај попречних профила 
као и њихови регулациони елементи. 
 
Техничке карактеристике саобраћајница 

Унутар комплекса  саобраћајну мрежу формирају 
сабирне и приступне улице. 

Попречни профили саобраћајница у комплексу  као и 
садржај  задовољавају минималне услове који одговарају 
њиховом рангу.  

Све сабирне  саобраћајнице су  са ширином коловоза  
за двосмерни саобраћај и са ширином тротоара која 
задовољава очекивану фрекфенцију пешака и њихову 
безбедност. 

Сабирне саобраћајнице су са ширином коловоза 7,00 
м и ширином тротоара  2.50 м тј. укупном ширином 
попречног профила 12.00 м .  

Посматрајући  од севера према југу сабирне 
саобраћајнице су : 
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- саобраћајница паралелна и најближа магистралном путу 
Параћин – Зајечар која је са северне стране блокова, А–2, 
А-1; 
- саобраћајница са јужне стране блокова А–2, А-1 ( која 
је истовремено са северне стране блокова Б-2, Б-1 ), 
- саобраћајница са јужне стране блокова В-4, В-2, В-1 
која је истовремено са северне стране блокова Г2 и Г1 и 
налази се на простору некадашње железничке пруге 
Параћин -  Зајечар. 

Посматрајући од запада према истоку сабирна 
саобраћајница  је она која пролази кроз средину 
комплекса . 

Саобраћајница са источне стране комплекса , која је 
истовремено и са источне стране блокова А-1, Б-1, В-1, 
Г-1, и саобраћајница са западне стране блока В – 4,  
имају  ширину коловоза 6,00 м и није предвиђен тротоар. 
Саобраћајница са западне стране блока В-3 и Б2 је 
ширине коловоза  6.00 м и има источни тротоар ширине 
1.50 м тј. Укупна регулаациона ширина је 7.50 м. 

Остале саобраћајнице су са ширином коловоза 6.00 м 
и обостраним тротоарима 1.50 м тј. са  укупном 
регулационом ширином од 10.00 м. 

Радијуси хоризонталних кривина су у границама 
дозвољених. Застори на коловозима и тротоарима су од 
савремених материјала - асфалта и бетона. Оивичење је 
бетонским ивичњацима. Укрштаји су регулисани 
одговарајућом хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом. 
 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 

Кроз средину  индустријског  комплекса  Мирово 
пролази  коридор некадашње железничке пруге Параћин 
-  Зајечар који ће бити искоришћен за једну од сабирних 
саобраћајница у комплексу. 

У комплексу се налази и локални пут Л-4 који се 
преко локалног пута Л-13 повезује са регионалним путем 
Р-120 , а до правца Л-4 ће бити  саставни део саобраћајне 
мреже у комплексу. Мрежа улица у индустријском 
комплексу Мирово не садржи  саобраћајнице вишег реда, 
већ само саобраћајнице  нижег реда. 

Мрежа саобраћајница у комплексу је у функцији 
индустријске  зоне и има локални значај и на једном 
месту излази на  магистрални пут  Параћин - Зајечар  
(М – 5) и остварује везу са околним насељима и већим 
насељеним местима. 
 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 
саобраћају, бициклистичком саобраћају и кретању 
пешака 

Јавни  градски саобраћај путника не планира се на  
саобраћајницама у комплексу. 

Кретање бициклиста  је планирано у оквиру тротоара 
или коловоза . 

Кретање пешака се одвија на тротоару или евентуално 
на коловозу тамо где постојећи профил не садржи   
тротоаре.  
 
Регулација мирујућег саобраћаја 

Паркирање  возила је предвиђено у  оквиру  блокова  
тако што ће површине за паркирање бити уз сабирне 
саобраћајнице а ограда ће бити постављена са стране 
комплекса тј. саобраћајница и паркинг чиниће 
функционалну целину. У оквиру блокова  могу се 
изградити гараже и паркинг сходно потребама и 
нормативима за одређену намену.  

Паркирање возила регулисаће се одговарајућом 
хоризонталном и вертикалном  сигнализацијом. 
 
Нивелациона решења 

Коте нивелета осовинских тачака свих саобраћајница 
у комплексу  су одређене у апсолутним вредностима и 
исте су одређене на преломима нивелета. 

