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1. 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац ("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),  Скупштина  општине 

Бољевац на седници одржаној  06. 11. 2014. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бољевац у периоду јануар-септембар  2014. године, бр. 

401-574 / 2014- II од 16. 10. 2014. године. 

 

II 

 Одлуку објавити у Службеном  листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06 -108 / 2014-I/2 

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

 

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                                 

                                                                                                                   Љубиша Јаношевић, дипл. прав. 

 

 

               2. 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ 

 

 

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу  одлуке о буџету општине Бољевац у периоду 

јануар – септембар 2014. године је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», 

број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –испр. и  108/13) и члану 8. Уредбе о буџетском 

рачуноводству («Службени гласник РС» број 125/03 и 12/06). 

Приликом извршавања буџета и израде Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Бољевац за 

период јануар – септембар 2014. године поштовани су следећи прописи: 

1. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 93/12, 62/13, 63/13 –

испр. и  108/13); 

2. Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину ("Службени гласник РС", број 110/13); 

3. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09 и 78/2011); 

4. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/2006); 

5. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник 

РС", број 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13 и 61/13) 

6. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна 

("Службени гласник РС", број 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 

120/2013, 20/2014, 64/2014 i 66/2014 - испр.) 

7. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за 

отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 113/2013 и 8/2014); 

8. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног 

корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/03); 

9. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 

51/2007 и 14/2008 – испр.); 

10. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 124/12); 

11. Закон о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07); 

12. Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гл.РС“, бр. 62/06 и 47/2011); 

13. Статут општине Бољевац („Сл.лист општине Бољевац бр. 1/2008). 

Корисници буџетских средстава дефинисани општинском скупштинском одлуком о буџету општине 

Бољевац за 2013. годину су: 

a) Директни корисници буџета – Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и Општинска 

управа Бољевац 
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б) Индиректни корисници буџета општине Бољевац (29 корисника) у 2014. години су: 25 МЗ-a, КОЦ, 

Туристичка организација општине Бољевац, ПУ ''Наша радост'' Бољевац и Фонд за развој пољопривреде. 

Школе, ЦСР, Дом здравља су индиректни корисници Републичког органа и из тог разлогa се њима преносе 

средства на економској класификацији 463. 

 

Чланом 2. став 1. тачка 41. Закона о буџетском систему дефинисан је консолидовани рачун трезора 

локалне власти као обједињени рачун средстава припадајућих корисника средстава буџета локалне власти и 

других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти, а који се 

отвара локалној власти и води у Управи за трезор. 

Правилником о списку корисника јавних средстава („Сл. глсник РС“, број 120/13) утврђен је списак 

корисника буџетских средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора општине Бољевац у 

2014. години (Трезор 026). 

У оквиру консолидованог рачуна трезора општине Бољевац у периоду јануар – септембар 2014. године, 

поред рачуна извршења буџета, у функцији је: 

• 1 подрачун посебних намена директног корисника ( рачун депозита), 

• 2 подрачунa за реализацију пројеката, 

• 16 подрачунa за ССОБ,  ЈКП и удружења која се финансирају из буџета ради несметаног контролисања 

трошења јавних средстава, 

 

• 30  рачуна за редовно пословање индиректних корисника, 

• 2 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника. 

Планирање, припрема, доношење и извршење буџета, финансијско планирање, контрола и ревизија и 

буџетско рачуноводство и извештавање и друга питања од значаја за функционисање буџетског система, 

уређено је на јединствен начин Законом о буџетском систему. Вођење пословних књига, састављање, 

приказивање, достављање, објављивање финансијских извештаја ближе је уређено Уредбом о буџетском 

рачуноводству. 

Сходно члану 29. Закона о буџетском систему, буџет се припрема и извршава на основу система 

јединствене буџетске класификације која обухвата: економску класификацију прихода и примања, економску 

класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију, 

класификацију према рачуноводственим фондовима и делом програмску класификацију. 

 

Доношење Одлуке о буџету општине Бољевац за 2014. годину 

 

Одлука о буџету општине Бољевац  је заснована на смерницама "Упутства за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину" достављено од стране Министарства 

финансија Владе РС 07.10.2013. године.  

Одлука о буџету општине Бољевац за 2014. годину је донета на седници одржаној 12. децембра 

2013. године, а објављена је у «Службеном листу општине Бољевац», број 16/13. Одлуком је предвиђен 

укупан обим буџета у износу од 420.700.000 динара. Исправка Одлуке о буџету објављена је у «Службеном 

листу општине Бољевац», број 2/14. 

У периоду јануар-септембар 2014. године буџет је два пута претрпео измену и допуну а разлози су 

образложени приликом доношења Одлуке о ребалансу буџетa.  Први ребаланс буџета општине Бољевац 

донет је 12.06.2014. године у коме је укупни износ од 420.700.000 динара замењен износом од 437.354.000 

дин. (објављен у ''Службеном листу општине Бољевац'', број  5/14). Други ребаланс буџета општине 

Бољевац донет је 04.09.2014. године у коме је укупан износ од 437.354.000 динара замењен износом од 

453.600.000 динара (објављен у ''Службеном листу општине Бољевац'', број  8/14). 

 

Чланом 5. став 5. и 6. Закона о буџетском систему омогућено је органу управе надлежном за финансије 

да по захтеву директног буџетског корисника отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода у 

случају донације и у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска 

трансферна средства, као и да увећа одобрене апропријације за извршавање расхода из прихода које оствари 

буџетски корисник као наменски и сопствени у већем износу од планираног. 

Сходно члановима 5, 61, 69 и 70. Закона о буџетском систему у периоду јануар –септембар 2014. године 

вршене су промене апропријација по више основа: 

1) преусмеравањем у износу од 5% вредности апропријације, на име одређених расхода, за расход чији се износ 

умањује, уз одобрење Одељења за финансије. Право на преусмеравање не може да се користи за смањење 
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апропријације планиране из извора финансирања 01  - Приходи из буџета која је претходно увећана средствима 

текуће резерве; 

2) распоредом средстава буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о 

употреби средстава буџетске резерве донетих од председника општине; 

3) отварањем одговарајућих апропријација од стране органа управе надлежног за финансије на основу акта 

којим виши ниво власти определи наменска трансферна средства нижем нивоу власти, као у случају уговарања 

донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета; 

4) увећањем одобрених апропријација за извршавање расхода из наменских и сопствених прихода остварених 

од стране корисника буџетских средстава у већем износу од планираног. 

 

Финансијски планови су сачињени на четвороцифреном нивоу економске класификације, а садрже и 

писано образложење о наменама, активностима и програмима који су планирани да се реализују из одобрених 

апропријација. 

 

О П Ш Т И    Д ЕО 

 I) ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА: 
 

   Укупни план прихода и примања буџета и корисника у Трезору износе: 453.600  х.дин. 

   Укупно остварени прих. и прим.буџета и корисника у Трезору износе:   271.143  х.дин. 

                 Разлика (мање остварени приходи и примања) износи..................182.457 х.дин. 

 

% остварења укупних прихода и примања у односу на план  износи 59,78%, у чему је структура по корисницима 

следећа: 

А/.Планирани приходи и примања буџета из Одлуке о буџету износе........416.497 х.дин. 

Остварени приходи и примања буџета износе ...............................................262.212 х.дин. 

                  Разлика (неостварени буџетски приходи) износи ....................... 154.285 х.дин. 

% остварења буџетских прихода и примања у односу на план и износи 62,96 % 

 

Б/. Планирани приходи осталих ивора финансирања износе  ......................  37.103 х.дин. 

Остварени приходи  осталих ивора финансирања износе  ...........................    8.931 х.дин. 

Еконо
мска 
класи
фика
ција 

Опис 

БУЏЕТ 2014. год. 
СОПСТВЕНИ И ДРУГИ 

ПРИХОДИ УКУПАН БУЏЕТ 

План 
Остваре

ње 

% 
оства
рења План 

Оств
арењ

е 

% 
оствар
ења План 

Укупно 
остваре
ни 
приход
и и 
примањ
а 

% 
оствар
ења 

711 
Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка 
лица 131.140 76.533 58,36       131.140 76.533 58,36 

712 Порез на фонд зарада   -2           -2   

713 Порез на имовину 27.200 13.051 47,98       27.200 13.051 47,98 

714 Порез на добара и услуге 7.750 6.533 84,30       7.750 6.533 84,30 

716 Други порези које које искључиво плаћају предузећа 7.000 4.122 58,89       7.000 4.122 58,89 

732 
Текуће донације од међународних организација у корист 
нивоа општина       6.660 702 10,54 6.660 702 10,54 

733 Трансфери од других нивоа власти 205.775 154.331 75,00 21.733 4.906 22,57 227.508 159.237 69,99 

741 Приходи од имовине 6.950 2.759 39,70       6.950 2.759 39,70 

742 Приходи од продаје добара и услуга 2.900 2.180 75,17 345 526 152,46 3.245 2.706 83,39 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 1.332 1.131 84,91       1.332 1.131 84,91 

744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 650 551 84,77  4.931 2.289 46,42 5.581 2.840 50,87 

745 Мешовити и неодређени приходи 800 658 82,25 400 326 81,50 1.200 984 82,00 

772 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године       182 182 100,00 182 182 100,00 

811 Примања од продаје непокретности 20.000 367 1,84       20.000 367 1,84 

812 Примања од продаје покретне имовине 5.000           5.000   

311 Пренета неутрошена средства за посебне намене       134   134   

321 Нераспоређени вишак примања из ранијих година       2.718   2.718   

УКУПНО 416.497 262.214 62,96 37.103 8.931 24,07 453.600 271.145 59,78 
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                           Разлика (неостварени приходи и примања) износи............. 28.172 х.дин. 

% остварења сопствених прихода у односу на план и износи 24,07  %. 

 

Укупно планирани и извршени текући приходи и примања према Одлуци о буџету 

општине Бољевац за 2013. годину према економској класификацији износе: 

                                                                                                                                                     (у 000 дин.) 

 
Средства буџета су планирана у износу од 416.497  х.дин. а  остварење је за 9 месеци 262.212 х.дин., или 62,96 %.  

Порез на доходак, добит и капиталне добитке (711) је остварен у износу 76.532 х.дин., или 58,36 % од планираних 

131.140 х.дин.  

 Порез на имовину (група конта 713) обухвата поред пореза на имовину од физичких и правних лица, порезе који 

су уступљени, ван ограничења и чија висина зависи од величине предмета опорезивања (порез на наслеђе и поклон, порез 

на пренос апсолутних права и порез на акције на име и уделе), остварен је у износу 13.051 х.дин., или 47,98 % од плана. 

Проценат остварења од пореза на имовину од физичких лица је 25,75% а пореза на имовину од правних лица је 82,42%. 

Очекује се до краја године већа наплата по основу писаних опомена и решења о принудној наплати. Порез на пренос 

апсолутних права на непокретности остварен је у износу од 2.798 х.динара у односу на планираних 1.500 х.динара. 

Порез на добра и услуге (група конта 714) као уступљени порези и накнаде је остварен 84,30%. Најмањи % 

остварења ове групе прихода је накнада за промену пољопривредног земљишта (38%). 

Комунална такса за истицање фирме (група конта 716) остварена је 58,89% односно 4.122 х.дин. од планираних 7 

милиона дин. 

Донације (група конта 432) остварена је 10,54% однодно 702 хиљ.динара од планираних 6.660 хиљ.динара. 

Група конта трансфера (група конта 733) остварена су у износу од 159.237  дин. (69,99 % од планираних средстава) 

на следећи начин: 

- редован месечни трансфер за 9 месеци      ................................................................... .................154.331 х.дин. ,                       

- Министарство културе за манифестацију ''Црноречје у песми и игри'' ..........................................  250 х.дин.,  

- Министарство културе – МЗ Илино, пројекат ''Илинско врело''  ....................................................     60 х.дин, 

- Министарство за рад, запошљавање, борачка  и социјална политика – пројекат ''Помоћ у кући – услуга према 

стандардима'' ............................................................................... ....................................................................... .1.234 х.дин,  

- Комесаријат за избеглице – једнократна помоћ................................................................................... 310 х.дин. и  

- Министарство просвете за  припремни и предшколски програм.................................................... 3.052 х.дин.  

     Приходи од имовине ( група конта 741) који представљају изворне приходе реализовани су 39,70%. Највећи % 

остварења је код накнаде за коришћење шума и шумског земљишта (66,10%) и комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама (74%). 

     Приходи од продаје добара и услуга (група конта 742) који представљају изворне приходе остварени су  83,39% и 

њих чине приходи од давања у закуп, приходи од закупнине за грађевинско земљиште, накнада за уређење грађевинског 

земљишта, приходи општинских органа управе и родитељско динар за ваннаставне активности.  

     Приходи од новчаних казни (група конта 743) у које спадају и приходи од новчаних казни изречене у прекршајном 

поступку и приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су 84,91%.  

     Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица индиректних корисника (група конта 744) остварени су 

2.840 х.дин од планираних 5.581 х.дин тј. 50,89%. 

      % остварења осталих општинских прихода (група конта 745) је 82% и њих чине остали приходи у корист нивоа 

општине у износу од 699 х.дин. (87,38%), закупнина за стан у државној својини у износу од 285 х.дин. односно 71,25%. 

     Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године- гупа конта  772 (породиљско боловање) 

остварене су у износу од 182 х.дин.  

     Примања од продаје непокретности (група конта 811) односе се на продају депанданса на Ртњу у износу од 367 

хиљ.динара. 

 

 

II) ПЛАН И ЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА: 
 

   Укупни план  расходи и издаци буџета и корисника у Трезору износе:      453.600 х.дин. 

   Укупно извршени расх. и издаци буџета и корисника у Трезору износе:    266.432 х.дин. 

                 Разлика (мање остварени расходи и издаци) износи........................187.168 х.дин. 

 

% извршења укупних расхода и издатака у односу на план  износи  58,74, у чему је структура по корисницима следећа:  

А/.Планирани расходи и издаци буџета из Одлуке о буџету износе..............416.497 х.дин. 

Извршени расходи и издаци буџета износе ......................................................257.586 х.дин.  

                  Разлика (неостварени буџетски расходи) износи ......................... 158.911 х.дин. 

% остварења буџетских прихода и примања у односу на план и износи 61,85% 

 

Б/. Планирани сопствени расходи и издаци индирек. корисника износе....... 37.103 х.дин. 

Извршени сопствени и расходи и издаци  индирек.корисника износе..............8.846 х.дин. 

                   Разлика (неостварени приходи и примања) износи.......................  28.257 х.дин. 

% остварења сопствених прихода у односу на план и износи 23,84 %. 
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 Укупно  планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији  на нивоу категорије и групе 

конта, а према Одлуци о буџету општине Бољевац за 2014. годину, приказани су у приложеној табели расхода: 

                                                                                                                                                                                       
у 000 дин. 

КОНТО О  П  И  С 

БУЏЕТ 2014. 

ГОДИНЕ 
% 

ИЗВР

ШЕЊ

А 

СОПСТВЕНИ 

И ДРУГИ 

ИЗВОРИ 2014. 

ГОД. 
% 

ИЗВРШ

ЕЊА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 2014. 

ГОД. 
% 

ИЗВРШ

ЕЊА 

ПЛАН 
ИЗВРШЕ

ЊЕ 
ПЛАН 

ИЗВР

ШЕ

ЊЕ 

ПЛАН 
ИЗВР

ШЕЊЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                   

411000 Плате ,додаци и накнаде 64.820 44.811 69,13 3.120 1.766 56,60 67.940 46.577 68,6% 

412000 Социјални допри.на терет послодавца 11.544 7.998 69,28 559 316 56,53 12.103 8.314 68,7% 

413000 Накнаде у натури 26 2 7,69 50   0,00 76 2 2,6% 

414000 Социјална даванја запосленима 1.230 522 42,44 316 4 1,27 1.546 526 34,0% 

415000 Накнада трошкова за запослене 1.360 891 65,51 250 168 67,20 1.610 1.059 65,8% 

416000 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
519 362 69,75       519 362 69,7% 

 УКУПНО  410000 79.499 54.586 68,66 4.295 2.254 52,48 83.794 56.840 67,8% 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА                   

421000 Стални трошкови 13.660 8.355 61,16 502 226 45,02 14.162 8.581 60,6% 

422000 Трошкови путовања 25.457 14.881 58,46 447 173 38,70 25.904 15.054 58,1% 

423000 Услуге по уговору 28.868 16.131 55,88 4.252 2.475 58,21 33.120 18.606 56,2% 

424000 Специјализоване услуге 83.797 64.869 77,41 385 249 64,68 84.182 65.118 77,4% 

425000 Текуће поправке и одржавање 25.701 8.555 33,29 15.503 458 2,95 41.204 9.013 21,9% 

426000 Материјал 16.303 8.106 49,72 2.561 1.304 50,92 18.864 9.410 49,9% 

 УКУПНО  420000 193.786 120.897 62,39 23.650 4.885 20,66 217.436 125.782 57,8% 

440000 ОТПЛАТА  КАМАТА                   

441000 Отплата камате по домаћим кредитима 2.336 1.322 56,59     2.336 1.322 56,6% 

444000 Пратећи трошкови задуживања 1.940 1.300 67,01     1.940 1.300 67,0% 

 УКУПНО  440000 4.276 2.622 61,32     4.276 2.622 61,3% 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ                 

451000 Субвенције јавним нефинан.организаци. 10.000 5.605 56,05     10.000 5.605 56,1% 

 УКУПНО  450000 10.000 5.605 56,05     10.000 5.605 56,1% 

460000 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 30.495 17.512 57,43     30.495 17.512 57,4% 

 УКУПНО  460000 30.495 17.512 57,43     30.495 17.512 57,4% 

470000 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ                   

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11.191 8.762 78,30 1.544 310 20,08 12.735 9.072 71,2% 

 УКУПНО  470000 11.191 8.762 78,30 1.544 310 20,08 12.735 9.072 71,2% 

480000 ОСТАЛИ  РАСХОДИ                   

481000 Дотације невладиним организацијама 13.961 10.544 75,52 5   0,00 13.966 10.544 75,5% 

482000 
Порези,таксе казне наме.од једног нивоа 

власти  
439 154 35,08 51 7 13,73 490 161 32,9% 

483000 Новчане казне и пенали 3.004 2.607 86,78       3.004 2.607 86,8% 

 УКУПНО  480000 17.404 13.305 76,45 56 7 12,50 17.460 13.312 76,2% 

490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                   

499000 Средства резерве 2.500       2.500   

 УКУПНО  490000 2.500       2.500   
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 УКУПНО  400000 349.151 223.289 63,95 29.545 7.456 25,24 378.696 230.745 60,9% 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА                   

511000 Зграде и грађевински објекти и путеви 42.146 15.070 35,76 6.948 1.129 16,25 49.094 16.199 33,0% 

512000 Машине и опрема 8.648 5.784 66,88 570 234 41,05 9.218 6.018 65,3% 

513000 Остале некретнине и опрема 4.883 4.883 100,00       4.883 4.883 100,0% 

515000 Нематеријална имовина 1.044 722 69,16 40 27 67,50 1.084 749 69,1% 

 УКУПНО  510000 56.721 26.459 46,65 7.558 1.390 18,39 64.279 27.849 43,3% 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА                   

541000 Земљиште 2.000 1.211 60,55       2.000 1.211 60,6% 

 УКУПНО 5400000 2.000 1.211 60,55       2.000 1.211 60,6% 

 УКУПНО  500000 58.721 27.670 47,12 7.558 1.390 18,39 66.279 29.060 43,8% 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ                   

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 8.625 6.627 76,83 0 0   8.625 6.627 76,8% 

 УКУПНО  610000 8.625 6.627 76,83 0 0   8.625 6.627 76,8% 

 УКУПНО  600000 8.625 6.627 76,83 0 0   8.625 6.627 76,8% 

  У  К  У  П  Н  И    Р  А  С  Х  О  Д  И 416.497 257.586 61,85 37.103 8.846 23,84 453.600 266.432 58,7% 

 

III) УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА ОДНОСНО БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА,  
КАО И УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА ОДНОСНО УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА 

                                                                                                                                                у 000 дин. 

Ред. бр.  Назив План 2014. Остварење I-IХ 2014. Разлика % 

1 2 3 4 5 (4Х100/3) 

I Teкући приходи (класа 7) 425,748 270,778 63.60 

II 
Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 
8) 

25,000 367 1.47 

III Укупно (I +II ) 450,748 271,145 60.15 

IV Текући расходи (класа 4) 378,696 230,745 60.93 

V  
Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 
5) 

66,279 29,060 43.84 

VI Укупно (IV +V ) 444,975 259,805 58.39 

VII Буџетски суфицит (III -VI) 5,773 11,340 196.43 

VIII 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 
спровођења јавних политика)                  (категорија 
62) 

    

IX Примања од продаје финансијске имовине 
(категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9277, 9228) 

    

X 

Укупан фискални суфицит (VII+(VIII-IX))                      
Буџетски дефицит коригован за трансакције у 
имовини и обавезама које су извршене у циљу 
спровођења јавних политика и за субвенције дате у 
форми кредита или набавке финансијске имовине 

5,773 11,340 196.43 

 
Утврђивање буџетског суфицита, односно буџетског дефицита је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24) Закона 

о буџетском систему и представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје 

нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набаку финансијке имовине.  

Утврђивање укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефитита је дефинисан чланом 2. став 

1. тачка 25) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит, односно буџетски дефицит коригован за 

трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања остварена 

приватизацијом која имају третман финансијске имовине и укључује се у рачун финансирања; субвенције дате у форми 

кредита, или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима. 

 

IV) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Рачун финансирања је дефинисан члано 2. став 1 тачка 32) Закона о буџетском систему и обухвата примања од 

продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова. 
 у 000 дин. 
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Ред. бр.  Назив План 2014. Остварење I-IХ 2014. Разлика % 

1 2 3 4 5 (4Х100/3) 

I Примања од задуживања (категорија 91)       

II Примања од продаје финансијске имовине (конта 
9211, 9221, 9219, 9277, 9228) 

      

III Неутрошена средства из претходних година 2,852 2,852   

IV Укупно (I +III ) 2,852 2,852 100.00 

V  Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 
61) 

8,625 6,627 76.83 

VI Издаци за набавку финансијске имовине која није у 
циљу спровођења јавних политика (део 62) 

      

VII Укупно (V +VI) 8,625 6,627 76.83 

VIII Нето финансирање (IV - VII) -5,773 -3,775 65.39 

  

V) ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 
 

 Из прегледа се види да код извршења буџетских расхода и издатака није дошло до прекорачења у односу на план, како 

на укупном нивоу, тако ни код корисника. 

 Напомиње се да пренета средства из буџета нису утрошили до 30.09.2014. године следећи индиректни корисници: 

- КОЦ Бољевац у износу од 11 х.дин. на економској класификацији 4234, 

- ТО Бољевац у износу од 4 х.дин. на економској класификацији 4211- 1 х.дин. и 4214- 3 х.дин. и 

- ПУ Бољевац у износу од 5 х.дин. на економској класификацији 4211. 

 

VI) ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И  
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И АКПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА 

 
 1) Примљене донације 

 У циљу реализације пројекта  ''Општински економски развој у развоју у Источној Србији'', везан за ажурирање и 

проширење базе обвезника пореза на имовину, добијена средства од ГИЗ-а преко Националне службе запошљавања износе 

3.600€ односно  419.283,11 динара (број уговора  заведен код НСЗ Зајечар: 2908-10169-6211 од 13.12.2013. године и 

општине Бољевац број: 112-135/2013-II од 14.11.2013. године). Ова средства су пренета на посебном подрачуну који је 

отворен за реализацију овог пројекта за 4 ангажована лица са НСЗ-а. Пројекат је трајао 3 месеца тј. од 10.12.2013. године 

до 10.03.2014. године а исплате су биле у 2014. години. 

 Донација од 2.400€ односно у динарској противведности од 283.154,54 динара добијена је од стране ГИЗ организације у 

другом кругу, који је подразумевао даље проширење базе података у имовини обвезника који не воде пословне књиге 

(физичка лица) и унос обрађених података у програм у коме се ради унос пореских пријава и врши обрачун порез на 

имовину обвезника који не воде пословне књиге (физичка лица). Трај програм је трајао је 2 месеца на коме су била 

ангажовано 4 незапослена лица по уговору о делу. 

 

2) Примљени кредити и отплате дугова 

 У 2014. години, општина Бољевац није се задужила по основу кредита јер није ни било предвиђено буџетом за 2014. 

годину. 

Што се тиче отплате дугова, у периоду јануар -септембар 2014. године  су: 

 1) враћена 3 ануитета у изосу од 561.110,06 динара, негативне курсне разлике у износу од 260.875,61 динара и плаћена 

камата у износу од 61,46 динара дугорочног кредита узетог од банке INTESA  АД Београд, РЦ Ниш, (бр.Уговора 299 и 404-

66/2007-II од 24.09.2007. год.), 

            2) враћена 9 ануитета у изосу од 2.138.827,57 динара, негативне курсне разлике у износу од 526.412,21 динара и 

плаћена камата у износу од  639.783,70 динара дугорочног кредита узетог од банке INTESA  АД Београд, РЦ Ниш, 

(бр.Уговора 54-420-1302598.4 и 421-3/2009-II од 21.07.2009. год.), 

 3)  враћена 9 ануитета у изосу од 2.126.869,01 динара, негативне курсне разлике у износу од 216.509,11 динара и 

плаћена камата у износу од 323.726,28 динара дугорочног кредита узетог од банке INTESA  АД Београд, РЦ Ниш, 

(бр.Уговора  421-3/2010-II од 09.09.2010. године). 