Нивелацију саобраћајница ускладити са околним 
простором и садржајима уз задовољавање услова 
ефикасног одводњавања атмосферских вода. 

Апсолутне вредности кота нивелете темена, подужни 
нагиби и дужине на којима су нагиби дефинисани су 
приказани на одговарајућем графичком прилогу. 

 
8.   ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА  
      УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА 
1.  Откуп земљишта 
2.  Изградња инфраструктурних мрежа 

2.1. Саобраћајнице 
Изградња 
саобраћајница 

м2 
 

€ = € 

УКУПНО 79500 х 35 = 2.782.500 
 

2.2 Електроенергетска мрежа 
Изградња 
трафостаница 
35/10 kV 

ком 
1 х 324.000€ = 324.000€ 

Изградња 
трафостаница 
10/0,4 kV 

ком 
24 х 

30.000€ 
= 

720.000€ 

Изградња ДВ 35 
kV 

км 0.18 х 
48.000€ 

= 
8.640€ 

Полагање 
кабловских 
водова 10 kV 

км 3.53 х 
35.000€ 

= 
123.550€ 

УКУПНО  1.176.190 € 
 

2.3 Телефонска мрежа 
ИКС cca     50.000€ 
Изградња приступне 
(претплатничке) мреже 

cca   
 

 35.000€ 

УКУПНО  85.000 € 
 

2.4 Гасоводна мрежа 
Изградња 
дистрибутивног 
(ПЕ) гасовода 

м 6.085 
х 30 € = 

182.550€ 

Изградња мерно 
регулационе 
станице (МРС) 

к
о
м 

1 х 45.000€ = 45.000 € 

Изградња примарне 
градске гасоводне 
мреже 

м 1320 х 70€ = 92.400 € 

УКУПНО  319.950€ 
 

2.5 Водоводна мрежа 
Изградња 
водоводне мреже 
за санитарну и 
противпожарну 
воду (мимимално 
Ø100мм) 

м 6700 х 55€ = 368.500€ 

Реконструкција 
водоводне мреже 
за санитарну и 
противпожарну 
воду (мимимално 
Ø250мм) 

м 1000 х 100€ = 100.000€ 

УКУПНО  468.500 € 
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1.6 Канализациона мрежа 

Изградња 
канализационе мреже за 
употребљене воде 
(минимални профил 
Ø300мм) 

м 7600 х 55€ = 418.000 € 

Изградња 
канализационе мреже за 
атмосферске воде 
(минимални профил 
Ø400мм) 

м 7600 х 70€ = 532.000 € 

УКУПНО  950.000 € 

 
9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ РАДИ УРБАНИСТИЧКИ  
      ПРОЈЕКАТ 

Унутар блокова који су дефинисани графичким 
прилогом :Лист бр.5"Планирана намена"-могуће је 
урбанистичким пројектима дефинисати парцеле у складу 
са потребама будућих инвеститора, које обавезно морају 

имати приступ на јавни пут.Урбанистички пројекти, 
пројекат препарцелације и парцелације и пројекат 
исправке граница суседних парцела  радиће се за целе 
или делове блокова у оквиру Плана детаљне регулације 
на основу захтева инвеститора или на основу налога 
надлежне општинске службе. 

Урбанистички пројекти, као Урбанистичко-технички 
документи се раде у складу са чланом 60. Закона о 
планирању и изградњи израђују када је то предвиђено 
Планом, за потребе урбанистичко-архитектонског 
обликовања површина јавне намене и урбанистичко-
архитектонске разраде локација.  

Чланом 61. Закона о планирању и изградњи 
прописано је да се Урбанистички пројекат израђује за 
формирану грађевинску парцелу на овереном 
катастарско-топографском плану и садржи: 
1) услове изградње на грађевинској парцели, са свим 
посебним условима;  
2) идејна решења и скупни приказ комуналне 
инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу;  
3) опис, технички опис и објашњење решења из 
урбанистичког пројекта;  
4) идејна урбанистичка и архитектонска решења објеката 
и пејзажног уређења. 
 
10. САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА ПЛАНА 

Графички део Плана детаљне регулације састоји се из 
графичких приказа постојећег стања и графичких 
приказа планираног стања. 
 Графички прикази постојећег стања: 
лист 1.   Диспозиција комплекса                              1:25000 
лист 2.   Геодетска подлога са границом Плана  1:1000 
лист 3:   Сателитски снимак                                      1:2500  
лист 4:   Статус земљишта                                        1:2500 

 
Графички прикази планираног стања:  
лист 5:  Планирана намена                                          1:2500 
лист 6:  Површине јавне и остале намене                  1:2500 
лист 7:  Саобраћај, регулацијa и нивелацијa             1:1000  
лист 8:  Водоводна и канализациона мрежа              1:2500 
лист 9:  Електроенергетска, TT и гасоводна мрежа  1:2500 
 
 
 
 
 

В.  ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО (ОБАВЕЗНИ 
ПРИЛОЗИ) 

Документациони део Плана садржи: 
1.   Одлуку о изменама и допунама Одлуке о изради 
Плана Генералне регулације индустријске 
зоне“Мирово“-Општина Бољевац бр.06-84/2009-1/13 од 
17.12.2009.год.  
2.  Услове и документацију надлежних институција и 
завода: 
 -   Предузећа за телекомуникације Телеком Србија 
РЦ Бор Бољевац бр. 345-3/5   С.Б  од 24.03.2010. године; 
 - ЈКП „Услуга“ бр.352-13 од 24.03.2010.год. 
 -    Југоисток д.о.о. бр.2144/2 од 12.04.2010.године 
 -    Железнице Србије, бр.102/10-2130 од 12.10.2010.год. 
 -    Југоросгас, бр 3593 од 14.10.2010.год. 
 -    Република Србија Завод за заштиту природе Србије, 
бр.03-2598/2 од 10.11.2010.год. 
 -    Завод за заштиту споменика културе Ниш, бр. 1082/2 
од 22.11.2010.год. 
-   Документацију и податке о обављеној стручној 
контроли и јавном увиду; 
-     Оглашавање Плана на јавни увид у Нaродним 
новинама од 22.10.2010.год. 
- Образложење плана са ставом обрађивача и Комисије 
о достављеним примедбама на план. 
-  Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана на 
животну средину. 
 
Г.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

План је израђен у аналогном и дигиталном облику за: 
Општину Бољевац, Министарство животне средине и 
просторног планирања, Републички геодетски завод и 
Завод за урбанизам Ниш. 

План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу Општинe 
Бољевац  ", а објављује се и у електронском облику и 
доступан је путем интернета. 

 
Број: 06-115/2010-I/3 
Бољевaц, 16. 12. 2010. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Горан Адамовић, дипл.инг. с.р 
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90 
На основу чл.39. Статута општине Бољевац („Сл. лист 

општинe Бољевац“, бр. 1/08),   Скупштина општине 
Бољевац на седници одржаној дана 16. 12. 2010. године 
донела је 
 

О Д Л У К У 
о давању на коришћење пословних  просторија,   

без накнаде 
 
 

1. Дају се  на коришћење  ЈП «Србија Шуме», ШГ 
«Тимочке Шуме» у Бољевцу, ул. Краља Александра бр. 
15, пословне просторије у Бољевцу, у објекту који се 
налази у  ул. Краља Александра бр.17, на КП. бр.257 КО 
Бољевац, зграда бр. 4,  власника Републике Србије-
корисникa Општинe Бољевац и то: 
- канцеларија бр. 7 површине 28,50 м2, 
- канцеларија бр. 8 површине 27,50 м2, 
- канцеларија бр. 9 површине  9,20 м2 и 
- међупростор површине 3,9 м2,  укупне површине 69,10 
м2 ради обављања регистроване делатности. 

 
2. Пословне просторије из тачке 1. ове одлуке дају се на 
коришћење без накнаде, на период од 5 (пет) година, у 
виђеном стању. 

 
3. Пословне просторије из тачке 1. ове одлуке не могу се 
давати на коришћење другим лицима.  

 
 4. Обавезује се ЈП «Србија Шуме», ШГ «Тимочке 
Шуме» у Бољевцу, ул. Краља Александра бр. 15,  да 
уплати Општини Бољевац износ од 262.904,00 динара на 
име извођења занатско грађевинских радова на објекту у 
коме се налазе пословне просторије које се дају на 
коришћење. 

 
5. Овлашћује се председник општине Бољевац да 
потпише Уговор коришћењу пословних просторија из 
тачке 1. ове одлуке, а у складу са Одлуком о давању у 
закуп пословног простора и објеката на територији 
општине Бољевац.  
 