             4)   враћена 9 ануитета  узетог кредита на лизинг за путничко возило ФИАТ  ПУНТО Класик у износу од 108.862,13 

динара, негативне курсне разлике у износу од  11.180,06 динара и плаћена камата у износу од 7.046,06 динара  (бр. Уговора 

КГ00309 од 30.03.2011.године), 

             5) враћена 9 ануитета узетог кредита на лизинг за путничко возило ФИАТ  ПУНТО Класик у износу од 108.862,13 

динара, негативне курсне разлике у износу од 11.180,06  динара и плаћена камата у износу од 7.046,06 динара  (бр. Уговора 

КГ00310 од 30.03.2011.године) и 

             6)  враћена 9 ануитета у изосу од 1.799.992,77 динара, негативне курсне разлике у износу од 241.779,91 динара и 

плаћена камата у износу од 341.376,28 динара дугорочног кредита узетог од банке INTESA  АД Београд, РЦ Ниш,  

(бр.Уговора 421-5/2011-II од 05.09.2011. године). 

341.376,28 
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Укупне кредитне обавезе према пословним банкама на дан 30.09.2014. године износе:  

1) Банка Интеса АД Београд –кредит из 2009.г.-  117.383,61 €  односно  13.951.147,69 РСД 

2) Банка Интеса АД Београд –кредит из 2010.г.-    86.143,60 €  односно  10.238.244,39 РСД 

3) Банка Интеса АД Београд –кредит из 2011.г.-    71.450,72 €   односно    8.491.982,38 РСД 

4) Hypo Alpe-Adria-Leasing Београд – ПУНТО  -      1.821,93 €   односно       216.538,02 РСД 

5) Hypo Alpe-Adria-Leasing Београд – ПУНТО  -      1.821,93 €   односно       216.538,02 РСД 

што укупно износи ............................................. 278.621,79 €    односно  33.114.450,50 РСД 

 

Износ кредитних обавеза од  278.621,79 € увећава се за припадајућу камату која је уговорена са пословним 

банкама и приказана у плану отплате кредита. 

 

VII) ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

    1)     Текућа буџетска резерва 

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране 

сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле 

довољне. 

Одлуком о буџету општине Бољевац за 2014. годину ( '' Службени лист општинe Бољевац'' бр. 16/13, 2/14-испр. и 

8/14)  планирана су средства текуће буџетске резерве  у износу од  2.000.000 динара. До доношења првог ребаланса буџета 

донета  су шест  Решења о употреби текуће буџетске резерве. 

Број решења 
Разд

ео 
Глава Функција 

Економска 

класификација 
Опис и намена Износ 

401-1/2014-II од 

03.01.2014. 
4 4.02 473 421000 ТО- закуп мобилне ледене плоче (клизалишта) 300.000 

401-45/2014-II од 

29.01.2014. 
4 4.00 912 463000 

ОШ ''Ђура Јакшић'' Сумраковац – куповина пећи 

за грејање 
45.000 

401-295/2014-II од 

19.05.2014 
4 4.00 130 463000 

Помоћ Влади РС у отклањању ванредних 

околности - поплаве 
200.000 

401-296/2014-II од 

19.05.2014. 
2  110 481000 

Црвени крст – помоћ угроженим општинама од 

поплава 
40.600 

401-298/2014-II од 

21.05.2014. 
4 4.03 810 426000 Канцеларија за младе – куповина материјала 63.190 

401-313/2014-II од 

28.05.2014. 

   2    110 481000 
Црвени крст – помоћ угроженим општинама од 

поплава 
21.000 

4 4.05 160 423000 МЗ Подгорац- услуге превоза 92.000 

УКУПНО: 761.790 

 

Првим ребалансом буџета за 2014. годину ( '' Службени лист општинe Бољевац'' бр. 5/14) планирана су средства 

текуће буџетске резерве  у износу од  1.500.000 динара. Одлуком о преносу неутрошених средстава са одговарајућих 

апропријација у текућу буџетску резерву број: 401-347/2014-II од 13.06.2014. године, извршено је у износу од 3.427.424 

динара, тако средства текуће буџетске резерве уместо затечених ''1.500.000'' износи ''4.927.424'' динара.  До доношења другог 

ребаланса буџета донета су два  Решења о употреби текуће буџетске резерве. 

Број решења 
Разд

ео 

Глав

а 

Функциј

а 

Економска 

класификаци

ја 

Опис и намена Износ 

401-348/2014-II 

од 13.06.2014. 
4 4.00 130 425000 

Инвестициони радови на комасацији КО 

Криви Вир – насипавање путева 
3.427.424 

401-397/2014-II 

од 10.07.2014. 
4 4.00 130 424000 

Израда промо филма за Индустријску зону 

Мирово 
456.000 

4 4.05 160 425000 МЗ Криви Вир-поправка 2 спољна WC-a  299.922 

УКУПНО: 4.183.346 

Другим ребалансом буџета за 2014. годину ( '' Службени лист општинe Бољевац'' бр. 8/14) планирана су средства 

текуће буџетске резерве  у износу од  2.000.000 динара. До 30.09.2014. године није донето ниједно Решење о употреби 

текуће буџетске резерве. 

 

   2)  Стална буџетска резерва 

Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему, стална буџетска резерва користи се за финансирање 

расхода у отклањању последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни 

наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других 

ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. 

Одлуком о буџету општине Бољевац за 2014. годину на економској класификацији 499 планирана су средства 

сталне буџетске резерве,  у износу од 500.000  динара. До доношења првог ребаланса буџета донетa су два решења. 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           07. новембар. 2014.године 

     година VII    Број  14                                                                                                                                                                                                                  стр.   10 

Број решења 
Разд

ео 

Глав

а 

Функциј

а 

Економска 

класификаци

ја 

Опис и намена Износ 

401-300/2014-II 

од 21.05.2014. 
4 4.00 130 512000 

Куповина пумпе за воду за потребе 

Ватрогасног фонда 
107.549 

401-307/2014-II 

од 26.05.2014. 
2  110 481000 

Црвени крст – помоћ Лукову и Сумраковцу- 

превоз воде за пиће 
2.240 

УКУПНО: 109.789 

Првим ребалансом буџета за 2014. годину ( '' Службени лист општинe Бољевац'' бр. 5/14) планирана су средства 

сталне буџетске резерве  у износу од  1.000.000 динара.  До доношења другог ребаланса буџета донета су два  Решења о 

употреби  сталне буџетске резерве. 

Број решења 
Разд

ео 

Глав

а 

Функциј

а 

Економска 

класификаци

ја 

Опис и намена Износ 

401-195/2014-II 

од 01.07.2014. 
2  110 423000 

Трошкови смештаја и исхране породице 

Пурић из Лукова 
90.000 

401-431/2014-II 

од 01.08.2014. 
4 4.05 160 426000 МЗ Валакоње –куповина горива 20.000 

УКУПНО: 110.000 

 
Другим ребалансом буџета за 2014. годину ( '' Службени лист општинe Бољевац'' бр. 8/14) планирана су средства 

сталне буџетске резерве  у износу од  500.000 динара.  До 30.09.2014. године није донето ниједно Решење о употреби сталне 

буџетске резерве. 

 

П О С Е Б А Н    Д ЕО 

 

        Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији приказани су у следећој 

Табели: 
  У( 000) дин. 

Еконо

мска 

класи

фикац

ија 

О П И С 

Буџет 2014. год. 
Сопствени и дриги 

приходи 
УКУПНО 

План  

(01) 

Оствар

ење  

(01) 

% 

оствар

ења 

План  
Оствар

ење  

% 

оствар

ења 

План 
Оствар

ење 

% 

оствар

ења 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

711111 Порез на зараде  118,100 70,132 59.38       118,100 70,132 59.38 

711121 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 

стварно оствареном нето приходу 

1,500 1,113 74.20       1,500 1,113 74.20 

711122 

Порез на приходе од самосталних 

делатности које се плаћа према 
паушално одређеном нето приходу 

1,100 461 41.91       1,100 461 41.91 

711123 

Порез на приходе од самосталних 

делатности које се плаћа 

самоопорезивањем 

2,000 1,432 71.60       2,000 1,432 71.60 

711143 Порез на приходе од непокретности 2,400 32 1.33       2,400 32 1.33 

711145 
Порез на приходе од давања и закуп 

покретних ствари 
400 120 30.00       400 120 30.00 

711146 
Порез на приходе од пољопривреде и 

шумарства 
30 2 6.67       30 2 6.67 

711147 Порез на земљиште 200 155 77.50       200 155 77.50 

711161 Порез на приходе од осигурања лица 10   0.00       10 0 0.00 

711181 
Самодопринос према зарадама 

запослених 
  14         0 14   

711191 Порез на друге приходе 5,000 3,056 61.12       5,000 3,056 61.12 

711193 
Порез на приходе професионалних 

спортистаи спортских стручњака 
400 16 4.00       400 16 4.00 

Укупно 711000 131.140 76.533 58,36    131.140 76.533 58,36 

712112 
Порез на фонд заарада осталих 

запослених 
  -2           -2   

 Укупно 712000   -2           -2   

713121 
Порез на имовину(осим на 

земљиште, акције и уделе) од 
19,000 4,893 25.75       19,000 4,893 25.75 
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физичких лица 

713122 

Порез на имовину(осим на 

земљиште, акције и уделе) од 

правних лица 

5,000 4,121 82.42       5,000 4,121 82.42 

713311 Порез на наслеђе и поклон 500 363 72.60       500 363 72.60 

713421 
Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности 
1,500 2,798 186.53       1,500 2,798 186.53 

713423 
Порез на пренос апсолутних права на 
пловним моторним возилима 

1,200 876 73.00       1,200 876 73.00 

Укупно 713000 27.200 13.051 47,98       27.200 13.051 47,98 

714513 

Комунална такса за држање 

моторних друмских и прикључних 

возила 

2,700 2,107 78.04       2,700 2,107 78.04 

714543 
Накнада за промену пољопривредног 
земљишта 

50 19 38.00       50 19 38.00 

714552 Боравишна такса 500 351 70.20       500 351 70.20 

714562 
Посебна накнда за заштиту и 
унапређење животне средине 

4,500 4,052 90.04       4,500 4,052 90.04 

714573 
Комунална такса за коришћење 

витрина ради излагања робе 
  4           4   

Укупно 714000 7.750 6.533 84,30       7.750 6.533 84,30 

716111 
Комунална такса за истицање фирме 
на пословном простору 

7,000 4,122 58.89       7,000 4,122 58.89 

Укупно 716000 7.000 4.122 58,89       7.000 4.122 58,89 

732151 
Текуће доације од међународних 

организација 
      6,660 702 10.54 6,660 702 10.54 

Укупно 732000       6.660 702 10,54 6.660 702 10,54 

733151 
Текући трансфери од другог нивоа 

власти у корист нивоа влати 
205,775 154,331 75.00       205,775 154,331 75.00 

733152 
Остали текући трансфери од 
Републике у корист нивоа општине 

      310 310 100.00 310 310 100.00 

733154 
Текући наменски трансфери од 

Републике у корист нивоа општине 
      21,423 4,596 21.45 21,423 4,596 21.45 

Укупно 733000 205.775 154.331 75,00 21.733 4.906 22,57 227.508 159.237 69,99 

741151 
Приходи од камате на средства 
буџета 

250 93 37.20       250 93 37.20 

741522 
Средства остварена од давања у закуп 

пољопривредног земљишта 
400 148 37.00       400 148 37.00 

742526 
Накнада за коришћење шума и 
шумског земљишта 

1,000 661 66.10       1,000 661 66.10 

741531 
Комунална такса за коришћење 

простора на јавним површинама 
300 222 74.00       300 222 0.08 

741534 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 

4,500 1,649 36.64       4,500 1,649 36.64 

741569 
Сливна водна канализација од 

правних лица 
500 -14 -2.80       500 -14 -2.80 

Укупно 741000 6.950 2.759 39,70      6.950 2.759 39,70 

742152 

Приходи од давања у закуп, односно 
на коришћење непокретности у 

државној својини које користе 

општине  

1,400 908 64.86   5   1,400 913 65.21 

742153 

Приходи од закупнине за 
грађевинско земљиште у корист 

нивоа општина 

100 4 4.00       100 4 4.00 

742253 
Накнада за уређење грађевинског 
земљишта 

1,000 1,006 100.60       1,000 1,006 100.60 

742351 Приходи општинских органа управе 400 262 65.50       400 262 65.50 

742378 
Родитељски динар за ваннаставне 

активности 
      345 521 151.01 345 521 151.01 

Укупно 742000 2.900 2.180 75,17 345 526 152,46 3.245 2.706 83,39 

743324 
Приходи од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје 

1,307 1,099 84.09       1,307 1,099 84.09 

743351 

Приходи од новчаних казни 

изречених у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом 

скупштине општине 

25 32 128.00       25 32 128.00 

Укупно 743000 1.332 1.131 84,91       1.332 1.131 84,91 

744000 650 551 84,77 4.931 2.289 46,42 5.581 2.840 50,89 50.89 

745151 
Остали приходи у корист нивоа 

општина  
400 373 93.25 400 326 81.50 800 699 87.38 
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745152 
Закупнина за стан у државној својини 
у корист нивоа општина 

400 285 71.25       400 285 71.25 

Укупно 745000 800 658 82,25 400 326 81,50 1.200 984 82,00 

772000 

Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода из претходне 

године 

      182 182   182 182 100,00 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 391.497 261.847 66,88 34.251 8.931 26,08 425.748 270.778 63,60 

811151 
Приходи од продаје непокретности у 

корист нивоа општина 
20,000 367 1.84       20,000 367 1.84 

841151 
Примања од продаје земљишта у 
корист нивоа општина 

5,000           5,000     

800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
25.000 367 1,47       25.000 367 1,47 

321311 
Нераспоређени вишак примања из 
ранијих година 

      2,718    2,718  0.00 

311712 
Пренета неутрошена средства за 

посебне намене 
      134    134  0.00 

300000 
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА 
      2.852    2.852  0,00 

  

УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 
416.497 262.214 62,96 37.103 8.931 24,07 453.600 271.145 59,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по разделима и главама табеларно износе:                                                                                                                                                                                                                  
                                                                   у 000 дин. 

РАЗД
ЕО 

ГЛАВ
А 

ФУН
КЦИ
ЈА 

КОРИСНИК 

БУЏЕТ 2014. ГОДИНЕ 
СОПСТВЕНИ И ДРУГИ 

ИЗВОРИ 2014. Г             
УКУПНА СРЕДСТВА 2014.Г 

ПЛАН 
ИЗВРШ

ЕЊЕ 

% 
ИЗВР
ШЕЊ
А 

ПЛАН 
ИЗВР
ШЕЊ

Е 

% 
ИЗВР
ШЕЊА 

ПЛАН 
ИЗВР

ШЕЊЕ 

% 
ИЗВР
ШЕЊ
А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 110 Скупштина општине 11,000 6,331 57.55       11,000 6,331 57.6% 

2 110 Председник општине  18,706 11,812 63.15       18,706 11,812 63.1% 

3 110  Општинско веће 229 159 69.43       229 159 69.4% 

4 130 Општинска управа 129,958 73,023 56.19 18,031 2,426 13.45 147,989 75,449 51.0% 

4.00. 170 Општинска управа 12,900 9,249 71.70       12,900 9,249 71.7% 

4.00. 040 Породица и деца 881 137 15.55 1,544 310 20.08 2,425 447 18.4% 

4.00. 090 Центар за социјални рад 12,696 10,260 80.81       12,696 10,260 80.8% 

4.00. 700 Дом здравља 2,550 1,164 45.65       2,550 1,164 45.6% 

4.00. 912 Основно образовање 44,285 25,979 58.66       44,285 25,979 58.7% 

4.00. 920 Средње образовање 4,055 2,298 56.67       4,055 2,298 56.7% 

4.00. 360 Јавни ред и безбедност 1,306 602 46.09       1,306 602 46.1% 

4.01. 820 КОЦ 17,465 10,898 62.40 777 617 79.41 18,242 11,515 63.1% 

4.02. 473 Туристичка организација 9,553 4,780 50.04       9,553 4,780 50.0% 

4.03. 810 Физичка култура 11,300 9,212 81.52       11,300 9,212 81.5% 

4.04. 911 Предшколска установа 21,500 14,387 66.92 10,597 5,339 50.38 32,097 19,726 61.5% 

4.05. 160 Месне заједнице 30,840 11,901 38.59 154 154 100.00 30,994 12,055 38.9% 

4.06. 620 ЈКП 77,573 63,143 81.40       77,573 63,143 81.4% 

4.07. 630 ЈП ''Боговина'' Бор 1,000 450 45.00       1,000 450 45.0% 

4.08. 500 Фонд за заштиту животне срдине 4,500 159 3.53       4,500 159 3.5% 

4.09. 420 Фонд за развој пољопривреде 4,200 1,642 39.10       4,200 1,642 39.1% 

4.10. 474 Пројекат ''ЕЛИОТ'' 0     6,000     6,000     

  У К У П Н И    Р А С Х О Д И 416,497 257,586 61.85 37,103 8,846 23.84 453,600 266,432 58.7% 

 

         Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији, функционалној, 

изворима финансирања, наменама средстава и према корисницима, приказани су у приложеној табели расхода: 
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             у 000 дин. 

ФУ
НКЦ
ИЈА 

ЕКОН
ОМСК

А 
КЛАС
ИФИК
АЦИЈ

А 

ОПИС 

БУЏЕТ 2014. 
ГОДИНЕ % 

ИЗВР
ШЕЊ

А 

СОПСТВЕНИ И 
ДРУГИ ИЗВОРИ 
2014. ГОДИНЕ 

% 
ИЗВР
ШЕЊ

А 

УКУПНА 
СРЕДСТВА 2014. 

ГОДИНЕ 
% 

ИЗВР
ШЕЊ

А 

СТРУК
ТУ РА 

ПЛАН 
ИЗВР
ШЕЊ

Е 
ПЛАН 

ИЗВР
ШЕЊЕ 

ПЛАН 
ИЗВРШ

ЕЊЕ 

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

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
  

110 
  

Извршни и законодавни 

органи   

  411000 Плате и додаци запослених 3,500 2,299 65.69       3,500 2,299 65.69 0.86 

  412000 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 

621 409 65.86       621 409 65.86 0.15 

  414000 
Социјална давања 

запосленима 
62           62       

  415000 
Накнада трошкова за 

запослене 
70 35 50.00       70 35 50.00 0.01 

  421000 Стални трошкови  101 71 70.30       101 71 70.30 0.03 

  422000 Трошкови путовања 106 40 37.74       106 40 37.74 0.02 

  423000 Услуге по уговору 5,517 3,249 58.89       5,517 3,249 58.89 1.22 

  426000 Материјал 725 198 27.31       725 198 27.31 0.07 

  472000 
Накнада за социјалну заштиту 
из буџета 

50 30 4.14       50 30 60.00 0.01 

  481000 
Дотације невладиним 

организацијама 
238          238   0.00 

  482000 
Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

10          10   0.00 

Укупно за 

функ. клас. 
110  Извршни и 

законодавни органи 
11,000 6,331 57.55       11,000 6,331 57.55 2.38 

  
  

Укупно раздео 1 

СКУП.ОПШТ 
11,000 6,331 57.55       11,000 6,331 57.55 2.38 

Раздео 2 
ПРЕДСEДНИК  

ОПШТИНЕ 
                    

110   
Извршни и законодавни 

органи 
  

  411000 Плате и додаци запослених 4,800 3,347 69.73       4,800 3,347 69.73 1.26 

  412000 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
850 598 70.35       850 598 70.35 0.22 

  413000 Накнаде у натури 3 1 33.33       3 1 33.33 0.00 

  416000 
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
39 39 100.00       39 39 100.00 0.01 

  421000 Стални трошкови 352 196 55.68       352 196 55.68 0.07 

  422000 Трошкови путовања 758 354 46.70       758 354 46.70 0.13 

  423000 Услуге по уговору  5,956 3,378 56.72       5,956 3,378 56.72 1.27 

  425000 Текуће поправке и одржавање 358 219 61.17       358 219 61.17 0.08 

  426000 Материјал 2,185 1,558 71.30       2,185 1,558 71.30 0.58 

  481000 
Дотације невладиним 
организацијама 

3,324 2,105 63.33       3,324 2,105 63.33 0.79 

  482000 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

81 17 20.99       81 17 20.99 0.01 

Укупно за 

функ. клас. 
110  Извршни и 

законодавни органи 
18,706 11,812 63.15       18,706 11,812 63.15 4.43 

  
  

Укупно разде 2 

ПРЕДСЕДНИК И 

ОПШТИНЕ 

18,706 11,812 63.15       18,706 11,812 63.15 4.43 

Раздео 3   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                     

110   
Извршни и законодавни 

органи 
  

  423000 Услуге по уговору  229 159 69.43       229 159 69.43 0.00 

Укупно за 
функ. клас. 

110  Извршни и 

законодавни органи 
229 159 69.43       229 159 69.43 0.06 

  
  

Укупно разде 3  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
229 159 69.43       229 159 69.43 0.06 

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА                     

130   Опште услуге                     
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  411000 Плате и додаци запослених 34,000 23,181 68.18       34,000 23,181 68.18 8.70 

  412000 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
6,042 4,135 68.44       6,042 4,135 68.44 1.55 

  413000 Накнаде у натури 23 1 4.35       23 1 4.35 0.00 

  414000 
Социјална давања 

запосленима 
847 215 25.38 117 4 3.42 964 219 22.72 0.08 

  415000 Накнаде за запослене 1,100 733 66.64       1,100 733 66.64 0.28 

  416000 
Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
250 250 100.00       250 250 100.00 0.09 

  421000 Стални трошкови 6,060 3,107 51.27       6,060 3,107 51.27 1.17 

  422000 Трошкови путовања 968 350 36.16       968 350 36.16 0.13 

  423000 Услуге по уговору 8,987 4,404 49.00 2,560 1,413 55.20 11,547 4,404 38.14 1.65 

  424000 Специјализоване услуге                                                                                                                                                                                         5,012 2,679 53.45       5,012 2,679 53.45 1.01 

  425000 Текуће поправке и одржавање 10,028 2,454 24.47 14,345     24,373 2,454 10.07 0.92 

  426000 Материјал 3,335 1,936 58.05       3,335 1,936 58.05 0.73 

  463000 
Донације и трансфери 

осталим нивоима власти 
1,869 1,035 55.38       1,869 1,035 55.38 0.39 

  482000 
Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

217 61 28.11       217 61 28.11 0.02 

  483000 
Новчане казне и пенали по 

решењу и судских тела 
3,000 2,602 86.73       3,000 2,602 86.73 0.98 

  499000 Средства резерве 2,500         2,500    

  511000 Зграде и грађевински објекти 32,947 14,731 44.71 1,009 1,009 100.00 33,956 15,740 46.35 5.91 

  512000 Машине и опрема 5,890 5,055 85.82       5,890 5,055 85.82 1.90 

  513000 Oстале некретнине и опрема 4,883 4,883 100.00       4,883 4,883 100.00 1.83 

  541000 Куповина земљишта 2,000 1,211 60.55       2,000 1,211 60.55 0.45 

Укупно за 

функ. клас. 
130   Опште услуге 129,958 73,023 56.19 18,031 2,426 13.45 147,989 75,449 50.98 28.32 

170 
  

Трансакције везане за јавни 

дуг 
                    

  441000 Отплата домаћих камата  2,335 1,322 56.62       2,335 1,322 56.62 0.50 

  
444000 

Пратећи трошкови 
задуживања 

1,940 1,300 67.01       1,940 1,300 67.01 0.49 

  
611000 

Отплата главнице домаћим 

кредиторима  
8,625 6,627 76.83       8,625 6,627 76.83 2.49 

Укупно за 
функ. клас. 

170  Трансакције везане за 

јавни дуг 
12,900 9,249 71.70       12,900 9,249 71.70 3.47 

040   Породица и деца                     

  
472000 

Накнада за социјалну заштиту 
из буџета 

472 133 28.18 310 310 100 782 443 56.65 0.17 

  
  

Пројекат: Помоћ у кући - 

услуга према стандардима 
                    

  
472000 

Накнада за социјалну заштиту 
из буџета 

409 4   1,234     1,643 4 0.24 0.00 

Укупно за 

функ. клас. 
040 Породица и деца 881 137 15.55 1,544 310 0.00 2,425 447 18.43 0.17 

090   Социјална заштита   

  463000 
Донације и трансфери 

осталим нивоима власти                                                                                     
2,436 1,665 68.35       2,436 1,665 68.35 0.62 

  472000 
Накнада за социјалну заштиту 
из буџета 

10,260 8,595 83.77       10,260 8,595 83.77 3.23 

Укупно за 

функ. клас. 
090  Социјална заштита 12,696 10,260 80.81       12,696 10,260 80.81 3.85 

700   Здравство   

  465000 Остале дотације и трансфери 2,550 1,164 45.65       2,550 1,164 45.65 0.44 

Укупно за 

функ. клас. 
700  Здравство 2,550 1,164 45.65       2,550 1,164 45.65 0.44 

912   Основно образовање   

  422000 Трошкови путовања 23,200 13,810 59.53       23,200 13,810 59.53 5.18 

  424000 Специјализоване услуге                                                                                                                                                                                         1,500 819 54.60       1,500 819 54.60 0.31 

  463000 
Донације и трансфери 

осталим нивоима власти                                                                                                                                                      
19,585 11,350 57.95       19,585 11,350 57.95 4.26 

Укупно за 

функ. клас. 
912 Основно бразовање 44,285 25,979 58.66       44,285 25,979 58.66 9.75 

920   Средње образовање   

  463000 
Донације и трансфери 
осталим нивоима власти                                                                                     

4,055 2,298 56.67       4,055 2,298 56.67 0.86 
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Укупно за 

функ. клас. 
920 Средње образовање 4,055 2,298 56.67       4,055 2,298 56.67 0.86 

360   

Јавни ред и безбеднодност 

неквалификован на другом 

месту 

                   

  424000 Специјализоване услуге                                                                                                                                                                                         600 395 65.83       600 395 65.83 0.15 

  425000 Текуће поправке и одржавање 100           100      0.00  

  426000 Материјал 306 207 67.65       306 207 67.65 0.08 

  511000 Зграде и грађевински објекти 200           200      0.00  

  512000 Машине и опрема 100          100   0.00 

Укупно за 

функ. клас. 
360 Јавни ред и безбедност 1,306 602 46.09       1,006 602 59.84 0.23 

Глава 4.01 Култура    

820   Услуге културе - КОЦ                     

  411000 Плате и додаци запослених 6,383 4,498 69.11       6,508 4,498 69.11 1.69 

  412000 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 
1,165 803 68.93       1,165 803 68.93 0.30 

  414000 
Социјална давања 

запосленима 
 125 125  100.00        125 125  100.00  0.05 

  415000 
Накнада трошкова за 

запослене 
190 122 64.21       190 122 64.21 0.05 

  416000 
Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 

140          140   0.00 

  421000 Стални трошкови 1,887 1,253 66.40 21 9 42.86 1,908 1,262 66.14 0.47 

  422000 Трошкови путовања 300 297 99.00 100 79 79.00 400 376 94.00 0.14 

  423000 Услуге по уговору 3,220 2,129 66.12 408 353 86.52 3,628 2,482 68.41 0.93 

  424000 Специјализоване услуге                                                                                         1,900 1,185 62.37 120 116 96.67 2,020 1,301 64.41 0.49 

  425000 Текуће поправке и одржавање 780 172 22.05 30   0.00 810 172 21.23 0.06 

  426000 Материјал 335 165 49.25 35 20 57.14 370 185 50.00 0.07 

  481000 
Дотације невладиним 
организацијама 

100 100 100.00       100 100 100.00 0.04 

  482000 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

30    3     33   0.00 

  511000 Зграде и грађевински објекти 400         400       

  512000 Машине и опрема 340 22 6.47 20 13   360 35 9.72 0.01 

  515000 Нематеријална имовина 170 27 15.88 40 27 67.50 210 54 25.71 0.02 

Укупно за 
функ. клас. 

820  Услуге културе 17,465 10,898 62.40 777 617 79.41 18,242 11,515 63.12 4.32 

Укупно за 

главу 
4.01 Култура 17,465 10,898 62.40 777 617 79.41 18,242 11,515 63.12 4.32 

Глава 
4.02 Туристичка 

организација 
  

473   Туризам                     

  411000 Плате и додаци запослених 757 492 64.99       757 492 64.99 0.18 

  412000 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 

135 88 65.19       135 88 65.19 0.03 

  421000 Стални трошкови 2,145 1,992 92.87       2,145 1,992 92.87 0.75 

  422000 Трошкови путовања 125 30 24.00       125 30 24.00 0.01 

  423000 Услуге по уговору 1,287 687 53.38       1,287 687 53.38 0.26 

  424000 Специјализоване услуге                                                                                         20   0.00       20 0 0.00 0.00 

  425000 Текуће поправке и одржавање  100 67 67.00       100 67 67.00 0.03 

  426000 Материјал 210 133 63.33       210 133 63.33 0.05 

  482000 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

91 75 82.42       91 75 82.42 0.03 

  511000 Зграде и грађевински објекти 3,209 217 6.76       3,209 217 6.76 0.08 

  512000 Машине и опрема  600 304 50.67       600 304 50.67 0.11 

  515000 Нематеријална имовина 874 695 79.52       874 695 79.52 0.26 

Укупно за 

функ. клас. 
473 Туризам 9,553 4,780 50.04       9,553 4,780 50.04 1.79 

Укупно за 

главу 
4.02  Туристичка 

организација 
9,553 4,780 50.04       9,553 4,780 50.04 1.79 

Глава 4.03 Омладина и спорт   

810   Услуге рекреације и спорта                     

  423000 Услуге по уговору - КЗМ 630 600 95.24       725 600 82.73 0.00 
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  425000 

Текуће поправке и одржавање 

- КЗМ 
162 100 61.73       224 100 44.70 0.00  

  426000 Материјал - КЗМ 193 158 81.87       275 158 57.48 0.00 

  512000 Машине и опрема - КЗМ 15 15 100.00       115 15 13.04 0.00 

  481000 

Дотације невладиним 

организацијама- СПОРТ 
10,300 8,339 80.96       10,300 8,339 80.96 3.13 

Укупно за 
функ. клас. 

810 Омладина и спорт 11,300 9,212 81.52       10,300 8,339 80.96 3.13 

Укупно за 

главу 
4.03  Омладина и спорт 11,300 9,212 81.52       10,300 8,339 80.96 3.13 

Глава 
4.04 Предшколско 

образовање 
  

911   Предшколско образовање     

  411000 Плате и додаци запослених 15,255 10,995 72.07 3,120 1,766 56.60 18,375 12,761 69.45 4.79 

  
412000 

Социјални доприноси на 

терет послодавца 
2,731 1,965 71.95 559 316 56.53 3,290 2,281 69.33 0.86 

  413000 Накнаде у натури       50   0.00 50 0 0.00 0.00 

  
414000 

Социјална давања 
запосленима 

320 183 57.19 200     520 183 35.19 0.07 

  415000 Накнаде за запослене       250 168 67.20 250 168 67.20 0.06 

  
416000 

Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 

90 73 81.11       90 73 81.11 0.03 

  421000 Стални трошкови 1,820 966 53.08 432 208 48.15 2,252 1,174 52.13 0.44 

  422000 Трошкови путовања       303 94 31.02 303 94 31.02 0.04 

  423000 Услуге по уговору 167 8 4.79 1,139 688 60.40 1,306 696 53.29 0.26 

  424000 Специјализоване услуге                                                                                               265 133 50.19 265 133 50.19 0.05 

  425000 Текуће поправке и одржавање  332   0.00 1,034 364 35.20 1,366 364 26.65 0.14 

  426000 Материјал 285 197 69.12 2,492 1,254 50.32 2,777 1,451 52.25 0.54 

  
481000 

Дотације невладиним 
организацијама 

      5    5   0.00 

  

482000 

Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 

      48 7 14.58 48 7 14.58 0.00 

  511000 Зграде и грађевински објекти 300     150 120 80.00 450 120 26.67 0.05 

  512000 Машине и опрема 200    550 221 40.18 750 221 29.47 0.08 

Укупно за 

функ. клас. 
911 Предшколско 

образовање 
21,500 14,387 66.92 10,597 5,339 50.38 32,097 19,726 61.46 7.40 

Укупно за 

главу 
4.04 Предшколско 

образовање 
21,500 14,387 66.92 10,597 5,339 50.38 32,097 19,726 61.46 7.40 

Глава 4.05 Месне заједнице   

160   Опште јавне услуге    

  421000 Стални трошкови 1,295 770 59.46 10 10 100.00  1,305 780 59.77 0.29 

  423000 Услуге по уговору 2,374 1,428 60.15 20 20 100.00  2,394 1,448 60.48 0.54 

  424000 Специјализоване услуге                                                                                         393 92 23.41       393 92 23.41 0.03 

  425000 Текуће поправке и одржавање 13,842 5,543 40.04 94 94 100.00 13,936 5,637 40.45 2.12 

  426000 Материјал 8,678 3,554 40.95 30 30 100.00  8,708 3,584 41.16 1.35 

  482000 
Порези, обавезне таксе и 
казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

10          10   0.00 

  483000 
Новчане казне и пенали по 

решењу и судских тела 
4 4 100.00       4 4 100.00 0.00 

  511000 Зграде и грађевински објекти 2,740 121 4.42       2,740 121 4.42 0.05 

  512000 Машине и опрема 1,504 389 25.86       1,504 389 25.86 0.15 

Укупно за 

функ. клас. 
160 Оште јавне услуге 30,840 11,901 38.59 154 154 100.00 30,994 12,055 38.89 4.52 

Укупно за 
главу 

405 Месне заједнице 30,840 11,901 38.59 154 154 100.00 30,994 12,055 38.89 4.52 

Глава 
4.06 Јавно комунално 

предузеће 
  

620   Развој заједнице   

  424000 Специјслизоване услуге 72,773 59,630 81.94       72,773 59,630 81.94 22.38 

  451000 
Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 

4,800 3,513 73.19       4,800 3,513 73.19 1.32 

Укупно за 

функ. клас. 
620 Развој заједнице 77,573 63,143 81.40    77,573 63,143 81.40 23.70 

Укупно за 
главу 

4.06 Јавно комунално 

предузеће 
77,573 63,143 81.40    77,573 63,143 81.40 23.70 

Глава 
4.07 ЈП рег.водосн. 

''Боговина'' Бор 
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630   Водоснабдевање   

  451000 
Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 
1,000 450 45.00       1,000 450 45.00 0.17 

Укупно за 
функ. клас. 

630 Водоснабдевање 1,000 450 45.00       1,000 450 45.00 0.17 

Укупно за 

главу 
4.07 Јавно комунално 

предузеће 
1,000 450 45.00       1,000 450 45.00 0.17 

Глава 
4.08 Фонд за заштиту 

животне средине 
  

500   Заштита животне средине   

  423000 Услуге по уговору 500 90 18.00       500 90 18.00 0.00 

  424000 Специјализоване услуге                                                                                         1,600 69 4.31       1,600 69 4.31 0.00 

  426000 Материјал 50           50       

  511000 Зграде и грађевински објекти 2,350           2,350       

Укупно за 

функ. клас. 
500 Заштита животне 

средине 
4,500 159 3.53       4,500 159 3.53 0.00 

Укупно за 

главу 
4.08 Фонд за заштиту 

животне средине 
4,500 159 3.53       4,500 159 3.53 0.00 

Глава 
4.09 Фонд за развој 

пољопривреде 
  

420   
Пољопривреда, шумарство, 

лов и риболов 
  

  451000 
Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 
4,200 1,642 39.10       4,200 1,642 39.10 0.01 

Укупно за 
функ. клас. 

420 Пољопривреда, 

шумарство, лов и риболов 
4,200 1,642 39.10       4,200 1,642 39.10 0.01 

Укупно за 

главу 
4.09 Фонд за заштиту 

животне средине 
4,200 1,642 39.10       4,200 1,642 39.10 0.01 

Глава 4.10 Пројекат ''ЕЛИОТ''   

474   
Вишенаменски развојни 

пројекти 
  

  421000 Стални трошкови       39     39       

  422000 Трошкови путовања       43     43       

  423000 Услуге по уговору       124     124       

  426000 Материјал       5     5       

  511000 Зграде и грађевински објекти       5,789     5,789       

Укупно за 

функ. клас. 
474 Вишенаменски развојни 

пројекти 
      6,000     6,000       

Укупно за 
главу 

4.10 Пројекат ''ЕЛИОТ''       6,000     6,000       

Укупно за 

раздео  
4 ОПШТИНСКА УПРАВА 386,562 

239,28

4 
61.90 37,103 8,846 23.84 423,665 248,130 58.57 93.13 

Укупно БУЏЕТ ОПШТИНЕ 416,497 
257,58

6 
61.85 37,103 8,846 23.84 453,600 266,432 58.74 100.00 

 

Када је реч о индиректним корисницима републичког буџета као што суДом здравља, Центар за 

социјални рад  и школе тј. основно и средње образовање, у наредним табелама дат је приказ утрошених 

средстава из буџета: 

 

- Социјална заштита 090 - ЦСР                                                                                              у 000 дин.                                                         

КОНТО ОПИС ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ 
% 

ИЗВРШЕЊА 

411000 Плате запослених (2 радник) 1,710 1,279 74.80 

412000 Социјални допр. на терет послод. 306 229 74.84 

421000 Стални трошкови  315 115 36.51 

425000 Текуће поправке и одржавање 80 24 30.00 

472000 Накнада за соцојалну заштиту из буџета 10,260 8,595 83.77 

482000 Порези и обавезне таксе 25 18 72.00 

СВЕГА 
 

12,696 10,260 80.81 

 

Што се тиче наканде за социјалну заштиту из буџета,  средства су пренета за: 

- тренутне новчане помоћи у износу од 3.497 хиљ.динара, 

- породиље у износу од 3.980 хиљ.динара, 

- треће и свако наредно дете у износу од 742 хиљ.динара и 

- новорођенчад у износу од 376 хиљ.динара. 
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- Основно образовање 912                                                                                                             у 000 дин. 

КОНТО 

'IX СРПСКА 

БРИГАДА'' 

БОЉЕВАЦ 

ЂОРЂЕ 

СИМЕОНОВИ

Ђ'' ПОДГОРАЦ 

'ЂУРА ЈАКШИЋ'' 

СУМРАКОВАЦ 

'ЈЕЛЕНА 

МАЈСТОРОВ

ИЋ'' ЗАЈЕЧАР 

'11. МАЈ'' 

ЈАГОДИНА 

ПРЕВОЗ 

ЂАКА И 

ПУТНИ 

ТРОШ. 

СПЕЦ.ШК. 

УКУПНО 

414000     32       32 

415000 470 897 1259       2.626 

426000 406           406 

421000 2.686 919 1.057       4.662 

422000 98 35 19     13.810 13.962 

423000 176 38 163       377 

424000   35   563 256   854 

425000 388 220 71       679 

426000 502 366 267       1.135 

444000 20           20 

482000 1 11 2       14 

483000 233           233 

511000 408 54         462 

512000 348 76 79       503 

515000 14           14 

СВЕГА 5.750 2.651 2.949 563 256 13.810 25.979 

ПЛАНИРАНО 10.397 4.604 4.584 1.000 500 23.200 44.285 

% ИЗВРШЕЊА 55,30% 57,58% 64,33% 56,30% 51,20% 59,53% 58,66% 

 

 

- Средње образовање  920 – ОШ ''Никола Тесла'' Бољевац                                                         у 000 дин. 

КОНТО 
 

ОПИС 
     ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ 

% 

ИЗВРШЕЊА 

415000 Накнада за запослене 700 473 67,57 

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 35   0,00 

421000 Стални трошкови 1.890 1.056 55,87 

422000 Трошкови путовања 125 74 59,20 

423000 Уговори о делу 172 134 77,91 

424000 Специјализоване услуге 57   0,00 

425000 Текуће поправке и одржавање 320 221 69,06 

426000 Материјал 530 276 52,08 

512000 Машина и опрема 226 64 28,32 

                    СВЕГА 4.055 2.298 56,67 

 

Код главе 3.03. – Физичке културе, средства са буџета пренета су Спортском савезу општине Бољевац 

(ССО) а са жиро рачуна ССО Бољевац пренета су осталим клубовима и удружењима. У наредној табели дат је 

приказ утрошених средстава по клубовима: 
                                                                                                                                                                                                   у 000 дин. 

КОНТО НАЗИВ ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ 
% 

ИЗВРШЕЊА 

481000 

Карате клуб 100 100 100,00 

Спортски савез општине Бољевац  2.350 1.577 30,94 

ТОГ Блек Џокер Бољевац 120 80 66,67 

ФК ''Полет'' Јабланица 300 262 68,67 

Планинарски клуб ''Шиљак'' 270 254 49,26 

ФК ''Младост'' Сумраковац 300 280 78,33 

КК ''Ртањ'' Бољевац 1.600 1.144 62,50 

ФК ''Оснић''   300 237 67,00 

ФК ''Ртањ'' Бољевац 2.450 2.321 70,50 

РК ''Ртањ'' Бољевац 1.650 1.300 64,06 

УСР ''Црна река'' Бољевац 140 126 13,57 

Фудбалски савез општине 300 277 70,33 

Скијашки клуб ''Медвед'' 40 2 5,00 

ФК БСК Боговина 350 349 47,69 

Стрељачки савез Бољевац 30 30 100,00 
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СВЕГА 10.300 8.339 80,96 

Ког главе 3.07. – Јавна комунална предузећа, средтва из буџета пренета су на основу финансијског 

плана и плана и програма ЈКП-а и то:  
                                                                                                                                                                   у 000 дин.   

КОНТО НАЗИВ ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ 
% 

ИЗВРШЕЊА 

4249 
4511 
4512 

Трошкови зимског одржавања и трошкови услед ванредне 
ситуације 30,573 29,155 95.36 

Улична јавна расвета, радови и материјал 20,000 15,226 76.13 

Чистоћа и зеленило 11,000 10,619 96.54 

Уређење улаза у град 2,800 1,817 64.89 

Материјални трошкови 400 36 9.00 

Водоснабдевање 4,500 138 3.07 

Водовод, канализтација (Сол.бораца) и грејање 2,500 2,091 83.64 

Зоо-хигијенска служба 600 496 82.67 

Чишћење дивљих депонија 400 52 13.00 

Оправка булдожера  500 460 88.20 

  Плате радника  4,300 3,053 71.00 

СВЕГА 77,573 63,143 81,40 

 

У наредној табели дат је приказ утрошених средстава из буџета по Месним заједницама и економским 

класификацијама:                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                      у 000 дин. 

КОНТО 
421- 

стални 
трошкови 

423- 
услуге 

по 
уговору 

424- 
специјализоване 

услуге 

425- текуће 
поправке и 
одржавање 

426 - 
материјал 

482- 
порези 

и8 
обавезне 

таксе 

483- 
новчане 
казне и 
пенали 

511- 
зграде 
и грађ. 
објекти 

512 – 
машине 

и 
опрема 

УКУПНО 

МЗ Бачевица 105 50   432 65         652 

МЗ Боговина село 22 129   387 144       168 850 

МЗ Боговина 
насеље 12 56   660 51         779 

МЗ Бољевац град 1           4     5 

МЗ Бољевац село 23 11   200 250         484 

МЗ Валакоње 33 41     44         118 

МЗ Балакоње 
Буково   90     28         118 

МЗ Врбовац 41     470 118         629 

МЗ Добро Поље 3 23     20         46 

МЗ Добрујевац 44 10 3 624 15         696 

МЗ Илино 27 96   101 210         434 

МЗ Јабланица 181 75 3 74 273         606 

МЗ Криви Вир 25 17   886 20     121   1.069 

МЗ Луково 15 79 24 28 30         176 

МЗ Мали Извор 5 6 30 289 120         450 

МЗ Мирово   19   331 50         400 

МЗ Оснић 32 90 2 57 221       81 483 

МЗ Оснић Тимок 28 24   200 258         510 

МЗ Оснић Буково 23 60   11 5         99 

МЗ Подгорац 28 249   446 66         789 

МЗ Подгорац 
Тимок 7 39   163 599         808 

МЗ Ртањ 7 9     28         44 

МЗ Рујиште 27 38   81 249         395 

МЗ Савинац 43 87     260         390 

МЗ Сумраковац 48 150 30 197 460       140 1.025 

СВЕГА 780 1.448 92 5.637 3.584 0 4 121 389 12.055 

ПЛАНИРАНО 1.305 2.394 393 13.936 8.708 10 4 2.740 1.504 30.994 

% ИЗВРШЕЊА 59,77 60,48 23,41 40,45 41,16 0,00 100,00 4,42 0,00 38,89% 

 

Консолидација је дефинисана чланом 2. став 1. тачка 26) Закона о буџетском систему и представља 

исказивање прихода и расхода више међусобно повезаних буџета и ванбуџетских фондова, као да се ради о 

јединственом субјекту, да би се избегло двоструко рачунање, консолидацијом се искључују међусобни 

трансфери између истих, као и између различитих нивоа власти. 
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У наредној табели дат је Извештај о извршењу буџета у периоду од  01.01. 2014. до 30.09.2014. године 

(консолидован Образац 5) који обезбеђује потпуну информацију о планираним и оствареним приходима и 

примањима, као и о планираним и извршеим расходима и издацима – према изворима финансирања: 

 
 
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА: 

БУЏЕТ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ - КОНСОЛИДОВАН 

 

СЕДИШТЕ: БОЉЕВАЦ                             МАТИЧНИ БРОЈ:07223692 
 

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА: 

____________________________________________________________________________________________ 
(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава) 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТУ 

у периоду од 01.01.2014. до 30.09.2014. године 

 

Ознака 

ОП 

Број 

конта 
Опис 

Износ 

планираних 

прихода из 

буџета  

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  

(од 6 до 

11) 

Приходи из буџета 

Из 

донација 

Из  

осталих 

извора 
Републике 

АП 
Општине 

града 

ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5001   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

(5002 + 5104) 

450,748 271,145 5,088 0 262,214 0 702 3,141 

5002 700000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

(5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 

5097 + 5101) 

425,748 270,778 5,088 0 261,847 0 702 3,141 

5003 710000 

ПОРЕЗИ  

(5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 

5030 + 5033 + 5040) 

173,090 100,237 0 0 100,237 0 0 0 

5004 711000 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 

5007) 

131,140 76,533 0 0 76,533 0 0 0 

5005 711100 
Порези на доходак и капиталнe добиткe 

које плаћају физичка лица 
131,140 76,533     76,533       

5008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009) 0 -2 0 0 -2 0 0 0 

5009 712100 Порез на фонд зарада   -2     -2       

5010 713000 
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 

5016) 
27,200 13,051 0 0 13,051 0 0 0 

5011 713100 Периодични порези на непокретности 24,000 9,014     9,014       

5013 713300 
Порези на заоставштину, наслеђе и 
поклон 

500 363     363       

5014 713400 
Порези на финансијске и капиталне 

трансакције 
2,700 3,674     3,674       

5017 714000 
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 

5018 до 5022) 
7,750 6,533 0 0 6,533 0 0 0 

5021 714500 

Порези, таксе и накнаде на употребу 

добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности 

обављају 

7,750 6,533     6,533       

5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032) 7,000 4,122 0 0 4,122 0 0 0 

5031 716100 
Други порези које искључиво плаћају 

предузећа, односно предузетници 
7,000 4,122     4,122       

5057 730000 
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  

(5058 + 5061 + 5064) 
234,168 159,939 4,906 0 154,331 0 702 0 

5061 732000 
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063) 
6,660 702 0 0 0 0 702 0 

5062 732100 
Текуће донације од међународних 
организација 

6,660 702         702   

5064 733000 
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ (5065 + 5066) 
227,508 159,237 4,906 0 154,331 0 0 0 

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 

 
7 

 

5 4 

 

0 0 4 5 3 6 

 

0 7 2 2 3 6 9 2 

 

4 4 2 1 0 

 

      

 

2 

 

0         

Врста 

посла 
Јединствени број КБС Матични број Седиште УТ 

Надлежни 

директни КБС 
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5065 733100 
Текући трансфери од других нивоа 
власти 

227,508 159,237 4,906   154,331       

5067 740000 
ДРУГИ ПРИХОДИ  

(5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090) 
18,308 10,420 0 0 7,279 0 0 3,141 

5068 741000 
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 

до 5074) 
6,950 2,759 0 0 2,759 0 0 0 

5069 741100 Камате 250 93     93       

5073 741500 Закуп непроизведене имовине 6,700 2,666     2,666       

5075 742000 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА 

И УСЛУГА (од 5076 до 5079) 
3,245 2,706 0 0 2,180 0 0 526 

5076 742100 

Приходи од продаје добара и услуга 

или закупа од стране тржишних 

организација 

1,500 917     912     5 

5077 742200 Таксе и накнаде 1,400 1,006     1,006       

5078 742300 
Споредне продаје добара и услуга које 
врше државне нетржишне јединице 

345 783     262     521 

5080 743000 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 

5086) 

1,332 1,131 0 0 1,131 0 0 0 

5083 743300 
Приходи од новчаних казни за 

прекршаје 
1,332 1,131     1,131       

5087 744000 

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

(5088 + 5089) 

5,581 2,840 0 0 551 0 0 2,289 

5088 744100 
Текући добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
5,581 2,840     551     2,289 

5090 745000 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ (5091) 
1,200 984 0 0 658 0 0 326 

5091 745100 Мешовити и неодређени приходи 1,200 984     658     326 

5092 770000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 

5095) 

182 182 182 0 0 0 0 0 

5095 772000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096) 

182 182 182 0 0 0 0 0 

5096 772100 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 
182 182 182           

5104 800000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5105 + 5112 + 5119 + 5122) 

25,000 367 0 0 367 0 0 0 

5105 810000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 

5108 + 5110) 