6. Одлуку доставити: Председнику општине Бољевац,  ЈП 
„Србија Шуме“, ШГ „Тимочке Шуме“  Бољевац, ул. 
Краља Александра 15.,Општинској управи Бољевац и 
архиви. 

 
Број: 06-115/2010-I/4 
Бољевац, 16. 12. 2010. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 
На основу члана 32. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 
39. Статута општине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац“, бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац на 
седници одржаној 16. 12. 2010. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измени Одлуке о висини општинских 

административних такси 
 и накнада за услуге које врши Општинска управа 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком мења се   Одлука о висини 
општинских административних такси и накнада за услуге 
које врши Општинска управа  („Службени лист општине 
Бољевац'', број 6/08, 9/09, 4/2010, 12/2010) у тарифном 
броју 8. у коме се тачке  4. и 11 мењају и гласe: 
 
''4. За образац извода из матичних књига рођених, 
венчаних и умрлих  41,00 динар;          
- за образац уверења из матичних књига  21,00 динар, 
 
11. за оверу потписа, преписа или аутентичности 
рукописа и за оверу превода – 100 динара.'' 
 

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

објављивања у Службеном листу Општине Бољевац. 
 

Број: 06-115/2010-I/5  
Бољевац, 16. 12. 2010. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Горан Адамовић, дипл.инг. с.р 

ПРЕДСЕДНИК 
Горан Адамовић, дипл.инг. с.р 
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92 
На основу члана 87. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), 
члана 2. Уредбе о одређивању активности чије обављање 
утиче на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 
109/09), члана 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“, бр. 129/07), члана 
39. Статута општине Бољевац („Службени лист општине 
Бољевац“, број 1/08), по претходно добијеној сагласности 
од Министарства животне средине и просторног 
планирања, број 401-00-00725/2010-01 од 03. 12. 2010. 
године, Скупштина општине Бољевац  на седници 
одржаној дана 16. 12. 2010. 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. 7/2010 ), члан 
5. мења се и гласи: 
''Висина посебне накнаде утврђује се месечно према 
површини стамбеног и пословног простора власника, 
односно закупца и то према посебној тарифи: 

Тарифни број 1. 
1) власници, односно закупци станова и стамбених 
објеката подобних за становање у износу од 0,35 динара 
по метру квадратном месечно, 
2) власници, односно закупци кућа за одмор 0,45 
динара по метру квадратном месечно, 
3) власници, односно закупци пословних зграда и 
пословних просторија за обављање пословне делатности 
плаћају посебну накнаду у висини 1,60 динара по метру 
квадратном месечно. 

Тарифни број 2. 
Власници, односно закупци земљишта за обављање 

редовне делатности привредних субјеката у износу од 
0,35 динара по метру квадратном месечно. 

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. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 
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На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој 

заштити („Сл.глансик РС“, бр. 107/05), члана 39. Статута 
Општине Бољевац („Сл.лист општине Бољевац бр.1/08), 
Скупштина општине Бољевац на седници од 16. 12. 2010. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I  За стручно утврђивање времена и узрока смрти 
умрлих на територији општине Бољевац, изван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти у 2011. 
години  и надаље, одређују се доктори медицине 
запослени у Дому здравља у Бољевцу и то: 
 
1. др Славко Илић, 
2. др Иван Петровић и 
3. др Зоран Јоновић. 
 

II  Доктори медицине  из тачке 1. ове Одлуке дужни 
су да у року од 12 сати од примељеног позива изврше 
непосредан преглед умрлог и утврде време и узрок 
смрти. 
 

III  На име накнаде, за стручно утврђивање времена и 
узрока смрти умрлих изван здравствене установе и 
издавање потврде о смрти,  исплаћиваће се накнада у 
износу од 9.109.38 динара у бруто износу, као и накнада 
за утрошени бензин у динарској противредности за 15 
литара месечно, појединачно, а која средства ће се на 
основу Уговора о делу исплаћивати месечно докторима 
из тачке 1. ове Одлуке, а на основу писменог извештаја. 
  

IV Овлашћује се председник Општине да закључи 
Уговор са докторима медицине из тачке 1. ове Одлуке за 
2011. годину,  док ће се накнада за 2012.годину и надаље 
одређивати у складу са Одлуком о буџету, анексима 
уговора. 
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