20,000 367 0 0 367 0 0 0 

5106 811000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ (5107) 
20,000 367 0 0 367 0 0 0 

5107 811100 Примања од продаје непокретности 20,000 367     367       

5122 840000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5123 + 5125 

+ 5127) 

5,000 0 0 0 0 0 0 0 

5123 841000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ЗЕМЉИШТА (5124) 
5,000 0 0 0 0 0 0 0 

5124 841100 Примања од продаје земљишта 5,000 0             

5169   
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

(5001 + 5129) 
450,748 271,145 5,088 0 262,214 0 702 3,141 

5170   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(5171 + 5339) 

442,475 259,805 3,245 0 250,959 0 702 4,899 

5171 400000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 

5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 

5322) 

376,196 230,745 3,125 0 223,289 0 702 3,629 

5172 410000 

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 

5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 

5190 + 5192) 

83,794 56,840 2,086 0 54,586 0 0 168 

5173 411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174) 
67,940 46,577 1,766 0 44,811 0 0 0 

5174 411100 Плате, додаци и накнаде запослених  46,577 1,766   44,811       

5175 412000 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 

5178) 

12,103 8,314 316 0 7,998 0 0 0 

5176 412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 
 5,214 198   5,016       

5177 412200 Допринос за здравствено осигурање  2,752 105   2,647       
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5178 412300 Допринос за незапосленост  348 13   335       

5179 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180) 76 2 0 0 2 0 0 0 

5180 413100 Накнаде у натури  2     2       

5181 414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА (од 5182 до 5185) 
1,546 526 4 0 522 0 0 0 

5182 414100 
Исплата накнада за време одсуствовања 

с посла на терет фондова 
 4 4           

5184 414300 Отпремнине и помоћи  522     522       

5186 415000 
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ (5187) 
1,610 1,059 0 0 891 0 0 168 

5187 415100 Накнаде трошкова за запослене  1,059     891     168 

5188 416000 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

(5189) 

519 362 0 0 362 0 0 0 

5189 416100 
Награде запосленма и остали посебни 
расходи 

 362     362       

5194 420000 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

(5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 

5229)  

217,436 125,782 729 0 120,897 0 702 3,454 

5195 421000 
СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 

5202) 
14,162 8,581 16 0 8,355 0 0 210 

5196 421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

 399 6   381     12 

5197 421200 Енергетске услуге  3,693     3,693       

5198 421300 Комуналне услуге  842     842       

5199 421400 Услуге комуникација  1,127 10   989     128 

5200 421500 Трошкови осигурања  695     625     70 

5201 421600 Закуп имовине и опреме  1,821     1,821       

5202 421900 Остали трошкови  4     4       

5203 422000 
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 

до 5208) 
25,904 15,054 42 0 14,881 0 0 131 

5204 422100 
Трошкови службених путовања у 

земљи 
 875 42   702     131 

5205 422200 
Трошкови службених путовања у 

иностранство 
 130     130       

5206 422300 
Трошкови путовања у оквиру редовног 

рада 
 89     89       

5207 422400 Трошкови путовања ученика  13,720     13,720       

5208 422900 Остали трошкови транспорта  240     240       

5209 423000 
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 

5217) 
33,120 18,606 324 0 16,131 0 702 1,449 

5210 423100 Административне услуге  8     8       

5211 423200 Компјутерске услуге  530     530       

5212 423300 
Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
 196 54   138     4 

5213 423400 Услуге информисања  2,917     2,864     53 

5214 423500 Стручне услуге  8,555 20   6,888   702 945 

5216 423700 Репрезентација  3,568     3,385     183 

5217 423900 Остале опште услуге  2,832 250   2,318     264 

5218 424000 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 

5219 до 5225) 
84,182 65,118 130 0 64,869 0 0 119 

5219 424100 Пољопривредне услуге  0             

5220 424200 Услуге образовања, културе и спорта  2,152     2,036     116 

5221 424300 Медицинске услуге  452 115   334     3 

5224 424600 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге 
 1,557     1,557       

5225 424900 Остале специјализоване услуге  60,957 15   60,942       

5226 425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228) 
41,204 9,013 96 0 8,555 0 0 362 

5227 425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

 8,341 87   8,019     235 

5228 425200 Текуће поправке и одржавање опреме  672 9   536     127 
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5229 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238) 18,864 9,410 121 0 8,106 0 0 1,183 

5230 426100 Административни материјал  1,184     1,173     11 

5232 426300 
Материјали за образовање и 

усавршавање запослених 
 425 40   371     14 

5233 426400 Материјали за саобраћај  4,366 12   4,231     123 

5234 426500 
Материјали за очување животне 

средине и науку 
 0             

5235 426600 
Материјали за образовање, културу и 

спорт 
 309 69   212     28 

5237 426800 
Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 
 999     107     892 

5238 426900 Материјали за посебне намене  2,127     2,012     115 

5254 440000 

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 

ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 

+ 5265 + 5272 + 5274) 

4,276 2,622 0 0 2,622 0 0 0 

5255 441000 
ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 

5256 до 5264) 
2,336 1,322 0 0 1,322 0 0 0 

5258 441300 
Отплата камата домаћим јавним 

финансијским институцијама 
 2     2       

5259 441400 
Отплата камата домаћим пословним 
банкама 

 1,305     1,305       

5260 441500 
Отплата камата осталим домаћим 

кредиторима 
 1     1       

5264 441900 
Финансијске промене на финансијским 
лизинзима 

 14     14       

5274 444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277) 
1,940 1,300 0 0 1,300 0 0 0 

5275 444100 Негативне курсне разлике  1,300     1,300       

5278 450000 
СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 + 

5288) 
10,000 5,605 0 0 5,605 0 0 0 

5279 451000 

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАНСИЈСКИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281) 

10,000 5,605 0 0 5,605 0 0 0 

5280 451100 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

 5,605     5,605       

5291 460000 

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 

5301 + 5304) 

30,495 17,512 0 0 17,512 0 0 0 

5298 463000 
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300) 
30,495 17,512 0 0 17,512 0 0 0 

5299 463100 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
 15,348     15,348       

5300 463200 
Капитални трансфери осталим нивоима 
власти 

 2,164     2,164       

5307 470000 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 

5312) 

12,735 9,072 310 0 8,762 0 0 0 

5312 472000 

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 

5321) 

12,735 9,072 310 0 8,762 0 0 0 

5313 472100 
Накнаде из буџета у случају болести и 

инвалидности 
 42     42       

5314 472200 
Накнаде из буџета за породиљско 

одсуство 
 4,838     4,838       

5319 472700 
Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт 
 121     121       

5320 472800 
Накнаде из буџета за становање и 

живот 
 4     4       

5321 472900 Остале накнаде из буџета  4,067 310   3,757       

5322 480000 
ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 

5330 + 5332 + 5335 + 5337) 
17,460 13,312 0 0 13,305 0 0 7 

5323 481000 
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325) 
13,966 10,544 0 0 10,544 0 0 0 

5324 481100 
Дотације непрофитним организацијама 

које пружају помоћ домаћинствима 
 362     362       

5325 481900 
Дотације осталим непрофитним 

институцијама 
 10,182     10,182       

5326 482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ (од 5327 до 5329) 
490 161 0 0 154 0 0 7 

5327 482100 Остали порези  81     74     7 
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5328 482200 Обавезне таксе  80     80       

5330 483000 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 

РЕШЕЊУ СУДОВА (5331) 
3,004 2,607 0 0 2,607 0 0 0 

5331 483100 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
 2,607     2,607       

5339 500000 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 

5374 + 5382) 

66,279 29,060 120 0 27,670 0 0 1,270 

5340 510000 
ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 

+ 5356 + 5358 + 5360) 
64,279 27,849 120 0 26,459 0 0 1,270 

5341 511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 

ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345) 
49,094 16,199 120 0 15,070 0 0 1,009 

5343 511200 Изградња зграда и објеката  217     217       

5344 511300 Капитално одржавање зграда и објеката  14,429 120   13,300     1,009 

5345 511400 Пројектно планирање  1,553     1,553       

5346 512000 
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 

5355) 
9,218 6,018 0 0 5,784 0 0 234 

5347 512100 Опрема за саобраћај  4,679     4,679       

5348 512200 Административна опрема  757     582     175 

5352 512600 Опрема за образовање, културу и спорт  276     276       

5355 512900 
Опрема за производњу, моторна, 
непокретна и немоторна опрема 

 306     247     59 

5356 513000 
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И 

ОПРЕМА (5357) 
4,883 4,883 0 0 4,883 0 0 0 

5357 513100 Остале некретнине и опрема  4,883     4,883       

5358 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)  0 0 0 0 0 0 0 

5360 515000 
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

(5361) 
1,084 749 0 0 722 0 0 27 

5361 515100 Нематеријална имовина  749     722     27 

5374 540000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 

+ 5379) 
2,000 1,211 0 0 1,211 0 0 0 

5375 541000 ЗЕМЉИШТЕ (5376) 2,000 1,211 0 0 1,211 0 0 0 

5376 541100 Земљиште  1,211     1,211       

5385 600000 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 

И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5386 + 5409) 

8,625 6,627 0 0 6,627 0 0 0 

5386 610000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 

+ 5405 + 5407) 
8,625 6,627 0 0 6,627 0 0 0 

5387 611000 
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 

КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396) 
8,625 6,627 0 0 6,627 0 0 0 

5391 611400 
Отплата главнице домаћим пословним 

банкама 
 6,627     6,627       

5431   
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(5170 + 5385) 
451,100 266,432 3,245 0 257,586 0 702 4,899 

5432   

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5001) 

450,748 271,145 5,088 0 262,214 0 702 3,141 

5433   

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

(5170) 

442,475 259,805 3,245 0 250,959 0 702 4,899 

5434   
Вишак прихода и примања – буџетски 

суфицит (5432 – 5433) > 0 
8,273 11,340 1,843 0 11,255 0 0 0 

5435   
Мањак прихода и примања – буџетски 

дефицит (5433 – 5432) > 0 
 0 0 0 0 0 0 1,758 

5436 900000 

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5129) 

 0 0 0 0 0 0 0 

5437 600000 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 

И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (5385) 

8,625 6,627 0 0 6,627 0 0 0 

5438   
ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 

0 
 0 0 0 0 0 0 0 

5439   
МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 

0 
8,625 6,627 0 0 6,627 0 0 0 

5440   
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 

(5169 - 5431) > 0 
 4,713 1,843 0 4,628 0 0 0 

5441   
МАЊАК НОВЧАНИХ 

ПРИЛИВА (5431 - 5169) > 0 
352 0 0 0 0 0 0 1,758 
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      Што се тиче инвестиција у периоду јануар –септембар 2014. године са раздела Општинске управе код: 

1) зграде и зграђевинских објеката (група конта 511) средства у износу од 15.740.360,88 динара утрошена су за: 

- пут Оснић Буково у износу од 7.992.962,78 динара, 

- асфалтирање улице Милутина Миланковића у износу од 3.133.911,48 динара, 

- асфалтирање и санацију регионалних путева у износу од 3.181.886,62 динара и 

- израду пројектне документације у износу од 1.431.600 динара. 

       2) машине и опреме (група конта 512), средства у износу од 5.054.432,94 утрошена су за: 

            -    куповину трактора у износу од 4.498.002 динара, 

            -    исплату 2 пунта узета на лизинг у износу од 181.272,02 динара, 

            -    куповину намештаја за потебе ОУ у износу од 116.366 динара, 

            -    куповину рачунарске опреме у износу од 75.978 диинара, 

-    куповину штампача у износу од 49.479 динара, 

-    куповину телефона у износу од 1.299 динара, 

-    куповину опреме за потребе КЗМ у износу од 24.488 динара и 

-    куповину пумпе за воду за потребе Ватрогасног фонда у износу од 107.548,92 динара. 

      3) остале некретнине и опреме (група конта 513) средства у износу од 4.882.931 динара пренета су Грађевинској 

дирекцији Србије и односи се на куповину пословно-стамбеног објекта у центру Бољевца и  

      4) земљишта (група конта 541) средства у износу од 1.211.402,40 динара одноди се на куповину земљишта за окретницу 

на излазу из Бољевца. 

 

   Када је реч о удружењима којима су распоређена средства на основу расписаног конкурса, у периоду јануар-септембар 

2014. године средства у укупном износу од 2.105.184,69 динара пренета су: 

          -    Црвеном крсту Бољевац у износу од 361.887,66 динара, 

           -   Друштво ''Ром'' Бољевац у износу од 154.567 динара, 

           -   СУБНОР-у Бољевац у износу од 100.000 динара, 

           -   Омладинском клубу Бољевац у износу од 199.993,24 динара, 

           -   КУД-у Бољевац у износу од 100.000 динара, 

           -   КУД-у ''Илинско врело'' у износу од 50.000 динара, 

           -   Организацији резервних војних старешина у износу од 60.000 динара, 

           -   Удружењу инвалида рада у износу од 100.000 динара, 

           -   Удружењу грађана ''Нова алтернатива'' у износу од 99.918,79 динара, 

           -   СКГО Београд у износу од 93.218 динара, 

           -   Међуопштинској организацији слепих Зајечар у износу од 31.000 динара, 

           -   Међуопштинској организацији оболелих од мултиплесклерозе Зајечар у износу од 50.000 динара, 

           -   Удружењу пензионера и инвалида рада Подгорац у износу од 100.000 динара, 

           -   Удружењу пензионера и инвалида рада Бољеац у износу од 144.600 динара и 

           -  РАРИС-у у износу од 460.000 динара. 

 

 

Датум: 16.10.2014.године                   

Број: 401-574/2014-II 

 

     Руководилац одељења за                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

          буџет и финансије    

Антонија Мартиновић дипл.ецц                                                                               др Небојша Марјановић   

 

 

2. 

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 

45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – УС и 47/2013), члана 36. Закона о 

изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 39. Статута општине 

Бољевац, Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 06. 11. 2014. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ  

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2014. годину на територији општине Бољевац. 

 

Члан 2. 
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На територији општине Бољевац одређено је 5 зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне 

опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Бољевац, 

односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 

 Утврђује се да је зона 1 најопремљенија зона на територији општине Бољевац. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији 

општине Бољевац износе: 

 

Групе непокретности 

 

Назив зоне 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Грађевинско земљиште 280 210 150 100 - 

2. Пољопривредно земљиште    10 8 

3. Шумско земљиште    10 10 

4. Станови 42.550 34.000 24.000 14.000 14.000 

5. Куће за становање 42.550 34.000 24.000 14.000 14.000 

6.Пословне зграде и други 

(надземни и подземни 

грађевински објекти који служе 

за обављање делатности 

61.200 48.900 36.700 24.500 24.500 

7. Гараже и гаражна места 15.000 12.000 9.300 6.000 6.000 

 

Члан 3.  

Ову одлуку објавити на интернет страници општине Бољевац. 

 

Члан 4. 

Овај акт/одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“, а 

примењује се од 01. јануара 2015. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број:06-108 / 2014-I/3                                                                                           

Бољевац, 06. 11. 2014  године                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                                                                     Љубиша Јаношевић, дипл. правник 

 

 

3. 

 
На основу члана 35. Став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 

42/2013, 50/2013 и 98/2013), члана 39. Статута Општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“ број 1/2008), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 06. 11. 2014. године доноси  

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

ЗА НАСЕЉЕ РТАЊ - ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 

 

А.  ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ 

 

1.   УВОД 

Повод за израду Плана детаљне регулације за насеље Ртањ - општина Бољевац је Одлука о изради Плана детаљне регулације 

бр.06-58/2012-I/15, коју је донела Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 01.03.2012.године (Службени лист општине 

Бољевац бр. 5/2012), и Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације бр.06-46/2013-I/5, на седници одржаној 

11.04.2013.године (Службени лист општине Бољевац бр. 3/2013). 

 На основу тога, а у складу са Концептом Плана детаљне регулације, на који је Комисија за планове општине Бољевац, на седници 

одржаној 13.11.2013.године дала позитивно мишљење, приступило се изради нацрта Плана. 

 У складу са чланом 8. Одлуке о изради Плана, а на основу Мишљења бр.501-сл./2012-III-02, Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

инспекцијске послове и извршења, Општинске управе, Општине Бољевац, а обзиром на планирану намену, садржаје и начин коришћења 

простора у обухвату Плана, утврђено је да није потребно приступити изради Стратешке процене утицаја на животну средину за План 

детаљне регулације за насеље Ртањ-општина Бољевац.  

План детаљне регулације ради се у циљу просторно-физичког и функционалног дефинисања планираних садржаја у предметној 

целини, дефинисања услова за њихово усаглашавање са осталим постојећим и планираним садржајима у планском обухвату, као и 

услова за усаглашавање са функционалним контекстом непосредног и ширег окружења.   

Циљ израде Плана  је сагледавање и дефинисање потенцијала и ограничења, развојних приоритета предметног простора, у 

смислу његовог усаглашавања са постављеним планским решењима из планова вишег реда, као и других питања од значаја за израду 

планског документа.    
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Основни циљ израде Плана, а у складу са изузетним природним и амбијенталним вредностима је уређење и унапређење 

предметног простора у туристичке и рекреативне сврхе као насеља са специфичним функцијама, и дефинисање услова за уређење, 

организацију, заштиту и изградњу у простору обухвату Плана. 

На овај начин ће се омогућити планско усмеравање развоја, чиме би се спречила појава неформалних насеља, тј непланске 

градње, и створила основа за усмеравање инвестиција које би утицале на развој туризма овог краја, и привредни развој целе општине.  

Један од примарних циљева израде Плана је и утврђивање општег интереса, односно предлог одређивања површина јавне 

намене у оквиру грађевинског подручја, као и његово опремање техничком и комуналном инфраструктуром.  

План детаљне регулације је усаглашен и са референтним важећим законима и правилницима у областима које се односе на 

предмет Плана, и то: 

- Законом о водама (''Сл. гласник РС'', бр.30/2010 и 93/2012) 

- Законом о јавним путевима (''Сл. гласник РС'', бр.101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012) 

- Законом о културним добрима (''Сл. гласник РС'', бр.71/1994) 

- Законом о заштити природе (''Сл. гласник РС'', бр.36/2009) 

- Законом о шумама (''Сл. гласник РС'', бр.30/2010) 

- Законом о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр.135/2004, 36/2009, 72/2009-др. Закон и 43/2011-Одлука УС), и 

- другим прописима који се односе на питања разматрана у Плану. 

2.  ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

  

2.1 Опис границе Плана детаљне регулације и површина обухвата 

На северној страни обухват Плана почиње од укрштања државног пута II B-421 са локалном саобраћајницом, односно од уласка 

у насеље, западном страном се  ослања на шумско земљиште обухватајући границу планираног скијалишта, са јужне стране се завршава  

где  престаје насеље, а целом својом североисточном страном се ослања и обухвата део шумског земљишта.    

Граница Плана на северној страни, од уласка у насеље Ртањ, почиње од  кат. парц. пута бр.6610/2, спуштајући се западном 

страном, кат. парц. пута бр. 6550,  обухвата део кат. парц. бр. 6114, све к.о. Мирово, обухвата део кат. парц. бр. 4112/1, и део кат. парц. 

бр. 4113, спуштајући се ка југу, сече кат. парц. пута бр. 4097, и обухвата  део кат. парц. бр. 3978, наставља јужно, кат. парц. пута бр. 4026 

и кат. парц. пута бр. 3979, затим наставља источном  страном, кат. парц. пута бр. 3982, наставља кат. парц. пута бр. 3994 и 3991, 

североисточном страном кат. парц. бр. 3997, све к.о. Илино, и наставља северном страном кат. парц. бр. 6521, источном страном кат. 

парц. бр. 6522/1, кат. парц. пута бр. 6613/1, наставља кат. парц. пута бр. 6522/3, северном страном кат. парц. бр. 6465/2, затим кат. парц. 

пута бр. 6531, и наставља ка северу источном страном кат. парц. потока бр. 6557, и наставља кат. парц. пута бр. 6522/3, до укрштања са 

кат. парц. пута бр. 6610/2, одакле граница и почиње, све к.о. Мирово. 

 

Укупна површина обухвата Плана износи  85,00 ha. 

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

3.1. Правни основ 

  Правни основ за израду Плана детаљне регулације за насеље Ртањ - општина Бољевац представља: 

 

- Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 и 98/2013) 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. гласник РС'', бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011) 

- Одлука о изради Плана детаљне регулације за насеље Ртањ - општина Бољевац ("Службени лист општине Бољевац" бр.5/2012), 

и Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за насеље Ртањ - општина Бољевац ("Службени 

лист општине Бољевац" бр. 3/2013). 

 

3.2. Плански основ 

 

Плански основ за израду Плана је Просторни план општине Бољевац (''Сл. лист општине Бољевац'', бр. 15/3/11). 

Према Просторном плану општине Бољевац, због својих изузетних вредности и потенцијала, насеље Ртањ, сврстано је у групу 

насеља са специфичним функцијама, а његова специфичност се огледа, првенствено, у туристичким капацитетима и понудама, као и 

природним посебностима.  

Просторним планом је предвиђено интензивирање туристичког развоја овог подручја, кроз планско искоришћавање 

природних потенцијала, контролом коришћења грађевинског земљишта, заштите животне средине, природних и културних вредности, 

чиме ће се подстицати очување и стварање нових аутентичних амбијенталних целина, културолошких вредности и туристичко-

рекреативних понуда.  

Са приоритетима на инфраструктурном опремању, насеље Ртањ може постати један од будућих туристичких центара јужне 

предеоне целине општине Бољевац.  

 

4.  ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

     ЗА НАСЕЉЕ РТАЊ-ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 

  

4.1 Приказ постојећег стања 

 

 4.1.1  Намена и режим коришћења земљишта у обухвату Плана 

Простор у обухвату Плана детаљне регулације, према постојећој намени и начину коришћења земљишта чини више 

просторних целина.  

Доминантну целину подручја представља само насељено место, на површини од око 25 ha, односно изграђено грађевинско 

земљиште, са наслеђеним стамбеним типским објектима који датирају с почетка двадесетог века, из периода рада рудника, као и 

стамбеним објектима нешто новијег датума изградње. Насеље представља заокружену и вредну амбијенталну целину, и наше 

аутентично индустријско наслеђе. Претежна  намена је колективно становање. 

У оквиру насеља налази се и неколико јавних објеката. 

На североисточној страни насеља, дуж државног пута II B-421, налази се рударско окно са електричном централом, и део 

некадашњег интерног железничког колосека - коридор, за потребе рудника, што представља групу објеката под заштитом споменика 

културе значајних по питању идентитета насеља.  
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Од скромних туристичких садржаја, у оквиру границе Плана, издваја се туристичко-угоститељски комплекс "Milenium group", 

"Пионирски дом", као и недавно реконструисано "Дечје одмаралиште Смедерево", што указује на поновно оживљавање туризма овог 

краја. 

Зачеци формирања скијалишта на северозападним обронцима планине, површине од око 2.6ha, датирају с почетка прошлог 

века, а од 80-их година ски-стаза са жичаром је ван употребе. Запуштени базен, фудбалски терен у северном делу насеља, као и спортски 

терени у оквиру "Пионирског дома", једини су облици спорта и рекреације овог простора.  

Земљиште у обухвату границе Плана, је  грађевинско земљиште у складу са Одлуком СО Бољевац, изузев целине планираног 

скијалишта и целине око бунара на северној страни обухвата.  

У оквиру границе грађевинског земљишта, издваја се изграђено и неизграђено грађевинско земљиште ( Графички прилог бр. 1- 

постојеће стање). 

Изграђено грађевинско земљиште је делимично уређено, односно делимично опремљено мрежом инфраструктуре, и обухвата 

централни потес који се пружа правцем северозапад-југоисток у оквиру границе Плана, где је и највећа концентрација физичке 

структуре углавном стамбених објеката. Ово земљиште већим делом је у власништву општине Бољевац и Рударско-топионичарског 

басена Бор.  

Неизграђено грађевинско земљиште простире се источном и западном страном у  односу на границу изграђеног земљишта, 

нема изграђених објеката, и није комунално оремљено.  

 На терену га чини углавном шумско земљиште у државној својини, чији је корисник  ЈП "Србијашуме", и делимично 

Рударско-топионичарски басен Бор .   

Поток Рашинац, који протиче кроз насеље, представља водно земљиште, у државној својини, чији је корисник ЈВП 

"Србијаводе".  

 

4.1.2  Природне карактеристике подручја 

Насеље се налази на око 650m надморске висине, у окружењу четинарских и листопадних шума. Североисточни део насеља 

окружује шумско земљиште, у склопу кога се налази и  "Парк-шума", јединствена у Европи на око 40hа, са око 100 врста дрвећа из 

читаве Европе и света, аклиматизованих на овај простор, коју је између два рата пошумила породица Mинх. 

На јужним и југоисточним падинама простиру се пашњаци, док на високим планинским деловима доминирају аутохтоне 

састојине јеле. 

На обронцима југоисточне стране планине расте лековито биље, од којег је најпознатији Ртањски чај. 

Богатство природе, разноврсност биљног и животињског света, многобројни природни извори и врела, здрава животна средина 

карактеришу овај предео, и треба да подстакну развој  туризма овог подручја. 

Геолошко-морфолошке карактеристике терена   

 Подручје планине Ртањ одликује се изузетним геоморфолшким вредностима. Највеће геоморфолошке вредности су 

морфоструктурни рељеф, и изразито стрме планинске падине. Изразита динамичност рељефа испољена је на релативно малом простору. 

Препознатљив кречњачки масив у облику пирамиде, са врхом "Шиљак" на 1556m надморске висине, представља најистакнутији и 

најдоминантнији мотив у односу на ширу и ужу околину. 

Ртањ припада карпатско-балканском планинском систему, кречњачким планинама, и представља природни феномен крашког 

рељефа. То је терен израђен од стена карбонатног састава. 

Својом висином спада у средњевисинску планинску категорију. 

На ширем простору планине Ртањ забележено је неколико термоминералних извора. 

Разноврсни педолошки састав земљишта допринео је егзистирању правог богатства биљних врста и вредног шумског 

потенцијала 

Хидрографска својства терена 

 Насељем протиче поток Рашинац који је десна притока реке Мировштице, и Уредбом о категоризацији и  класификацији водотока, 

сврстан је у IIа категорију водотока. 

Насеље Ртањ припада хидрогеолошком сливном подручју водоакумулације Боговина, и према Просторном плану подручја 

слива водоакумулације "Боговина", према степену санитарне заштите,  налази се у широј зони заштите изворишта. 

 Сеизмичке карактеристике 

 За подручје обухваћено Планом нису рађена посебна микросеизмичка испитивања. 

 На основу резултата геофизичких испитивања, и Сеизмолошке карте за повратни период од 50 година - издавач Републички 

сеизмолошки завод, приказаним у Просторном плану, општина Бољевац, а самим тим и простор у обухвату Плана, припада подручју 

максималног опаженог интензтитета сеизмичности од 6°МC, и спада у зону ниже  сеизмичке угрожености. 

На основу услова Републичког сеизмолошког завода, а на Сеизмолошкој карти за повратне периоде који приказују максимални 

очекивани интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве од 63%, подручје Бољевца и Ртња се на олеати за повратни период налази у 

зони од 8°МC. 

Климатске карактеристике   

  Изузетна клима овог предела је један од значајнијих елемената туристичке валоризације овог подручја. Клима је умерено-

континентална са субпланинским климатским обележјима. 

Основне климатске карактеристике су хладне и оштре зиме, топла и сунчана лета. Ваздушни притисак је стабилан и без наглих 

промена. Средње годишње температуре крећу се око 10.5°C. 

 

4.1.3  Стечене карактеристике подручја 

 

            Постојеће стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре 

 

Обухватом Плана детаљне регулације за насеље Ртањ, доминирају два подужна саобраћајна правца, од којих је један  државни 

путни правац II B-421, Бољевац-Сокобања (категорисан Уредбом о категоризацији путева - Сл. гласник РС бр.105/2013 и 119/2013 као 

државни пут), који на делу од km 5+330,00 до km 7+980,00 пролази кроз насеље, односно обухват Плана.  

Други саобраћајни правац кроз насеље је локални пут, кат. парц.бр. 6550 (к.о. Мирово), односно кат.парц.бр.4097 (к.о. Илино).  

На локацији постоје утврђене попречне везе између поменутих саобраћајница као назнаке за интензивирање будућих 

саобраћајница. 

Стање јавних путева је углавном незадовољавајуће у погледу нарушене коловозне конструкције, променљиве ширине коловоза 

и осталих елемената који не омогућавају безбедно одвијање саобраћаја. 
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Ширина коловоза ових саобраћајница је променљива, и износи од 2.5-5.5m.  

 

Постојеће стање и капацитети техничке и комуналне инфраструктуре 

 Водоводна мрежа 

 Кроз планско подручје, од бунара у северном делу насеља, преко црпне станице до резервоара, постоји изграђена водоводна мрежа, 

која снабдева потрошаче овог дела насеља. 

У насељу постоје изграђена два резервоара. 

 У складу са условима ЈКП-а "Услуга", и на основу Катастастарско-топографског плана, идентификована је диспозиција водоводне 

трасе Ø63, односно Ø110, која пролази некатегорисаним путевима, и општинским парцелама. 

Канализациона мрежа 

 Насеље Ртањ, има делимично изграђену канализациону мрежу, са постројењем за пречишћавање отпадних вода "Био ротор". Због 

нередовног одржавања, ни мрежа, као ни  постројење, нису у функцији. 

Отпадне воде из домаћинстава се одводе у септичке јаме, чије пражњење није регулисано. То су углавном полупропустљиве, 

дотрајале септичке јаме, и као такве утичу на загађење како земљишта, тако и водотокова овог подручја са изузетним природним 

вредностима. 

Електроенергетска инфраструктура   

 На простору обухвата Плана, постоји изграђено неколико бетонских 10/0.4kV трафо-станица, као и две стубне трафо станице. 

Источном страном третираног подручја пролази 10kV електродистрибутивни вод "Мирово-Ртањ". 

Западном страном третираног подручја, пролази 10kV електродистрибутивни вод "Мирово-Крушар", а од ТС "Крушар", ка југу, 

10kV електродистрибутивни вод "Крушар-Рујиште".  

Недавно је у близини "Дечјег одмаралишта Смедерево", изграђена нова стубна ТС10/0.4kV, што захтева реконструкцију 10kV 

далековода од ТС "Крушар" до нове ТС. 

У насељу постоји изграђена и нисконапонска електро мрежа ( Графички прилог бр. 1 и бр.6 ). 

Телекомуникациона инфраструктура 

У насељу Ртањ, постоји изграђена локална приступна надземна телекомуникациона мрежа, за потребе насеља. 

Гасоводна инфраструктура 

 На простору обухвата Плана детаљне регулације нема изграђених, нити планираних гасовода и гасоводних објеката. 

4.1.4  Природна и културна добра 

 Према Регистру заштићених природних добара у РС, Завода за заштиту природе Србије, а на основу података добијених за потребе 

израде Плана, у обухвату Плана детаљне регулације за насеље Ртањ нема заштићених, нити природних добара планираних за заштиту.  

Предметно планско подручје је део еколошке мреже, и то Емералд подручја са кодом RS000027, као целина и станиште од 

посебног значаја са аспекта очувања биолошке разноврсности. 

Такође, део обухвата припада међународном и националном значајном подручју за птице (IBA), подручју од изузетног значаја 

за биљне врсте (IPA) и одабраном подручју за дневне лептире (PBA).  

У складу са Актом о условима чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара као и добара која уживају 

претходну заштиту и утврђеним мерама заштите, Завода за заштиту споменика културе, Ниш, идентификовано је неколико целина 

важних за идентитет насеља: 

- прву групу чини рударско окно, део некадашње интерне железнице, и мања електрична централа, заједно са парковском целином 

у околини "Гретине виле", вештачко језеро, спомен обележја, и улаз у тунел; 

- другу групу чине веома значајни објекти за переиод између два рата, а то су: Гретина вила, некадашњи Соколски дом, и 

Пионирски дом; 

- трећу групу чине групације типских објеката некадашњих кућа инжењера који су радили у руднику.  

4.2  Концепт планског решења 

 Основна концепција уређења се заснива на очувању и унапређењу функционалних карактеристика Ртња, као насеља са 

специфичним функцијама у мрежи насеља општине. 

 Полазни елементи за за утврђивање концепције уређења су пре свега, затечена физичка структура и функционалне одлике, али и 

захтеви за развојем нових функција у смислу спортско-рекреативног, научно-истраживачког, зимског туризма, уз приоритетно очување 

природних и амбијенталних вредности подручја. 

Основне поставке концепта уређења и изградње у обухвату Плана су следеће: 

 уређење, унапређење и реконструкција постојећих садржаја у оквиру насеља, 

 формирање и планирање нових садржаја у функцији туризма, спорта и рекреације и 

научно- истраживачког  рада, 

 очување и унапређена презентација културних и природних добара, 

 реконструкција и рехабилитација постојећих саобраћајница,  

 планирање нових саобраћајница, 

 инфраструктурно опремање. 

 

5.  ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПОДАЦИ И УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ 

     ПРЕДУЗЕЋА И ИНСТИТУЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА   

      

5.1 Подлоге за израду Плана 

За потребе израде Плана детаљне регулације за насеље Ртањ-општина Бољевац, прибављене су и коришћене следеће подлоге: 

- постојеће скениране геодетске подлоге (детаљни листови к.о. Мирово бр.7Ј24-34-14, 7Ј24-34-17, к.о. Мирово и к.о. Илино Ј24-34-

18, 7Ј24-44-2, и к.о. Илино 7Ј24-44-3, 7Ј24-44-5, и 7Ј24-44-6)  

- Катастарско-топографски план за границу обухвата Плана, израђен од ГПБ "Дигитал Кукић" Бољевац, оверен од стране 

Републичког геодетског завода, Република Србија, 14.03.2014.године  

План је рађен у дигиталном облику у софтверском пакету AutoCAD LT 2013 multi-language Commercial SLM, произвођача 

Autodesk (Serial No. 373-73777723 Product Key 057E1-AG5111-1001; Serial No. 373-73777822 Product Key 057E1-AG5111-1001). 

 

5.2 Прибављени подаци и услови надлежних предузећа и институција 

       и друга документација за израду Плана  
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 У поступку израде Плана прибављени су и коришћени подаци, услови и мишљења надлежних предузећа, организација и 

институција, и то: 

- Мишљење ЈВП ''Србијаводе'', ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР "Сава-Дунав", РЈ "Неготин" бр.315/2-12, од 17.10.2012.; 

- Услови МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Републичка дирекција за воде, бр. 325-05-

00341/2013-07. од 02.04.2013 

- Обавештење ЈП-а "СРБИЈАГАС", бр.07-01/4042, од 18.06.2012. 

- Мишљење "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д., Извршна јединица Зајечар/Бор (достављено у дигиталном облику без заводног броја) 

- Услово ЈП-а"Србијашуме", бр. 7308/1, од 25.07.2013. 

- Услови ЈП-а"Електротимок" Зајечар, пословница Бољевац (достављено без заводног броја) 

- Услови Завода за заштиту споменика културе Ниш, бр. 819/2, од 02.09.2013. 

- Обавештење МИНИСТАРСТВА ОДРБРАНЕ, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, бр.2043-2, од 

26.06.2012. 

- Услови ДИРЕКТОРАТА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА Републике Србије, бр 7/6-07-0118/2012-0002, од 2012. 

- Услови "РАТЕЛ"-а, Републичке агенције за електро-комуникације, бр. 1-01-3491-394/12-1, од 28.06.2012. 

- Услови РЕПУБЛИЧКОГ СЕИЗМОЛОШКОГ ЗАВОДА, Република Србија, бр. 021-376/12, од 20.06.2012. 

- Обавештење РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, Република Србија, бр. 92-III-1-49/2012. Од 26.06.2012. 

- Решење ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, Република Србија, РЈ Ниш, бр.020-1427/2, од 03.07.2012. 

- Услови ЈП-а "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", бр.953-8695/12-1, од 12.07.2012. 

- Ситуација ЈКП "УСЛУГА", Бољевац (достављен само графички прилог, без заводног броја) 

- Допуна Услова ЈКП "УСЛУГА", Бољевац, бр.8, од 09.01.2014.године 

- Достава података Предузећа за путеве, Зајечар, АД "Strabag", бр.340, од 12.02.2014. 

- Услови Јавног предузећа "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", бр. 953-3547/14-1, од 28.03.2014. 

- Услови Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК"д.о.о, Зајечар, бр.5185/2, од 27.05.2014. 

- Сагласност "ТЕЛЕКОМ-а  СРБИЈА'' а.д., Извршна јединица Зајечар, бр.350-13/2014-III-02, од 21.03.2014. 

 

Б.  ПЛАНСКИ ДЕО 

 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

1.1 Подела земљишта на основне категорије 

Земљиште у граници oбухвата Плана детаљне регулације за насеље Ртањ - општина Бољевац, је грађевинско земљиште у 

складу са Просторним планом Општине Бољевац и Одлуком о грађевинском земљишту СО Бољевац. 

Планском концепцијом задржава се већ дефинисана и утврђена граница грађевинског земљишта. 

Површина грађевинског земљишта у оквиру границе Плана износи 75.79ha. 

У оквиру границе грађевинског земљишта, издваја се изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 

Изграђено грађевинско земљиште представља централни потес обухвата Плана који се пружа правцем северозапад-југоисток, 

односно само насеље Ртањ, где је и највећа концентрација физичке структуре углавном стамбених објеката.  

 Неизграђено грађевинско земљиште које се простире североисточном и југозападном страном обухвата Плана, представља на 

терену земљиште под шумама.   

Према документацији Републичког-геодетског завода, Службе за катастар непокретности Бољевац, на основу Листова 

непокретности за к.о.Мирово и к.о.Илино, ово земљиште је, према врсти земљишта, категорисано делом као грађевинско земљиште 

изван грађевинског подручја, делом као пољопривредно земљиште, а делом као шумско земљиште (Графички прилог бр.1 - Постојеће 

стање). 

Пољоприврено и шумско  земљиште у оквиру границе обухвата Плана, а на основу планираних просторно-функционални 

целина, категоришу се у грађевинско земљиште, сходно наменама планираним у оквиру Плана (Графички прилог бр.2 – План намене 

површина). 

Изван границе грађевинског земљишта налази се  северни део обухвата Плана, односно простор око бунара (кат.парц.бр. 

6464/1, к.о. Мирово), у површини од 0.81hа, и северозападни део, који обухвата границу планираног скијалишта (део кат.парц.бр. 4113 и 

4112/1), у површини од 8.38hа. 

Поток Рашинац (кат.парц.бр.4068 к.о. Илино, и кат.парц.бр.6557 к.о. Мирово), који протиче кроз насеље, у дужини од око 

2.00km, представља водно земљиште, у државној својини. 

1.2 Планирана намена земљишта 

Планирана намена целокупног земљишта у обухвату Плана је у функцији развоја туристичких капацитета и понуда, у комбинацији са 

постојећим становањем, и прожимањем са спортско-рекреативним и угоститељским садржајима, уз очување и интензивирање 

природних и културолошких  потенцијала и вредности овог аутентичног подручја. 

1.3 Предвиђене површине јавне намене 

Као површине јавне намене у обухвату Плана, предлажу се: 

- постојеће саобраћајне површине, у границама постојећих, проширених или коригованих коридора; 

- површина планирана за јавни паркинг, уз државни пут ДП IIB 421; 

- постојећи парк са спомеником, уз државни пут; 

- постојећи сквер уз државни пут; 

- планирани комплекс скијалишта. 

Водно земљише потока Рашинац, које представља парцелу водотока, задржава статус земљишта у јавној својини РС. 

У циљу усаглашавања  катастарског и фактичког стања коридора путева (постојећа траса улица се на појединим местима не 

поклапа са катастарском парцелом), Планом се предвиђа местмична корекција саобраћајних коридора, уз задржавање наглашених 

постојећих саобраћајних праваца. 

Површине где се новопланирана саобраћајница не поклапа са катастарском парцелом пута, категорисане су као путно 

земљиште, такође као површине јавне намене.  

Као површина јавне намене предлаже се и постојећи парк са спомеником, уз државни пут. 

Планирани објекти јавне намене су: објекат Месне заједнице, објекат Поште и Амбуланта.  

У обухвату Плана је, у складу са исказаним потребама, могућа и изградња других објеката јавне намене (из области здравства, 

школства, администрације, комуналних делатности и сл.). 
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Ови садржаји се могу организовати у оквиру постојећих објеката, њиховом адаптацијом и пренаменом, или у оквиру нових 

објеката који могу да се граде у складу са пропозицијама овог Плана, на формираним парцелама и уз регулисање имовинско-правног 

статуса земљишта. 

1.4  Подела простора на карактеристичне целине и зоне 

У обухвату Плана, на основу карактеристика простора, уз сагледавање свих потенцијала и ограничења, и усвојене концепције 

уређења, предвиђа се организација простора са поделом на више карактеристичних урбанистичких целина са специфичним наменама:  

 Целина (1) - целина у функцији становања са туристичким садржајима, која просторно заузима највећу површину, и подразумева 

задржавање постојећих објеката са могућношћу реконструкције-адаптације, односно функционалне трансформације у пансионе 

и смештајне капацитете, и њихово стављање у функцију туризма; 

 Целина (2) - целина у функцији туризма, спорта и рекреације, у којој се планира изградња нових туристичких садржаја и 

објеката, као и реконструкција и унапређење постојећих садржаја и објеката и њихова пренамена у функцију туризма, са 

пратећим спортско-рекреативним повшинама, уз поштовање и препознавање аутентичности и амбијенталних вредности овог 

простора.  

У овој целини се издвајају две зоне - Зона туристичко-спортско-рекреативних комплекса и садржаја, и Зона под заштитом 

споменика културе; 

 Целина (3) - целина за изградњу Научно-истраживачког центра "Никола Тесла", са планираним културно-образовним, 

истраживачким, хотелско-угоститељским, спортско-рекреативним и комерцијално-административним садржајима; 

 Целина (4) - целина туристичког скијалишта која је у складу са својом специфичном наменом, како по својој функцији, тако и  по 

својој физиономији издвојена као посебна зона спорта и рекреације, и подразумева организовање скијања и специјализованих 

зимских спортских активности са пратећим објектима, уређајима и опремом.  

 Целина (5) - целина земљишта под шумама, у којој је планска концепција заснована на заштити и унапређењу стања постојећих 

шума, где се не дозвољава изградња која би угрозила основну намену простора, већ евентуално уређење које би се користило  у 

сврхе одмора и рекреације  у шумским амбијентима нетакнуте природе. 

Овој целини припада и посебна целина/зона - "парк-шума", настала између два светска рата, на површини од око 40ha, која са 

аклиматизованим биљним врстама из различитих делова света и Европе, и затеченим биљним културама, чини садржај вредан 

пажње.  

 

1.5  Биланс планираних површина 
Таб.бр.1  -  Биланс планираних површина у оквиру грађевинског земљишта 

Намена земљишта Површина (ha) 

Водно земљиште 1.43 

Грађевинско 

земљиште 

Површине јавне 
намене 

Саобраћајне површине 4.60 

Парк 0.38 

Скијалиште* 1.53 

Површине остале 

намене 

Становање са турист.садржај. 19.6 

Туризам,спорт и рекреација 11.52 

Научно-истраживачки центар 3.93 

Земљиште под шумама* 32.8 

Укупно грађевинско земљиште 74.36 

У к у п н о 75.79ha 

 
Таб.бр.2  -  Биланс планираних површина изван границе грађевинског земљишта 

Намена земљишта Површина (ha) 

Земљиште под шумама* 0.81 

Скијалиште*  8.38 

У к у п н о 9.11ha 

 

*Планирано скијалиште се налази делом у граници грађевинског земљишта, а делом ван ње. 

  Укупна површина планираног скијалишта износи 9.91ha. 
*Део земљишта под шумама, налази делом у граници грађевинског земљишта, а делом ван ње. 

  Укупна површина планираног земљишта под шумама износи 33.6ha. 

 

1.6  Планиране трасе и капацитети саобраћајне инфраструктуре 

1.7  

Планом је предвиђено задржавање траса свих постојећих саобраћајница као и сам постојећи концепт саобраћајног система као 

што су тачке укрштања, нивелација, позиција аутобуског стајалишта. 

У смислу капацитета, планом је предвиђено повећање габарита, односно проширење свих  саобраћајница у обухвату Плана. 

Проширење државног пута планирано је према техничким условима ЈП "Путеви Србије". Капацитети локалне саобраћајне мреже 

планирани су у складу са исказаним упутствима и намерама општинске управе, као и у складу са потребама постојећих и 

новопланираних садржаја простора и намене коришћења земљишта. 

Све саобраћајнице начелно су трасиране у постојећим коридорима катастарских парцела путева али и уз извесна мања 

одступања на кратким деоницама где стриктно задржавање у постојећим коридорима није могуће и било би супротно техничким 

нормама за изградњу саобраћајне инфраструктуре. Габарити мреже саобраћајница планирани су са најмањим могућим елементима за 

одговарајући предметни хијерархијски ниво, тј. предметну категорију саобраћајница. 

У основи, на простору који је обухваћен планом постоје две основне групе путева, јавни путеви и пешачко-колске саобраћајне 

површине. Мрежа јавних путева разврстана је на два категоријска нивоа. 

Први ниво чини пут којим се остварује и основна веза насеља са центром (Бољевац) и веза са мрежом јавних (државних) 

путева. Овај пут са становишта локалног система представља најважнију, примарну саобраћајницу насеља, а са становишта његовог 

значаја у ширем саобраћајном систему он је део мреже државних путева и као такав у референтном систему државних путева 

категорисан је као државни пут IIb реда и означен је бројем 421. 

Примарна саобраћајница садржи коловоз ширине 7,1m дуж деонице која се пружа ван граница насељеног места (обележена са 

по две саобраћајне траке и две ивичне траке од по 0,3 m), односно 6,5m дуж деонице пута унутар границе насељеног места. Дуж деонице 
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која се налази у границама насељеног места саобраћајница садржи тротоар ширине 1,5m, са једне стране коловоза. У зони аутобуског 

стајалишта планиран је тротоар са обе стране коловоза, а дуж саме нише стајалишта ширина тротоара износи 3,0m. 

Примарна саобраћајница, обзиром да је категорисана као државни пут мора се изградити тако да буде оспособљена да поднесе 

осовинско оптерећење од најмање 11,5t. 

Другу категорију јавних путева сачињавају остале локалне саобраћајнице. Од свих локалних саобраћајница пут који започиње 

од раскрснице са државним путем и пружа се поред будућег скијалишта перспективно представља најзначајнију; према просторном 

плану општине Бољевац планирано је да овај правац буде проглашен као Општински пут. 

Насељске саобраћајнице планиране су по правилу са ширином коловоза од 5,5m, за саобраћај возила у два смера, односно 3,5m 

за једносмерне улице. Дуж свих саобраћајница планира се изградња тротоара ширине 1,5m са једне стране улице (изузетак је улица која 

повезује будући општински пут и пролази поред базена која је планирана са тротоарима са обе стране коловоза). 

Јавна саобраћајница са деоницом која има ширину коловоза од 3,5m планирана је као једносмерна. Краћа деоница те 

саобраћајнице планирана је са ширином од 5,5m како би становницима у непосредном припадном подручју и који се на њу прикључују 

преко пешачко-колског пролаза, био олакшан приступ примарној-главној улици. 

Саобраћајнице које су планиране у режиму пешачко-колских, садрже једниствену саобраћајну површину ширине 3,5m 

(изузетно 3,0m за саобраћајницу паралелну са примарном). 

Све локалне саобраћајнице, јавне или као колски пролази морају се изградити тако да буду оспособљене да поднесу осовинско 

оптерећење од најмање 6t. 

  

Трасе свих јавних саобраћајница: државни пут, општински пут и улице дефинисане су основним техничким елементима. 

Вредности тих елемената назначене су у графичком делу плана на карти на којој се приказује план саобраћаја 

На графичком прилогу, на коме је приказано саобраћајно решење, пешачко-колски путеви приказани су са шрафуром. За ову 

категорију саобраћајница дата је само ширина пролаза, иначе детаљни геометријски елементи ових саобраћајница, тачке укрштања са 

јавним саобраћајницама као и сам начин њихове изградње одредиће се у поступку израде техничке документације и у складу са 

техничким подацима и условима надлежног управљача путева. 

Димензионисање носивости коловозне конструкције саобраћајница као мера капацитета и периода експлоатације овим планом 

није одређена из разлога што обрађивач плана не располаже основним полазним податком – величини меродавног саобраћајног 

оптерећења. Из тог разлога димензионисање коловозних конструкција саобраћајница одредиће се у току поступка израде техничке 

документације и у складу са условима надлежног управљача путева. 

Посебну групу путева представљају некатегорисани путеви, путеви у служби приступа, заштите, уређења или одржавања околног 

земљишта, противпожарни путеви и путеви сличне намене. Ови путеви постоје као посебна катастарска парцела или постоје само као 

фактичко стање на терену. Пружају се дуж предметног подручја под шумом или пољопривредном земљишту и представљају посебне 

саобраћајне површине. Планом је предвиђено њихово задржавање у постојећем стању, а могуће је њихово уређење и проширење; за 

путеве који нису катастарски и издвајање посебне парцеле, све у складу са потребама локалне самоуправе, односно надлежне службе 

који има право коришћења или службености. Правила за уређење и грађење ових саобраћајних површина подлежу прописимаи 

стандардима за изградњу предметних саобраћајница. 

Планом је предвиђена изградња ниша за аутобуска стајалишта на примарној саобраћајници, односно две нише, по једна за оба 

смера кретања возила. Локација стајалишта је одређена у центру насеља, на месту где је и у постојећем стању означено стајалиште. 

Такође је на истом потесу, уз примарну саобраћајницу планирана и изградња јавног, општег паркиралишта за путничка возила 

и туристичке аутобусе на локацији у непосредној близини центра насеља. У недостатку одговарајућих, меродавних полазних података, 

јавно паркиралиште је лоцирано и димензионисано у складу са расположивим простором, конфигурацијом терена, условима саобраћаја у 

непосредном окружењу, захтевима надлежне општинске управе и економичности изградње. 

 

Некатегорисани (шумски и пољски) путеви 

 

 У обухвату Плана, у условима неизграђеног грађевинског и пољопривредног земљишта 

(у фактичком стању, земљиште под шумом), постоји већи број некатегорисаних путева који су дефинисани катастарским парцелама.  

Планом се предвиђа задржавање ових путева у постојећем стању, уз могућност њиховог ојачања или рехабилитације за  

потребе активирања и приступа садржајима који се Планом предвиђају на овом земљишту. 

1.7  Планиране трасе и капацитети техничке и комуналне инфраструктуре 

       

  1.7.1  Трасе и капацитети електроенергетске инфраструктуре  

                                  

У оквиру обухвата Плана, постоје изграђене три трафо станице  10/0.4kV.  

То су трафо-станице "Ситарницa", "Окно" и "Крушар", као и две 10 kV стубне трафо- станице ("Смедеревско одмаралиште", и 

ТС у северном делу обухвата, у близини бунара).  

Источном страном третираног подручја пролази 10kV електродистрибутивни вод "Мирово-Ртањ". 

Западном страном третираног подручја, пролази 10kV електродистрибутивни вод "Мирово-Крушар", а од ТС "Крушар", ка југу, 

10kV електродистрибутивни вод "Крушар-Рујиште".  

На основу услова надлежног електродистрибутивног предузећа, планирана је реконструкција 10 kV далековода од ТС 

"Крушар" до нове стубне ТС "Смедеревско одмаралиште", како би се планирани садржаји прикључили на електромрежу. 

Taкође се, сходно планираној намени, у целини за изградњу Научно-истраживачког центра, за прикључење планираних 

садржаја, предвиђа измештање дела 10 kV далековода (Ртањ 1), који пресеца поменуту локацију. Измештање је планирано коридором 

пута Бољевац-Сокобања, с тим што би се новопланирана мрежа водила подземно, кабловским водом, а све у складу са условима  

надлежног електродистрибутивног предузећа и условима управљача пута (Графички прилог бр. 6).    

У складу са енергетским потребама планираних садржаја у овој зони, даљом урбанистичко-архитектонском разрадом ће се 

утврдити потребан енергетски капацитет нових објеката, од чега ће зависити и напонски ниво напојних водова. 

Евидентно је да је постојећа нисконапонска мрежа овог подручја дотрајала и недовољног пресека проводника, и као таква не 

обезбеђује потребну сигурност и квалитет напајања. Потребно је сукцесивно вршити реконструкцију исте.  

Приликом реконструкције, или изградње нове мреже, Планом се предвиђа подземно вођење инсталација, у коридорима 

постојећих и планираних саобраћајница. 

У деловима где подземно вођење није могуће, мрежа се може изводити као надземна, на бетонским стубовима према 

правилима дефинисаним у овом Плану и посебним условима надлежног управљача система.  
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Потребно је обратити пажњу и на јавну расвету, и за ову намену обезбедити додатне водове. 

Недостајућа електрична енергија и снага у наредном планском периоду, обзиром на новопланиране садржаје, и очекивање 

повећане потрошње, евидентно је да се мора појачати, односно обезбедити реконструкција постојећих трафо-станица и напојних водова, 

као и евентуална изградња нових, а све у складу са Условима надлежног дистрибутивног предузећа 

 

1.7.2  Трасе и капацитети комуналне инфраструктуре  

                          

Водоводна мрежа 

Као и већина сеоских насеља на територији општине Бољевац, насеље Ртањ нема организовано водоснабдевање, већ се 

снабдева водом из локалног извора, односно бунара. 

Надлежно Јавно комунално предузеће не располаже тачним подацима о трасама и објектима комуналне инфраструктуре.  

 На основу Катастастарско-топографског плана, идентификован је део  водоводне трасе Ø63, односно Ø110, која пролази 

некатегорисаним путевима, и општинским парцелама, на који је ЈКП"Услуга" дало своју сагласност. 

 Кроз планско подручје, од бунара у северном делу насеља, преко црпне станице, вода се дистрибуира североисточно, до резервоара, 

и разводи насељском водоводном мрежом, која снабдева потрошаче овог дела насеља. 

 У насељу постоје изграђена два резервоара, чији нам капацитети нису познати. 

Под претпоставком да су капацитети по издашности довољни, снабдевање водом се планира  цевоводом Ø110, у коридорима 

новопланираних саобраћајница, односно јавних површина (Графички прилог бр. 6).    

Са овог цевовода предвиђа се прикључење планираних садржаја у оквиру предвиђених целина.   

Мрежу повезати тако да се формира прстенасти тип мреже, тамо где је то могуће. 

 За потребе прикључења планираних садржаја, али и у циљу уредног и регулисаног снабдевања постојећих потрошача унутар 

планског подручја, потребно је у фази изградње нових прикључака обезбедити услове за одвојено мерење потрошње воде свих 

потрошача у компелксу, што ће се дефинисати посебним условима надлежног предузећа у фази реализације прикључака. 

На основу Генералног пројекта снабдевања водом насеља општине Бољевац, урађеног од стране Предузећа "Водотехника" доо, 

Београд, од 2011.године, као трајно решење, а у складу са пројекцијом развоја насеља у туристичком смеру, самим тим и увећањем броја 

корисника, перспективно је планирано снабдевање водом насеља Ртањ из врела "Мировштица" корисне издашности око 60l/s, из чијег је 

система предвиђено снабдевање више насеља. 

 Канализациона мрежа 

Насеље Ртањ, као ни околна насеља, нема изграђену канализациону мрежу. 

 На основу Катастастарско-топографског плана, идентификован је само један део канализационе трасе која пролази општинским 

парцелама, на који је ЈКП"Услуга" дало своју сагласност. 

У складу са Просторним планом општине Бољевац, сходно конфигурацији терена, овим Планом је предвиђена изградња 

фекалног колектора Ø300 у коридору појаса заштите водотока потока Рашинац. 

У складу са концентрацијом постојеће и планиране физичке структуре, Планом се предвиђају два колектора, са једне, и са 

друге стране потока. 

Изградњом канализационог система, пресека цеви не мањим од Ø200,односно његовим гравитационим спровођењем и 

прикључивањем до предвиђеног колектора, копнени и водени екосистеми биће заштићени од даљег загађивања, што представља 

приоритет у очувању ове еколошке средине.  

Отпадне воде се не могу упуштати у водоток без третмана (система за пречишћавање) до нивоа квалитета воде водотока у који 

се упушта. 

У непосредној близини планираног колектора, односно потока, налази се постројење за биолошко пречишћавање фекалних 

отпадних вода "Био-рот", изграђено 2003.године. На ово постројење би се прикључили планирани колектори.  Постројење тренутно није 

у функцији, због неадектатног одржавања, а у наредном периоду неопходно је  планирати поновно стављање у функцију овог 

постројења.  

Уколико  постојеће постројење не буде задовољавало капацитет планираних садржаја, могуће је предвидети изградњу још 

једног постројења за пречишћавање.  

До изградње канализационог система, планирање прописних водонепропусних септичких јама, уместо тренутних 

полупропустљивих јама, представљало би само прелазно решење за локалну санитацију на нивоу домаћинстава, до изградње 

канализационе мреже. 

Планом је предвиђено да се сакупљање и одвођење атмосферских вода са саобраћајних површина изведе применом два 

различита система. 

За државни пут, то је систем отворених канала у путном појасу где постоје просторне могућности, а за секундарну мрежу 

саобраћајница унутар насеља, предвиђена је изградња затвореног система са сливницима за прикупљање и подземним каналисањем. 

 Капацитети система атмосферске канализације биће димензионисани на основу анализе меродавних хидролошких података 

приликом израде техничке документације. 

Као крајње место прихватања сакупљених атмосферских вода планира се поток Рашинац који протиче кроз насеље. Упуштање 

ових вода мора да  задовољи прописане критеријуме излазних параметара, у свему према Мишљењу надлежног предузећа ЈВП 

"Србијаводе", у поступку издавања водних услова.  

   Изградња према потребама будућих садржаја у граници Плана, реализоваће се у складу Правилима уређења и грађења за објекте 

комуналне инфраструктуре у оквиру Плана, и у складу са условима надлежних дистрибутивних предузећа.  

 Површине и коридори за планирану комуналну инфраструктуру, предвиђени су у оквиру површина јавне намене.  

1.7.3  Трасе и капацитети телекомуникационе инфраструктуре 

 С обзиром на степен изграђености  телекомуникационе мреже у обухвату планског подручја, према подацима надлежног предузећа – 

управљача система, за планиране садржаје у обухвату Плана постоје технички услови за изградњу нових прикључака. Прикључци ће се 

планирати у складу са захтеваним капацитетима у фази реализације садржаја. 

 Планиране инсталације су подземне чиме ће насеље добити дигиталне телефонске прикључке, АDSL и  IPTV услугу. 

Приликом реконструкције постојећих и планирања  нових саобраћајница, потребно је предвидети ТК-канализацију, односно 

коридор којим би се нови објекти повезали на постојећу мрежу.   

Просторним планом  је у обухвату ПДР-а планирана изградња оптичког кабла за повезивање са новом  локацијом MSAN 

станице, лоцираном у центру насеља. 

   Изградња према потребама будућих садржаја у граници Плана, реализоваће се у складу Правилима уређења и грађења за објекте 

телекомуникациое инфраструктуре у оквиру Плана, и у складу са условима надлежних дистрибутивних предузећа.  
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 Површине и коридори за планирану телекомуникациону инфраструктуру, предвиђени су у оквиру површина јавне намене.  

  1.7.4  Трасе, коридори и капацитети гасоводне инфраструктуре 

 

На простору обухвата Плана нема изграђених, нити планираних гасоводних инсталација.  

У случају гасификације насеља у постпланском периоду, инсталације и објекте дистрибутивне мреже, могуће је постављати 

на површинама јавне намене, тј. у коридорима постојећих и планираних саобраћајница, према општим условима за изградњу овог 

инфраструктурног система и уз усаглашавање са другим мрежама инфраструктуре. 

 

1.8  Трасе и капацитети водопривредне инфраструктуре 

Насеље Ртањ припада хидрогеолошком сливном подручју водоакумулације Боговина, и према Просторном плану подручја 

слива водоакумулације "Боговина", према степену санитарне заштите,  припада  широј зони заштите изворишта. 

 Поток Рашинац који протиче насељем је Уредбом о категоризацији и  класификацији водотока, сврстан у IIа категорију водотока. 

Према Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, сврстан је у водотоке II реда. 

Максималне количине опасних материја за дату класу, које се не смеју прекорачити, утврђене су Уредбама наведеним у 

водопривредним условима ЈВП "Србијаводе".  

За уређење бујичног потока Рашинац, потребно је урадити техничку документацију у виду Главног пројекта, а  у складу са 

Законом о водама и Законом о планирању и изградњи.  

Овим планом се задржава постојећа траса водотока, односно постојећа парцела корита потока. 

Ради заштите и несметаног омогућавања активности и радова у спровођењу мера заштите и одржавања корита водотока и 

објеката, непосредно уз корито потока, предвиђена је инспекцијска стаза у ширини од 3.0m.    

 

1.9  Општи урбанистички и други услови за уређење и изградњу 

         површина јавне  намене 

1.9.1  Услови за јавне саобраћајне површине 

Услови регулације и нивелације саобраћајница 

 Обзиром на постојеће, неповољно стање појаса регулације саобраћајница, а што се пре свега односи на недовољну ширину 

регулације, као и на саме трасе постојећих путева, за реализацију  планираних капацитета саобраћајница, односно њихових габарита 

неопходна су проширења регулације путева, а дуж појединих (краћих) деоница и корекције траса. 

Нови појас регулације саобраћајница, за потребе реконструкције или планиране изградње, утврдиће се на основу израђене 

техничке документације. 

До реализације планираних регулација саобраћајница, дефинисаних овим Планом, постојеће саобраћајнице могуће је у 

постојећим габаритима рехабилитовати, изводити радове на ојачању коловозне конструкције и појачаном одржавању, у складу са 

Законом о јавним путевима и на основу овог Плана. 

Нивелација саобраћајних површина принципијелно се задржавају као у постојећем стању. Нивелациони план за саобраћајнице 

је дат у Графичком прилогу бр.5 на коме је приказано саобраћајно решење. Детаљне вредности подужних и попречних падова 

саобраћајница биће одређени у складу са решењем начина сакупљања и одвођења атмосферских вода као и изградње других 

инфраструктурних система у профилу путева у поступки израде техничке документације. 

Начелни план подужних падова може се сагледати са назначених вредности висинских кота на ситуационом плану 

саобраћајног решења, а план попречних падова на цртежима попречних профила саобраћајница. 

 

Услови парцелације за формирање саобраћајних коридора 

Јавне саобраћајне површине предвиђене Планом највећим делом су дефинисане постојећим катастарским парцелама путева 

унутар насеља. 

Парцеле за планиране коридоре (регулације) саобраћајница формираће се одговарајућим урбанистичко-техничким 

инструментима (пројекат парцелације и препарцелације, пројекат исправке границе парцеле), на основу Планом дефинисане потребне 

ширине појаса регулације, односно на основу детаљног геодетског снимања и идејног решења трасе. 

У деловима где фактичке трасе саобраћајница одступају од катастарског стања парцела, делови постојећих парцела пута се 

припајају новој парцели саобраћајнице, и третирају се као површина јавне намене.   

 

Општа правила за уређење и изградњу саобраћајница 

Правила уређења и изградње саобраћајница одређена су према важећим прописима, техничким условима управљача државних 

путева и стандарда који регулишу ову област изградње. Такође су примењиване и одредбе Просторног плана општине Бољевац. 

Изградња и уређење свих јавних саобраћајних површина планира се по правилу са савременим коловозним застором. Оивичење 

површине коловоза према тротоару обезбеђује се уградњом бетонских/гранитних ивичњака, а са стране са које се не планира изградња 

тротоара предвиђено је уређење банкине / берме у ширини од 1,25m уз примарну саобраћајницу ван насеља, а 1,0m у границама насеља и 

ширине 0,8m уз остале јавне саобраћајнице. 

За уређење тротоарских површина могуће је предвидети застор од асфалта, бетона или префабрикованих бетонских плоча. 

Оивичење тротоара, према зеленој површини планира се баштенским ивичњацима или се тротоар завршава оградом суседних парцела. 

С`обзиром да је једно од планских начела и задржавање постојећег карактера насеља (резерват природних и амбијенталних 

вредности, сеоско, еколошко-туристичко, планинско подручје), то подразумева и задржавање постојећих стабала и дрвореда, тако да је 

на појединим местима дуж тротоарских површина приликом изградње, потребно локално сузити тротоаре и предвидети формирање 

отвора око стабала. 

Такође у духу начела очувања посебних вредности подручја, Планом је дефинисано уређење локалних саобраћајница као 

пешачко-колски путеви који представљају површине којима се крећу пешаци и возила под одређеним, посебним условима и режимом. 

Режим коришћења подразумева истовремено кретање возила и пешака јединственом саобраћајном површином. Режим се успоставља, 

административно и формално решењима надлежне службе општинске управе, а реализује пре свега применом посебних врста материјала 

за конструкцију и обликовање саобраћајнице и обавезним наглашавањем  посебности зоне постављањем прописане саобраћајне 

сигнализације и опреме на почетку/крају улице. У основи та правила се односе пре свега на ограничење брзине кретања возила, 

ограничење приступа одређеним категоријама возила, односно кретање возила под условима прихватљивим за пешаке. 

Примена методе "умирења саобраћајa" почива на принципу одвајања (дестимулисања) транзитног саобраћаја, и заједничко 

коришћење саобраћајне површине под условима прихватљивим за пешаке, деце у игри итд. Циљ је интеграција саобраћаја, животних 

потреба околног становништва и животне средине тако да се не наруши карактер амбијента подручја. 
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Планом се не утврђује као правило, али се за пешачко-колске саобраћајне површине препоручује примена изградње коловозног 

застора од префабрикованих бетонских елемената, гранитне коцке, калдрме, бојеног бетона или сличног материјала. Циљ примене 

материјала за коловозни застор, различитог у односу на остале саобраћајнице је да се самом формом коловозне конструкције, односно 

примењеног материјала, пре свега визуелно али и удобношћу вожње постигне да возач возила поуздано стекне утисак да се креће 

јединственом саобраћајном површином и дуж које је одређен посебан режим кретања возила, односно нагласи присуство пешака. 

Планом је предвиђено да се сакупљање и одвођење атмосферских вода са саобраћајних површина, изведе применом два 

различита система. 

За примарну саобраћајницу, пре свега дуж деонице ван насељеног подручја, као и на делу трасе унутар насељеног места, дуж 

које постоје просторне могућности предвиђено је решење са системом отворених сегментних канала у путном појасу. За секундарну 

мрежу саобраћајница унутар насеља предвиђена је изградња затвореног система са сливницима за прикупљање и подземним 

каналисањем. Капацитети система атмосферске канализације биће димензионисани на основу анализе меродавних хидролошких 

података приликом израде техничке документације. 

Као крајње место прихватања сакупљених атмосферских вода са саобраћајних површина планира се поток Рашинац који 

протиче кроз насеље. Систем атмосферске канализације треба да садржи и уређај за пречишћавање вода, односно сепаратор масти и уља. 

За све саобраћајне површине унутар границе насеља планира се постављање јавне расвете под условима који ће бити 

дефинисани приликом израде техничке документације. 

У коридорима саобраћајница могу се градити линијски системи комуналне и техничке инфраструктуре у складу са законом и 

према условима и правилима одређеним од стране управљача предметног инфраструктурног система и у току поступка израде техничке 

документације. 

Режим кретања возила и пешака јавним саобраћајницама и дуж пешачко-колских пролаза утврђује надлежни орган општинске 

управе доношењем Решења, а примењује се постављањем саобраћајане сигнализације, односно обележавањем саобраћајница. Решење 

претходи поступку израде техничке документације, и садржи услове и правила одвијања саобраћаја. 

Постављање паноа или других сличних објеката за рекламирање, оглашавање, информисање или неких других сличних 

садржаја у путном појасу поставља се уз услове које прописује Закон о јавним путевима и саобраћајно-техничке услове и правилима које 

одређује надлежни управљач предметног пута. 

 

Саобраћајна прикључења површина остале намене на јавну саобраћајну површину обављаће се  према условима и правилима 

које одређује управљач предметног пута. 

1.9.2  Услови за остале јавне површине 

 

I  Парк са спомеником и сквер уз државни пут 

 

    Постојећа парковска површина са спомеником, уз државни пут, предвиђена је за реконструкцију и уређење у складу са савременим 

принципима организовања јавних зелених- парковских површина. 

    У оквиру реконструкције могућа је корекција форме ове површине, а како се она према категорији планира као површина јавне 

намене, могуће је формирање засебне парцеле парка, у складу са Законом. 

    Приликом реконструкције потребно је водити рачуна о карактеру постојећег споменика, а планирано решење је потребно усагласити 

са конфигурацијом терена, општом функцијом парка, као и постојећом и планираном мрежом инсталација. 

    Постојећи сквер (наспрам парка), задржава своју функцију и позицију на месту уливања насељске саобраћајнице у државни пут. У 

оквиру реконструкције саобраћајнице, сквер је могуће реконструисати и прилагодити геометрији раскрснице и потребним саобраћајно-

техничким елементима, уз задржавање зелених површина. 

 

II  Скијалиште 

 С обзиром на специфичност функција и садржаја, као и просторни обухват, планирано скијалиште, у овом Плану, сврстано је у 

посебну урбанистичку целину за коју се утврђују принципи уређења и изградње, у складу са наменом, нормативима и стандардима за 

ову врсту садржаја. 

 Наведени принципи и смернице приказани су у делу Правила уређења и грађења у овом Плану. 

 

1.9.3 Услови за техничку и комуналну инфраструктурну мрежу 

  

Услови заштите инфраструктурне мреже и објеката 

 У складу са специфичностима изградње и експлоатације, законским прописима и правилницима који третирају одређене 

инфраструктурне системе, као и мрежом планираном у обухвату Плана, дефинишу се услови изградње у прописаним заштитним зонама 

и појасевима појединих инфраструктурних система. 

Електроенергетска мрежа  

- заштитна зона  далековода од 10kV износи минимум 2.0m обострано од хоризонталне пројекције далековода. 

У заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката високоградње и садња вегетације високог растиња. 

Евентуална изградња у близини заштитног појаса условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона од 1 kV до 400 kV (''Сл. лист СФРЈ'', бр. 65/88), односно сагласношћу надлежног предузећа – управљача система.  

Вододводна мрежа 

- заштитна зона главног цевовода износи 2,5 m обострано од трасе вода. 

У заштитној зони је забрањена изградња објеката, изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са осталом 

инфраструктуром врше се по важећим прописима и нормативима, уз обострану заштиту. Услове за изградњу објеката у непосредној 

близини цевовода издаје надлежно предузеће – управљач система. 

 

Канализациона мрежа 

2 заштитна зона канализационе мреже и колектора  износи 1,5 m обострано од трасе вода. 

У заштитној зони је забрањена изградња објеката, изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са осталом 

инфраструктуром врше се по важећим прописима и нормативима, уз обострану заштиту. Услове за изградњу објеката у непосредној 

близини цевовода издаје надлежно предузеће – управљач система. 

Телекомуникациона мрежа и објекти 

Утврђена зона заштите према прописима износи: 
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3 Оптички кабл  - 1 m обострано од хоризонталне пројекције кабла (ужи  

                                   појас заштите) 

- 4 m (шири појас заштите) 

4 Приступни чвор  - нема заштитне зоне 

5 Максимална површина земљишта за приступни чвор је 100m². 

У ужем појасу заштите није дозвољена изградња. Изградња у ширем појасу заштите, као и укрштање са другим 

инфраструктурним мрежама, условљено је прописима и условима надлежног управљача телекомуникационе инфраструктуре.   

 

Правила за изградњу инфраструктурне мреже и објеката 

 

Електроенергетска мрежа 

1. Кабловска мрежа се предвиђа као подземна, или надземна на бетонским стубовима; 

2. Подземни каблови се полажу директно у земљани ров минималне ширине 0,4 m или у кабловску канализацију; 

3. Каблови се полажу на дубини од минимално 1,2 m, изузев на месту укрштања са путем, где је дубина рова минимално 1,5 m; 

4. На месту укрштања са путем за каблове у рову се обезбеђује посебна заштита од оштећења – заштитна цев; 

5. У један ров може се положити један или више каблова; 

6. Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација морају се задовољити минимална прописана растојања заштите; 

7. Надземна мрежа се поставља на бетонским стубовима одговарајуће висине који се постављају у коридорима постојећих и 

планираних саобраћајница; 

8. Стубове постављати према условима које утврђује надлежни управљач пута; 

9. Водови се на прописаној висини постављају у складу са техничким прописима надлежног управљача инфраструктуре, и на начин 

да не ометају одвијање саобраћаја и коришћење земљишта у окружењу;  

10. Уколико се предвиђа изградња нових трафо-станица за планиране садржаје, мора се обезбедити колски приступ за допрему, 

монтажу и одржавање опреме, као и приступ за ватрогасно возило.  

Повезивање се врши на основу услова надлежног електродистрибутивног предузећа. 

Водоводна мрежа 

1. Улична мрежа се поставља испод коловоза, на 1,0 m од његове ивице или поред коловоза; 

2. Дубина укопавања износи минимално 1,0 - 1,2 m; 

3. Мрежа се у начелу полаже у коридор површине јавне намене. Полагање трасе је могуће и ван површина јавне намене, уз 

регулисање правно-имовинских односа, у складу са Законом; 

4. Мрежу полагати у супротној страни улице од планиране или изведене електро- и ТК-мреже, где је то могуће; 

5. Ако се у истом рову полажу водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања заштите. 

Канализациона мрежа 

1. Дубина укопавања: минимално 1,0 m; 

1. Мрежа се у начелу полаже у коридор површине јавне намене. Полагање трасе је могуће и ван површина јавне намене, уз 

регулисање правно-имовинских односа, у складу са Законом; 

2. Мрежу полагати у супротној страни улице од планиране или изведене електро и ТК-мреже, где је то могуће; 

3. Ако се у истом рову полажу водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања заштите; 

4. Укрштање ове мреже са другим инсталацијама врши се у складу са прописима, уз обостану заштиту и под углом од 90º. 

Телекомуникациона мрежа 

1. ТК мрежа се полаже подземно у коридору јавног пута, на минимално 0,50 m удаљености од регулационе линије; 

2. Дубина укопавања је 1,0 m; 

3. Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања заштите; 

4. Уколико се предвиђа изградња ТК-окана, иста су оквирних димензија 1,6х2,0х1,9m. 

 

1.10 Општи услови за изградњу објеката јавне намене 

 

    У обухвату Плана, односно грађевинског подручја насеља, могуће је, у складу са исказаним потребама, градити објекте јавне намене 

из домена здравства, школства, социјалне заштите, административних, комуналних и сличних делатности. 

    Ове делатности је могуће организовати у оквиру постојећих објеката, њиховом адаптацијом, пренаменом и прилагођавањем 

потребама новог садржаја. 

    Реконструкција, доградња или адаптација постојећих објеката у циљу пренамене у функцију јавне намене, могућа је директно на 

основу одредби овог Плана, уз поштовање услова и норматива за обављање одређене делатности. 

    За изградњу нових објеката јавне намене на претходно дефинисаном земљишту (формираној парцели) примењују се опште смернице 

за изградњу појединих садржаја јавне намене, дате у овом Плану. 

    За објекте јавне намене се овим Планом не утврђује минимална површина парцеле, ни урбанистички показатељи, већ се они утврђују 

у складу са конкретним захтевима појединих садржаја и општим урбанистичким правилима. 

     

1.10.1 Смернице за планирање јавних служби 
 

Табела 9 – Смернице / нормативи за планирање јавних служби 
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домови за децу 35  15-25        
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Објашњење 

скраћеница:  

* - ознака из првог 

реда (на шта се 

односи: корисник, 

становник, ученик и 

сл.) 

П – површина;  

БГП – бруто 

грађевинска 

површина 

 

     1.10.2 

Смернице за 

планирање 

комуналних 

делатности 

 

    У оквиру комуналних делатности Планом су задржане постојеће локације бунара, резервоара, црпне станице и постројења за 

пречишћавање отпадних вода. 

    Ови садржаји се могу реконструисати, дограђивати и санирати у складу са технолошким захтевима, директно на основу овог Плана.  

    У случају исказане потребе у планском обухвату се може планирати изградња зелене пијаце (продаја пољопривредних производа, 

сувенира и сл.) за потребе локалног становништва и корисника-гостију планираних туристичких садржаја. 

Локација пијаце се може формирати на расположивом земљишту, у централној зони насеља, на парцели чија се минимална 

површина не утврђује овим Планом, већ је условљена захтеваним обимом и садржајима у комплексу пијаце. 

Општи урбанистички и плански критеријуми које треба да задовољи садржај ове намене су следећи: 

- потребно је обезбедити одговарајући колски (снабдевачки) и пешачки приступ локацији; 

- локацију је потребно комунално опремити (санитарни чворови, одводњавање и прање платоа и сл.); 

- локацију је потребно оградити и обезбедити услове за одлагање комуналног отпада (са условима за његову несметану 

евакуацију); 

- у оквиру комплекса је могућа изградња објеката затвореног типа (управа, комерцијални садржаји и сл.), с тим да њихова 

површина не прелази 20% укупне изграђености парцеле; 

- објекти могу бити искључиво приземни; 

- комплекси су намењени продаји пољопривредних производа, сувенира и сл. 

 

1.11 Општи урбанистички и други услови за уређење водног земљишта  

 

Водно земљиште потока Рашинац у делу обухваћеном овим Планом, дефинише: 

- катастарска парцела потока бр.4068 к.о. Илино, односно катастарска парцела потока бр.6557 к.о. Мирово, заједно са 

5. фактичким стањем положаја потока на основу Катастарско-топографског плана, и 

6. инспекцијском стазом уз корито потока ширине 3.0m. 

 

2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА 

 

2.1 Услови и мере хидротехничког уређења 

 

Око потока се планира појас заштите водотока у ширини од 10.0m, oбострано од корита потока, у циљу: забране изградње, 

спровођења мера заштита вода, изградње водних објеката и уређаја, одржавања корита водотока и водних објеката и спровођења 

заштите од штетног дејства великих вода. 

Могуће је и формирање заштитног зеленог појаса.  

У оквиру појаса заштите водотока, са једне стране корита,  планирана је инспекцијска стаза ширине 3.0m. 

 

      2.2  Услови и мере у погледу геомеханичке стабилности терена 

 

 Услови за изградњу садржаја у обухвату Плана са становишта геомеханичке стабилности терена детерминисани су карактеристикама 

подручја, али и врстом и карактером планираних објеката. 

Терен планине Ртањ, у геоморфолошком смислу, карактерише морфоструктурни рељеф, и изразито стрме планинске падине. 

Препознатљив кречњачки масив у облику пирамиде, са врхом Шиљак представља природни феномен крашког рељефа и доминантан 

мотив у односу на ширу и ужу околину. 

Обзиром на геоморфолошке услове терена овим Планом се не предвиђају посебни услови изградње објеката, а у случају 

евидентирања одређених геомеханичких процеса приликом изградње објеката, приступиће се одговарајућим геотехничким 

истраживањима и утврђивању услова изградње. 

 

2.3  Заштита културних добара 

 

 Према условима надлежног Завода за заштиту споменика културе Ниш, за простор у обухвату Плана, Актом се утврђују услови 

чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара као и добара која уживају претходну заштиту и утврђеним мерама 

заштите. 

 

У обухвату Плана детаљне регулације је читаво рударско насеље које представља заокружену и вредну амбијенталну целину, 

коју чине објекти који немају изражене стилске карактеристике, већ аутентичан дух и карактер градње који се везује за почетак 

двадесетог века, и наше аутентично индустријско наслеђе. 

 Посебне мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења односе се на поједине групе објеката у оквиру  насеља, и 

подразумевају следеће: 

 

домови за одрасле 30-40    20      

домови за старе 45    20      

З
д
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ав

ст
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а 
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ш
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та

 

болнице     25    10** 3-5* 

домови здравља 0,2* 12000*   0,11      

здр.станице и 

амбуланте 

0,12* 3000* 

1500* 

  0,09      

К
у
л
ту

р
а 

библиотеке и 

читаонице 

  0,01**   1,000*  2-4* 10000*  

биоскопи        0,02 50  

позоришта        0,01 10 6-14 

Физичка култура и спорт 10*    0,25      
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 Прву групу објеката чине објекти који се морају чувати и реконструисани без икаквих измена, уз враћање у аутентично стање на 

основу веродостојних извора. То су објекти од значаја за идентитет насеља, и представљају индустријско наслеђе које сведочи 

о развоју српске привреде.   

У ову групу објеката спада рударско окно са сепарацијом, делом некадашње инетрне железнице и малом електричном 

централом, парковска целина у близини Гретине виле, мање вештачко језеро, спомен обележја као и тунел на излазу из насеља. 

 Другу групу објеката, који подразумевају и други вид заштите, представљају значајни јавни објекти из периода између два рата, 

који су претрпели измене и не инсистира се на њиховом аутентичном стању. Они се могу реконструисати и преобликовати у 

складу са потребама, под условом да се сачувају архитектонске карактеристике градње и аутентични елементи објекта, а све у 

складу са Условима Завода. 

У ову групу објеката убрајају се Гретина вила, некадашњи Соколски дом и Пионирски дом.  

 Трећу групу објеката чине низови типских објеката некадашњих кућа инжењера који су радили у руднику с почетка двадесетог 

века. За њих треба оставити могућност потпуне замене у случају да постоје шири интереси, што оставља могућност повезивања 

више парцела и изградња већих објеката и уређених слободних површина. У случајевима реконструкције или повећање 

капацитета објеката, кроз пројектовање је неопходно сачувати архитектонске вредности. Инвеститор је у том случају, у обавези 

да прибави Услове Завода за заштиту споменика културе Ниш.  

 

Актом Завода за заштиту споменика културе Ниш, бр.819/2, од 02.09.2013.год, дефинисани су и наведени Услови заштите и 

Мере заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и културних добара евидентираних у 

службеној документацији завода, као и Смернице за примену и спровођење услова и мера заштите.  

 

2.4 Заштита природе и природних добара 

Према подацима Завода за заштиту природе Србије, у простору обухвата Плана детаљне регулације не постоје евидентирана 

појединачна природна добра, тако да се Планом не предвиђају посебни услови заштите са овог становишта.  

 Општи услови заштите природе и природних добара, које је у поступку израде Плана прописао надлежни Завод, односе се на 

следеће: 

 

- концепт израде Плана мора бити прилагођен тако да мере уређења простора испуњавају критеријуме и стандарде заштите 

природе применом норматива и прописа о коришћењу природних ресурса; 

- у оквиру границе Плана могуће је предвидети просторно уређење предметног подручја уз развој еколошки утемељених облика 

туризма: спортско- рекреативног, сеоског, излетничког, здравственог, ловног, риболовног, етно и еко- туризма, ревитализацију  

еколошког потенцијала подручја са свим условима за производњу еколошки "здраве хране" и производњу дрвне масе уз развој 

мањих производних и пратећих услужних делатности у ободним насељима, уз испуњавање еколошких критеријума у складу са 

прописима из области заштите животне средине; 

- предметним Планом се не смеју планирати, пројектовати и изводити радови и активности који утичу на мењање морфологије 

простора, односно радови који ће оштетити или на било који начин угрозити природне вредности и предеони лик предметног 

подручја; 

- Планом је потребно предвидети мере којима се забрањује уништавање или оштећивање биљних и животињских врста, њихових 

станишта и непосредног природног окружења; 

- уколико се приликом припреме документационе основе предметног Плана утврди да делови простора, односно појединачни 

примерци вегетације (заштићене и строго заштићене врсте, записи, стабла- групе и др.), имају изузетне природне вредности и 

ако доприносе амбијенталним вредностима простора, Планом треба обезбедити одговарајуће режиме заштите. Планираном 

наменом површина обезбедити да се сва постојећа висока вегетација сачува у што већој мери; 

- Планом предвидети минимално уклањање високопланинске вегетације, односно крчење шума, сече појединачних стабала и сл., 

како би се очувала стабилност терена, а све у складу са техничким нормативима; 

- унутар граница Плана, планирати уређење постојеће "парк-шуме" као и уређење других површина које се могу обликовати као 

уређене зелене површине. Пошумљавање и сређивање слободних површина планирати садницама аутохтоних дрвенастих и 

жбунастих врста дрвећа, док је у парковском простору потребно извршити обнову оштећених врста по унапред утврђеном 

плану за уређење парка. Непланско и неконтролисано уношење алохтоних врста је строго забрањено. 

- одговарајућа саобраћајна инфраструктура мора бити планирана уз изградњу пратећих садржаја и паркинга, како би се избегло 

паркирање на зеленим површинама, тротоарима, коловозу, одмориштима, видиковцу и сл. 

- за власнике индивидуалних парцела предвидети обавезу изградњу паркинг места у оквиру саме парцеле; 

- Планом је потребно посветити посебну пажњу елементима, форми, материјализацији и детаљима у екстеријеру, са циљем 

очувања идентитета традиционалног градитељства, као и остварења хармоничне и садржајне просторне целине. Архитектонско 

обликовање објеката мора бити у складу са аутентичним архитектонским изразом, прилагођено локалним условима, 

једноставног и препознатљивог архитектонског склопа, који је карактеристичан за културно наслеђе овог подручја; 

- евакуацију отпадних и фекалних вода из објеката планирати прикључењем на канализациону мрежу. Уколико за то не постоји 

техничка могућност, планирати непропусне септичке јаму; 

- земљиште и подземне водотокове заштитити строго контролисаним одводом отпадних вода. Најстрожије је забрањено 

испуштање отпадних вода у водотоке и земљиште, без третмана до нивоа захтеваног законским прописима; 

- радови на заштити од ерозије морају се спроводити садњом аутохтоних врста, те подбусењавањем или подсејавањем травног 

покривача уз помоћ жичаних плетера; 

- решити проблем постојећих дивљих депонија, комуналног или грађевинског отпада и предвидети њихову санацију, односно 

одредити начин сакупљања отпада и отпадних материја постављањем контејнера за комунални и грађевински отпад, за чију ће 

периодичну евакуацију бити надлежна општинска комунална служба; 
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- планирати да уколико се у току радова наиђе на геолошка или палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену 

природну вредност, одредбом члана 99. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/2010 и 91/2010), 

налазач је дужан да о налазу обавести Министарство животне средине, рударства и просторног планирања. 

2.5  Мере заштите од елементарних непогода, пожара,  

       техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава 

Услови и мере заштите од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа,  ратних дејстава и др., уређени су 

одредбама Закона о ванредним ситуацијама (''Сл. гласник РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012). 

 

У планска решења Плана уграђене су превентивне мере заштите које се у начелу предвиђају планом заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама (као обавезним документом у складу са Законом о ванредним ситуацијама), и то у смислу: 

1. дефинисаних правила уређења и грађења, са оптималним степеном заузетости простора, међусобних удаљења објеката, условима 

инфраструктурног опремања и др., којима се обезбеђује превентивно деловање у ванредним ситуацијама (спречавање ширења 

утицаја, могућност интервенција и др.); 

2. карактеристика и капацитета постојеће и планиране саобраћајне мреже; 

3. капацитета постојеће и планиране инфрасрукутре; 

4. дефинисаних других мера од значаја за заштиту у ванредним ситуацијама. 

 

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја од елементарних непогода, поред планских превентивних мера, које 

се односе на начин изградње и обликовања објеката, потребно је приликом пројектовања и изградње узети у обзир меродавне параметре 

који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина 

ветра, носивост терена, висина подземних вода и сл.), у складу са законском регулативом.  

 

Са аспекта заштите од земљотеса, а у складу са Законом о ванредним ситуацијама, планским решењима су испоштоване 

превентивне мере у погледу висина и удаљења објеката, зона зарушавања и сл. У циљу заштите од земљотреса обавезна је примена 

принципа асеизмичког пројектовања објеката, у складу са сеизмичким карактеристикама подручја, а на основу Правилника о техничким 

нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

 

Поред планских превентивних мера, које се односе урбанистичке параметре градње (изграђеност простора), посебне мере 

заштите од пожара приликом изградње спроводе се применом одредби Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', бр. 11/2009), 

Закона о ванредним ситуацијама (''Сл. гласник РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и пратећих прописа. 

 

 Према подацима Министарства одбране Републике Србије – Управе за инфраструктуру, Сектора за материјалне ресурсе, у простору 

обухваћеном Планом не постоје посебни услови од интереса за одбрану земље. 

 

2.6  Заштита животне средине  

 

  2.6.1 Процена утицаја на животну средину 

 

Полазећи од стања квалитета животне средине на подручју Просторног плана општине Бољевац , утврђене су категорије 

животне средине, по којима Ртањ спада у незагађена подручја, односно подручја квалитетне животне средине.  

На основу Мишљења бр. 501-сл/2012-III-02, Одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијаске послове и извршења, 

Општинске управе Бољевац, за предметни План детаљне регулације није рађена Стратешка процена утицаја на животну средину. 

 Са аспекта постојећих активности које се задржавају, и планираних активности у простору обухвата Плана, може се извршити 

прелиминарна процена утицаја планских решења на животну средину, односно процена утицаја на карактеристичне индикаторе животне 

средине.  

Oбзиром на карактеристике планског подручја и планирани оквир активности у њему, као кључни индикатори за праћење 

квалитета животне средине прелиминарно се дефинишу: квалитет ваздуха, квалитет земљишта, квалитет воде, ниво буке, карактеристике 

садржаја (објеката), опремљеност инфраструктуром, управљање отпадом. 

 Дефинисаном планском концепцијом и планским мерама које се предвиђају у даљој разради Плана, у начелу се предвиђа унапређење 

постојећих садржаја и начина њиховог функционисања у простору, изградња нових садржаја из домена делатности које имају  мали 

потенцијално негативан утицај на животну средину. 

 

 2.6.2  Мере заштите животне средине 

 

Израдом Плана детаљне регулације, интегрисањем планских смерница планова вишег хијерархијског нивоа, избором планских 

решења у погледу уређења и организације простора, дефинисањем урбанистичких и других услова изградње, правила уређења и 

грађења, услова инфраструктурног опремања подручја – дефинисана су планска решења у складу са принципима одрживог просторног и 

еколошког развоја, односно решења која омогућавају контролисано управљање животном средином.  

Опште мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја и повећање позитивних ефеката Плана на животну средину 

обухватају најшири оквир деловања у реализацији и спровођењу планских решења, у циљу одрживог уређења и коришћења простора и 

његове интеграције у окружење, и односе се на следеће: 

- поштовање пропозиција и прописаних правила уређења и грађења у Плану, 

- поштовање и имплементацију услова и мера надлежних предузећа, организација и институција приликом реализације садржаја, 

- изградњу комуналне инфраструктурне мреже за евакуацију фекалних и атмосферских вода, са обавезним предтретманом пре 

упуштања у реципијент, 

- регулисање мера одржавања и чишћења приобалног дела корита потока, 

- реализацију свих мера заштите у погледу заштите подземних и површинских вода, ваздуха и земљишта, заштите природе и 

животне средине, прописаних од стране надлежних институција,  

- изградњу техничке инфраструктурне мреже за опремање простора у складу са Планом, 

- стимулисање избора еколошки најприхватљивијих енергената у циљу смањивања загађења животне средине, 
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- организовано и контролисано одлагање комуналног и другог чврстог отпада, у свим фазама реализације Плана и експлоатације 

садржаја, како појединачно, тако и на организованим локацијама, на местима најприкладнијим за ту намену, у складу са 

Законом о управљању отпадом, 

- очување и заштита постојећег шумског фонда и контролисана сеча шума, репрезентативних стабала и примерака ретких и 

заштићених врста,  

- успостављање режима санитарног надзора и заштите од загађења животне средине у широј зони заштите водоизворишта, 

- успостављање јединственог мониторинга квалитета животне средине за цео плански обухват – како у фази реализације Плана, 

тако и у постпланском периоду. 

 

2.7   Мере енергетске ефикасности изградње 

 

  Енергетска ефикасност подразумева скуп мера које се примењују у циљу смањења потрошње енергије, на начин да ниво комфора 

коришћења објеката и простора не буду промењени.  

  Енергетска ефикасност се односи – како на урбанистички аспект планирања и уређења простора, тако и на аспект изградње 

објеката – са ефектима уштеде потрошње енергије. 

 

  Урбанистичке мере са аспекта енергетске ефикасности, које су примењене у планским решењима овог Плана, односе се на: 

-      дефинсање концепта изградње сагласно карактеру и условима микролокације (низак степен изграђености, изградња објеката 

прилагођених конфигурацији, орјентацији, климатским условима средине и др.), 

-      дефинисање усова уређења слободних површина и озелењавања, усаглашено са микроклиматским условима средине, и др. 

 

  Са аспекта енергетске ефикасности изградње објеката, поред горе наведених урбанистичких мера, предвиђа се и примена општих 

принципа енергетске ефикасности у зградарству, који подразумевају следеће: 

1. коришћење обновљивих енергената, 

2. могућност примене алтернативних извора енергије (у складу са природним и еколошким условима средине), 

3. употребу енергетски ефикасних потрошача,  

4. изолацију објеката,  

5. уградњу мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије и др.  

 

  Приликом изградње планираних објеката и садржаја, поред поштовања услова и правила дефинисаних овим Изменама и 

допунама, обавезна је примена важеће законске регулативе у области енергетске ефикасности, а посебно: 

3. Правилника о енергетској ефикасности зграда (Сл. гласник РС, бр. 61/2011) и  

4. Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (Сл. гласник рс, бр. 69/2012). 

2.8. Посебни услови у складу са стандардима приступачности 

 

  У складу са планираним наменама садржаја, односно начином коришћења планираних објеката, приликом пројектовања и 

изградње објеката и слободних површина, потребно је придржавати се услова којима се површине и објекти чине приступачним особама 

са инвалидитетом, старим особама и деци, у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. гласник РС'', бр. 

19/2012). 

 

3.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

   У КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЗОНАМА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 

  

 3.1  Општа правила уређења и грађења у обухвату Плана 

  

 Правила уређења и грађења у овом Плану дефинишу се за цео обухват Плана, као скуп општих правила за изградњу и 

реконструкцију објеката, уређења грађевинског земљишта, и скуп посебних правила за изградњу објеката у урбанистичким целинама и 

зонама утврђеним у овом Плану. 

 

Правила уређења и грађења служе за утврђивање урбанистичких и других услова за изградњу и реконструкцију објеката, 

односно издавање локацијске и грађевинске дозволе и израду урбанистичких пројеката у складу са пропозицијама овог Плана. 

 

 Правила за прикључење на инфраструктурну мрежу  

Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим техничким могућностима мреже, а на основу 

општих правила дефинисаних у овом Плану, односно услова надлежног дистрибутивног  предузећа.  

 

Приликом израде пројектне документације, односно изградње објекта, инвеститор, односно надлежни орган у име инвеститора, 

у обавези је да прибави посебне услове за прикључење објекта на јавну инфраструктруну мрежу надлежних дистрибутивних предузећа / 

управљача инфраструктурних система. 

 Минимални ниво комуналне опремљености земљишта на појединачним парцелама намењеним за изградњу подразумева: 

- прикључење на јавни пут (директно или индиректно, преко колског приступа), 

- прикључење на електроенергетску мрежу, 

- прикључење на водоводну мрежу, 

- изградњу водонепропусне септичке јаме, до реализације насељске мреже фекалне канализације. 

 

Одлагање чврстог комуналног отпада  

 

Обзиром на планиране намене простора у обухвату Плана, овде се ради о комуналном отпаду из објеката, који се у начелу 

одлаже у оквиру сопствене парцеле/комплекса, у посуде за смеће, одакле се организовано евакуише на јавно одлагалиште (депонију) 

преко надлежног комуналног предузећа.  

 

Капацитет посуда за смеће се одређује према броју корисника, и то према критеријуму:  
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- за индивидулане стамбене објекте појединачне посуде (канте);  

- за вишепородичне стамбене објекте 1 посуда (контејнер запремине 1.000l) / 16 станова, односно 1 посуда / 800m² корисне 

површине објекта;  

- за објекте пословне намене 1 посуда / 800m² корисне површине објекта. 

Посуде за смеће се постављају на уређене бетониране или асфалтиране површине (у циљу лакшег одржавања), приступачне 

возилима за евакуацију смећа и на начин који неће угрожавати коришћење сопствене и суседних парцела.  

За одлагање и евакуацију посебних врста отпада примењују се прописи и законска регулатива која регулише ту материју. 

Посебни услови прописани том законском регулативом и прописима утврђују се у поступку издавања локацијске дозволе или израде 

урбанистичког пројекта. 

 

 Правила за парцелацију 

 

Постојеће катастарске парцеле су основ за образовање нових грађевинских парцела. 

Планом ће се  омогућити формирање нових парцела правилног облика (правоугаоника или трапеза). 

Формирање нових парцела за изградњу на грађевинском земљишту вршиће се Пројектима препарцелације и парцелације, у 

складу са условима за формирање грађевинских парцела, описаним у Правилима уређења грађевинског земљишта.  

Грађевинска парцела мора имати приступ јавној саобраћајници. 

 За постављање/изградњу објеката инфраструктуре (трафостанице, приступни чворови телекомуникационе мреже, постројења за 

пречишћавање и сл.) у обухвату Плана се не предвиђа формирање засебних парцела, већ се њихово постављање у начелу омогућава на 

површинама јавне намене или површинама парцела грађевинског земљишта, у складу са Законом. У случају исказане потребе за 

формирањем засебних парцела за овакве објкете, исте ће се формирати на основу Пројекта парцелације или препарцелације, у складу са 

Законом, и уз регулисане имовинско-правне односе власника/управљача инфраструктуре и сопственика парцела.  

 

Правила за уређење зелених површина   

Изградња и уређење слободних и зелених површина на појединачним парцелама, или комплексима врши се на основу пројеката 

уређења који је саставни део пројектне документације за изградњу објекта. 

Приликом планирања и изградње слободних и зелених површина потребно је поштовати следеће услове: 

- минимални проценат заступљености зеленила у оквиру парцеле / комплекса је 20 %, 

- у слободне и зелене површине се не урачунавају интерне колске комуникације и паркинг површине на парцели, 

- зеленилом у оквиру парцеле се не могу угрозити услови функционисања суседних парцела, 

- формирање зелених површина и избор врста за озелењавање је потребно усагласити са трасама подземних инсталација унутар 

парцеле, 

- избор врста за озелењавање је потребно усагласити са организацијом парцеле и микро-локацијским условима, 

- пожељно је на одговарајући начин планирати визуелну и хигијенску заштиту површина за лоцирање посуда за смеће зеленилом 

одговарајућих врста (шибље, жбуње и сл.), 

- у предвиђеном коридору заштите потока Рашинац, пожељно је, ка граничним парцелама, формирати појас заштитног зеленила, 

који ће имати антиерозивни карактер. 

 

 Општа правила за изградњу објеката  

   

 Породични (индивидуални) стамбени објекат у смислу овог Плана јесте објекат са максимално 4 (четири) стамбене јединице. 

 Вишепородични стамбени објекат у смислу овог Плана јесте објекат са 5 (пет) и више стамбених јединица. 

 Стамбени простор – стамбену јединицу са помоћним и пратећим просторима у оквиру породичног и вишепородичног објекта 

организовати према функцији и важећим нормативима. 

 Светла висина стамбених просторија не може бити мања од 2,5 m (препоручује се минимум од 2,6m).   

 Пословни простори у склопу стамбених објеката, односно као самостални објекти, треба да су изграђени према функционалним, 

санитарним, техничко-технолошким и другим условима, односно према важећим прописима за одређену намену или делатност. 

 Стандардна светла висина пословних, радних просторија не може бити мања од 2,8 m, односно треба да је у складу са прописима 

за обављање одређене врсте делатности, осим у објектима непокретних културних добара и заштићеним целинама, где под 

одређеним условима може бити и мања. 

 Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни и опремљени свим савременим инсталацијама у 

складу са важећим нормативма и прописима за објекте одређене намене. 

 Објекти свих врста и намена треба да задовоље потребне критеријуме у смислу прописа из области енергетске ефикасности 

изградње. 

 Код изградње нових вишепородичних стамбених или стамбено-пословних објеката обавезно је приликом пројектовања решити 

постављање расхладних (клима) уређаја на стамбеним и пословним јединицама, на начин да оне буду једнообразно постављене 

и решено уливање кондензата у олучне вертикале или посебне вертикале повезане на кућну канализациону мрежу. 

 Код грађења објеката на синору водити рачуна да се објектом или његовим делом (испадом, стрехом, темељима и сл.) не угрози 

ваздушни, односно  подземни простор суседне парцеле.  

 Кровне равни свих објеката у погледу нагиба треба да су решене тако да се атмосферске воде са површина крова воде у сопствену 

парцелу, односно усмеравају на уличну канализацију. 

 Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмерити према другој парцели, односно објектима на суседним 

парцелама. 

 У случају када за одвођење површинских вода не постоји нивелационо решење на нивоу просторне целине, ове воде се са 

сопствене парцеле одводе слободним падом према риголама, односно према улици (регулисаној канализацији, односно 

риголама) са најмањим падом од 1,5%. 

 Изграђене саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража и других просторија, којима се 

савладава висинска разлика изнад коте терена, колске приступне путеве дворишту и манипулативне дворишне платое, треба 

извести са падом оријентисано према улици, односно регулисаној интерној атмосферској канализационој мрежи у оквиру 

парцеле, евентуално делом према зеленим површинама на парцели (врт, башта и слично). 

 У случају изградње гараже у сутерену објекта, пад рампе за приступ гаражи оријентисан је према објекту, а одвођење 

површинских вода решава се дренажом или на други погодан начин. 
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 Одвођење површинских вода са рампе изведене за већи број гаража планираних у сутерену објекта (вишепородични, пословни 

објекти и др.) обавезно решавати кнализационом мрежом прикљученом на уличну канализацију. 

 Саобраћајне површине – приступни путеви, платои треба да су изведени са савременим коловозни застором: бетон, асфалт-бетон 

или поплочање разним типским елементима.  

 Нивелацију планирних садржаја, неопходно је ускладити са планираном нивелацијом саобраћајница, и у свим целинама 

омогућити неометане приступе. 

 Кота приземља објеката, без обзира на намену објеката и тип градње, одређује се у односу на коту нивелете јавног или 

приступног пута, односно тротоара испред објекта. 

 Колски улаз у парцелу се не може градити на удаљености мањој од 10,0m од лепезе раскрснице на државном путу, односно 5.0m 

на осталим саобраћајницама. 

 

  Правила за реконструкцију објеката 

 

 На постојећим  објектима, у складу са њиховом наменом и прописаним правилима грађења утврђеним за грађење у одређеној 

зони, дозвољена је реконструкција, доградња, адаптација и санација.  

 У подручјима у оквиру целина, за која важе посебне мере у погледу заштите непокретних културних добара, третман постојећих 

објеката мора бити у складу са мерама заштите прописаним актом надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

 Доградња објеката може се вршити до задовољења утврђених урбанистичких параметара у овом Плану, као и према свим 

правилима грађења прописаним Планом (у погледу положаја објекта на парцели, планиране намене, спратности и др.).  

 Реконструкција, доградња и адаптација се не могу одобрити за постојеће објекте који су бесправно изграђени, односно не 

поседују грађевинску, односно употребну дозволу.  

 Реконструкција, доградња и адаптација се не могу одобрити за постојеће објекте који су по било ком основу предмет спора 

власника и корисника објеката и простора на сопственој и суседним парцелама. 

 Реконструкција постојећег стамбеног објекта, у циљу постизања сигурности и стабилности објекта са променама 

конструктивних елемената, спољњег изгледа објекта и другог, дозвољава се са задржавањем основне намене, као и 

претварањем дела или целог стамбеног простора у пословни, тако да објекат може бити стамбено-пословни или пословни. 

 За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0m за породичне, дносно 5.0m за вишепородичне и пословне 

објекте – реконструкција се може вршити само у постојећим габаритима објекта, без нових наспрамних отвора према суседном 

објекту.  

 У случајевима одступања од горњих правила, реконструкција се може одобрити уз писмену сагласност суседа. 

 Реконструкција помоћних објеката изграђених на парцели као засебних објеката и њихово претварање у стамбени простор није 

дозвољено, изузев код породичних стамбених објеката када је помоћни објекат дограђен уз постојећи стамбени, уколико се 

тиме може обезбедити квалитетан стамбени простор и уколико се тиме не угрожавају услови функционисања парцле 

(паркирање возила, приступ парцели и сл.). 

 Доградња стамбеног објекта у циљу повећања, проширења стамбеног простора дозвољава се у склопу постојећег стана или као 

засебна стамбена јединица у габариту јединственог објекта, уколико укупан број јединица у објекту не прелази дозвољени 

максимум од 4 стана, и то до задовољења урбанистичких параметара прописаних за одређену зону.  

 Доградња на постојећем стамбеном или пословном објекту дозвољена је уз претходну статичку проверу стабилности и 

сигурности објекта, односно предузете мере заштите објекта, за намену у складу са основном наменом објекта и дозвољеним 

делатностима за зону, уз услов да се доградњом поштује положај отвора и не наруши архитектонско-обликовна форма и 

пропорције објекта. 

 Адаптација стамбеног и пословног објекта се дозвољава у циљу промене организације простора у објекту, промене намене 

објекта или дела простора у објекту, замене уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, без промене 

конструктивних елемената, спољњег изгледа објекта и другог. 

 Дозвољена је адаптација таванског простора стамбеног и пословног објекта у стамбени, односно пословни, уколико просторије у 

адаптираном таванском простору испуњавају техничке прописе и нормативе за планирану намену. 

 У склопу адаптације је дозвољено претварање стамбеног у пословни простор, величине, садржаја и опреме у складу са 

планираном делатношћу чије је обављање дозвољено. 

 Претварање пословног простора у стамбени у стамбено-пословном објекту или пословном објекту дозвољава се уколико 

пословни простор у објекту није изричито условљен и уколико становање као намена није у колизији са врстом делатности која 

се у објекту одвија. 

 Надоградња једне или више етажа дозвољава се се до максималне спратности утврђене у одређеној целини, а на основу 

резултата анализе статичких и других особина објекта, носивости тла, уз усаглашавање архитектонско-обликовних елемената 

са архитектуром објекта, као и суседних објеката и окружења.  

 Адаптација стамбеног простора на спратним етажама код вишепородичних стамбених објеката,  у пословни простор, са 

коришћењем стамбеног степеништа, може се одобрити за делатност чије функционисање не ремети услове становања у објекту, 

уколико за то постоје просторни и технички предуслови и уз сагласност свих власника, односно корисника објекта тј. делова 

објекта. 

 Адаптација и претварање пословног простора у стамбени се дозвољава уколико пословни простор у том објекту није 

искључиво условљен. 

 

3.2  Правила уређења и грађења за  

       Целину (1) у функцији становања  у комбинацији са туристичким садржајима   

 

3.2.1  Правила уређења грађевинског земљишта 

 

 У оквиру Целине у функцији становања у комбинацији са туристичким садржајима  (1), која просторно заузима највећу 

површину, и у којој је и највећа концентрација постојеће физичке структуре, али тренутно са ниским степеном активности, предвиђа се 

задржавање постојећих објеката, њихова функционална трансформација у смислу реконструкције, модернизације, активирања и 

комерцијализације постојећих садржаја у циљу побољшања услова становања и развоја туристичке понуде, као и изградња нових 

објеката у функцији становања и туризма. 
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Урбанистички показатељи  
   Табела бр.3 – Урбанистички показатељи 

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ПАРЦЕЛЕ                           максимално 30% 

% ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ  минимално 20% 

 

Минимална површина и ширина грађевинске парцеле 

 

 Минимална површина грађевинске парцеле у обухвату ове Целине, намењена изградњи нових објеката, износи 400m2 за 

слободностојеће објекте. 

 Минимална ширина грађевинске парцеле, намењене за изградњу нових објеката у складу са Планом, утврђује се на основу намене 

објеката и начина изградње, односно постављања објекта на парцели и приказана је у Табели бр. 4. 

 
Табела бр.4 – Површина и ширина уличног фронта грађевинске парцеле 

Врста објекта Намена објеката 

                    Парцела 

Мин. површ.парцеле 
        (m2) 

Мин. шир. фронта 
парцеле   (m') 

Слободностојећи објекти 

породични стамбени објекат          400 12 

вишепородични стамбени објекат 
(стамбено-пословни) 

         600 20 

објекти у функцији туризма          600 15 

викенд становање          600 15 

комплекси у функцији туризма        1500 25 

Двојни објекти породични стамбени објекат 500(2x250) 16(2x8) 

   

За постојеће парцеле које су мање површине или ширине од прописаних вредности за ову Целину, дозвољава се изградња 

искључиво стамбених објеката са једним станом, уз поштовање свих осталих услова прописаних за Целину.  

 

На формираној грађевинској парцели веће површине, у овој Целини, могућа је изградња већег броја објеката исте или 

различите намене у форми стамбеног, стамбено-пословног, или туристичког комплекса, са заједничким приступом и заједничким 

садржајима на парцели. 

Ови објекти могу бити различитих типова (слободностојећи, двојни, у низу). 

За овакве комплексе важе сви услови прописани за ову Целину.  

 За постојеће изграђене  објекте у овој целини, у складу са Законом о планирању и изградњи могуће је утврдити земљиште / парцелу 

за редовну употребу, а површине око њих се уређују као слободне површине у функцији комплекса. 

 

3.2.2  Правила за изградњу објеката 

  

Врста и намена објеката који се могу градити: 

 

- стамбени објекти 

- стамбено-пословни објекти 

- објекти у функцији туризма 

 

У овој целини планирана је реконструкција и адаптација:  

- постојећих стамбених објеката у циљу побољшања  стамбених услова, 

- постојећих стамбених објеката и њихово стављање у функцију туризма (трансформација у породичне пансионе, апартмане за 

издавање, домаћинства са специјалним понудама), 

- постојећих објеката и њихова трансформација у објекте туризма (омаралишта, мањи хотели).  

 

У овој целини могућа је и изградња нових стамбених објеката. 

У овој целини могућа је и изградња нових објеката у функцији туризма, и то: 

- у оквиру постојећих окућница, изградња  пратећих објеката у функцији руралног туризма (вајати, гостинске смештајне јединице, 

млекаре..), како би могла бити понуђена и  производња еко-хране, етно-занатских производа, и других аутентичних садржаја, 

- изградња нових објеката у функцији туризма, где предност има изградња на темељима и у габаритима постојећих, напуштених 

објеката, у циљу поштовања наслеђене амбијенталне архитектуре, 

- изградња нових објеката у функцији туризма, односно могућност потпуне замене постојећих, у случају да постоје шири интереси, 

и формирање већих комплекса, 

- изградња нових објеката у виду већих комплекса викенд и руралног становања, туристичких комплекса на слободним 

површинама, у делу који не представља центар туристичког насеља, 

- могућност формирања кампа, у делу ван насеља, у складу са важећим прописима и правилницима о техничким условима и 

садржајима за формирање кампа. 

У оквиру ове Целине, осим стамбених и туристичких објеката, могуће је градити и друге компатибилне објекте и садржаје, који 

својом наменом и делатношћу неће имати штетног утицаја на животну средину. 

Могуће пратеће, допунске намене у оквиру ове целине могу бити: 

 трговина, угоститељство, занати и услуге, пословање,  

 спортско-рекреативне површине, и 

 јавни објекти. 

Забрањене намене у у оквиру ове целине су производне делатности које неповољно утичу на животну средину, односно објекти 

за које се може захтевати Процена утицаја на животну средину, а који у поступку Процене утицаја не задовоље еколошке критеријуме 

средине. 
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У оквиру ове Целине налази се група  објеката који имају своје амбијенталне вредности, аутентичан дух, с почетка двадесетог 

века, и у њу се убрајају типски објекти некадашњих кућа инжењера који су радили у руднику. 

За њих постоји могућност потпуне замене, у случају да постоје шири интереси, као и могућност реконструкције или повећања 

капацитета, уз непоходно очување архитектонских вредности приликом пројектовања, а све у складу са условима Завода за заштиту 

споменика културе, Ниш. 

     

Положај објеката и површина у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Положај грађевинске линије објеката или површина предвиђених у овој Целини се утврђује: 

- на минимално 10.0m удаљености у односу на  регулацију коридора пута примарне саобраћајнице - државни пут IIБ број 421,  

Бољевац-Сокобања ; 

- на минимално 5,0m удаљености у односу на регулацију коридора јавних путева насељских саобраћајница у оквиру Целине, 

изузев на појединим деоницама где минимална удаљеност износи 10.0m; 

- у односу на колско-пешачке саобраћајнице грађевинска линија се утврђује на основу позиције већине изграђених објеката, с тим 

што не може бити мања од 3.0m; 

- oко потока Рашинац  планира се  појас заштите водотока у ширини од 10.0m, oбострано од корита потока, у циљу забране 

изградње, што уједно представља и положај грађевинске линије. 

Положај грађевинских линија приказан је на Графичком прилогу бр. 4. 

Најмање дозвољено растојање основних габарита објеката и линија суседне грађевинске парцеле, износи: 

- када на бочној страни објекта не постоје отвори стамбених, односно радних просторија – минимум 1.5m за приземне, односно 

2.5m за спратне објекте, 

- када на бочној страни објекта постоје отвори стамбених, односно радних просторија – минимум 2.5m за приземне, односно 3.5m 

за спратне објекте, 

 

Међусобна удаљеност нових објеката износи минимум 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 5.0m, уколико на бочној 

страни објекта постоје отвори стамбених или радних просторија, односно 4.0m уколико на бочној страни објекта не постоје отвори. 

            Површина и спратност објеката 

 

У оквиру ове целине, према типологији, могу се издвојити три групе објеката:  

 Типски објекти некадашњих кућа инжењера који су радили у руднику (објекти колективног становања са два улаза, постојеће 

спратности "П+2", груписани у североисточном делу ове целине). 

Дозвољена је реконструкција, адаптација и санација ових објеката, уз задржавање постојеће спратности - "П+2", уз евентуално 

могућу изградњу поткровне етаже поштујући постојеће висине слемена, спратности "П+2+Пк". 

 Типски приземни  објекти, са правилним, издуженим основама, углавном приземни "П",  класичне архитектонске форме, 

сведено дефинисани, са наглашеним каменим соклама.   

Дозвољена је реконструкција, доградња, адаптација и санација ових објеката, максималне спратности "П+1", или "П+Пк". 

 Стамбени објекти новијег датума изградње, груписани у централном делу ове целине.   

Дозвољена је реконструкција, адаптација и санација ових објеката, максималне спратности "П+1+Пк ". 

Максимална дозвољена  спратност нових стамбених објеката  износи "П+1+Пк". 

 

Максимална дозвољена  спратност нових објеката у склопу туристичких комплекса износи "П+2+Пк". 

  

Услови приступа парцели и паркирања возила  

 

 Приступ парцелама, односно објектима, предвиђа се преко планираних приступних јавних саобраћајница, изузетно преко 

индиректних пролаза, минималне ширине 2.5m за породичне стамбене објекте, односно 3.5m за остале објекте. 

 

 Површине за паркирање возила за кориснике ове целине, обезбеђују се унутар границе парцеле, изван површине јавног пута, према 

следећим критеријумима: 

- за сопствене потребе, 1 ПМ/ 1 стан,   

- за пословни простор, 1 ПМ/ 70m² корисног простора  

- за угоститељске објекте, 1 ПМ/ 8 корисника-столица 

- за мање објекте у функцији туризма, 1 ПМ/ на користан простор за 4 кревета 

- за веће туристичке комплексе, 1 ПМ/ на користан простор за 10 кревета 

- за јавне објекте, 1 ПМ/ 70m² корисног простора 

 

 Позиција, организација и начин изградње ових површина за веће комплексе, дефинисаће се у фази детаљне урбанистичко-

архитектонске разраде и израде пројектне документације. 

 

 Ограђивање парцеле 

  

У случају да се грађевинске парцеле у овој целини ограђују, ограда мора бити транспарентна и не може прелазити висину од 

1,4m. Ограда може имати зидани парапет до висине 0,90 m, рачунајући од коте терена / тротоара.  

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, у осовини грађевинске парцеле. 

Заједничке парцеле (комплекси) по правилу се не ограђују, нити објекти на њима, не рачунајући украсне и ограде од живице у 

склопу уређења зелених површина.   

Кампови се ограђују оградама (зеленим или вештачким) које спречавају неконтролисани улазак.  

У случају ограђивања, ограде се постављају тако да сви њихови елементи буду унутар парцеле која се ограђује.  

 

Начин изградње и обликовања објеката 

 

У циљу очувања идентитета традиционалног градитељства, приликом пројектовања објеката потребно је посветити посебну 

пажњу елементима, форми, материјализацији и детаљима екстеријера, ради остварења хармоничне и садржајне просторне целине.       
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Архитектонско обликовање објеката мора бити у складу са аутентичним архитектонским изразом, прилагођено локалним условима, 

једноставног и препознатљивог архитектонског склопа, који је карактеристичан за културно наслеђе овог подручја. 

 Објекти морају бити обликовно усаглашени са окружењем, грађени од природних  материјала примерених климатским, 

функционалним и естетским карактеристикама окружења. 

 У случају реконструкције или повећања капацитета објеката који уживају претходну зааштиту, инвеститор је у обавези да прибави 

Услове Завода за заштиту споменика културе Ниш на основу којих ће бити израђена пројектна документација.   

 

3.3  Правила уређења и грађења за 

       Целину (2) у функцији туризма, угоститељства, спорта и рекреације  

 

 3.3.1  Правила уређења грађевинског земљишта 

 

У оквиру Целине у функцији туризма, угоститељства, спорта и рекреације (2), која обухвата северни, северозападни, и 

источни део насеља, предвиђа се задржавање постојећих објеката и садржаја, њихова реконструкција и унапређење, односно 

трансформација и стављање у функцију туризма, као и изградња нових садржаја у функцији туризма, угоститељства, спорта и 

рекреације. 

У оквиру ове Целине издвајају се две Зоне:  

 Зона туристичко-спортско-рекреативних комплекса и садржаја (2.1) 

 Зона под заштитом споменика културе (2.2) са појединачним пунктовима у оквиру  којих се налазе објекти који уживају 

претходну заштиту. 

 

Урбанистички показатељи  

 
   Табела бр.5 – Урбанистички показатељи 

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ПАРЦЕЛЕ 

- за објекте у ф-ји туризма -  максимално 40% 

- за отворене спортско-рекреативне комплексе 

- максимално 15% 

% ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ  минимално 20% 

 

 

Минимална површина и ширина грађевинске парцеле 

 

 Минимална површина грађевинске парцеле, намењена изградњи нових објеката у складу са овим правилима,  износи 600 m2 за 

слободностојеће објекте. 

 Минимална ширина грађевинске парцеле, намењене за изградњу нових објеката у складу са Планом, утврђује се на основу намене 

објеката и начина изградње, односно постављања објекта на парцели и приказана је у Табели бр. 6. 

 
Табела бр.6 – Површина и ширина уличног фронта грађевинске парцеле 

Врста објекта            Намена објеката 

                    Парцела 

Мин.површ. 

парцеле 

        (m2) 

Мин. шир. фронта 

парцеле   (m) 

Слободностојећи објекти 

објекти у функцији туризма          600          15 

комплекси у функцији туризма        1500          25 

објекти спорта и рекреације          800          18 

 

 За постојеће изграђене  објекте у овој целини, у складу са Законом о планирању и изградњи могуће је утврдити земљиште / парцелу 

за редовну употребу, а површине око њих се уређују као слободне површине у функцији комплекса. 

 

3.3.2  Правила за изградњу објеката и површина 

 

  Зона туристичко-спортско-рекреативних комплекса и садржаја (2.1), 

 

Врста и намена објеката који се могу градити у овој Целини: 

 

- објекти у функцији туризма и угоститељства, 

- комплекси у функцији туризма, са пратећим делатностима, 

- објекти и површине у функцији спорта и рекреације, са пратећим делатностима. 

 

У овој Целини планирана је реконструкција и адаптација:  

- постојећих објеката и могућност њиховог стављања у функцију туризма (трансформација у апартмане за издавање, одмаралишта, 

пансионе..),  

- постојећих туристичко-угоститељских објеката у циљу побољшања услова функционисања, 

- постојећих спортско-рекреативних терена, уз могућност доградње пратећих садржаја, 

- постојећих стамбених објеката у циљу побољшања услова становања. 

 

У овој целини могућа је и изградња нових објеката, и то: 

- изградња нових објеката у функцији туризма, где предност има изградња на темељима и у габаритима постојећих, напуштених 

објеката, у циљу поштовања наслеђене амбијенталне архитектуре, 

- изградња нових објеката у функцији туризма, односно могућност потпуне замене постојећих, у случају да постоје шири интереси, 

и формирање већих туристичких комплекса, 
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- изградња објеката и садржаја у функцији спорта и рекреације, као самосталних, издвојених спортско-рекреативних комплекса, 

тако и у комбинацији са осталим садржајима у оквиру Целине, 

- могућност формирања кампа, у складу са важећим прописима и правилницима о техничким условима и садржајима за 

формирање кампа.  

 

Могуће пратеће, допунске намене у оквиру ове Целине могу бити: 

 трговина, пословно-комерцијалне делатности 

 

Под објектима у функцији туризма сматрају се угоститељски објекти за смештај и исхрану (хотели, пансиони, апартмани, 

одмаралишта, ресторани и други објекти намењени одмору и рекреацији корисника), са пратећим садржајима спортског, културног и 

забавног карактера. 

 

Могући садржаји у оквиру спортско-рекреативних комплекса су: спортско-рекреативни терени на отвореном, садржаји за 

активне облике рекреације који се одвијају на посебно изграђеним и уређеним површинама (трим стазе, справе за вежбање у природи, 

површине за игру деце, површине за одмор), и мањи, пратећи објекти у функцији спортско-рекреативних површина (свлачионице, 

санитарни чворови, угоститељски пунктови, павиљони, сеници).  

 

На комплексима веће површине у овој Целини могућа је изградња спортско-рекреативних комплекса са затвореним спортским 

објектима (спортске хале, базени, вежбаонице, теретане исл.) и пратећим објектима у функцији спорта и рекреације.  

 

Забрањене намене у у оквиру ове целине су производне делатности које неповољно утичу на животну средину, односно објекти 

за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а који у поступку процене утицаја не задовоље еколошке критеријуме 

средине. 

У Целини није дозвољена изградња комерцијалних објеката типа тржних центара, велепродајних објеката, као ни објеката 

услужно-сервисних делатности (бензинске станице, перионице и сл.).   

У овој Целини није дозвољена изградња нових стамбених објеката. 

Постојећи стамбени објекти се могу реконструисати, или дограђивати, у складу са урбанистичким показатељима прописаних за 

Целину (1).  

 

Положај објеката и површина у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Положај грађевинске линије објеката или површина предвиђених у овој Целини се утврђује: 

- на минимално 10.0m удаљености у односу на  регулацију коридора пута примарне саобраћајнице - државни пут IIБ број 421,  

Бољевац-Сокобања ; 

- на минимално 10,0m удаљености у односу на регулацију коридора јавних путева у оквиру Целине, изузев на појединим 

деоницама где минимална удаљеност износи 5.0m; 

- oко потока Рашинац  планира се  појас заштите водотока у ширини од 10.0m, oбострано од корита потока, у циљу забране 

изградње, што уједно представља и положај грађевинске линије. 

Положај грађевинских линија приказан је на Графичком прилогу бр. 4. 

             

Површина и спратност објеката 

- максимална спратност објеката у функцији туризма износи "П+1+Пк"   

- максимална спратност објеката у оквиру комплекса у функцији туризма износи "П+2+Пк" 

- максимална спратност пратећих објеката у оквиру отворених спортско-рекреативних комплекса "П" (приземље) 

- максимална спратност објеката у оквиру затворених спортско-рекреативних комплекса износи  "П+1+Пк"   

- остали пратећи објекти се планирају као приземни "П". 

 

Услови приступа парцели и паркирања возила  

 Приступ парцелама, односно објектима, предвиђа се преко планираних приступних јавних саобраћајница. 

 

 Површине за паркирање возила за кориснике ове целине, обезбеђују се унутар границе парцеле, изван површине јавног пута, према 

следећим критеријумима: 

- за туристичке комплексе, 1 ПМ/ на користан простор за 10 кревета 

- за објекте у функцији туризма, 1 ПМ/ на користан простор за 4 кревета 

- за пословни простор, 1 ПМ/ 70m² корисног простора  

- за угоститељске објекте, 1 ПМ/ 8 корисника-столица 

- за објекте  у функцији спорта и рекреације 1 ПМ/ 8-10 гледалаца. 

 

 Позиција, организација и начин изградње површина за паркирање у оквиру већих комплекса, дефинисаће се у фази детаљне 

урбанистичко-архитектонске разраде и израде пројектне документације. 

 

 Ограђивање парцеле 

 У случају да се грађевинске парцеле у овој целини ограђују, ограда мора бити транспарентна и не може прелазити висину од 1,4m.  

Ограда може имати зидани парапет до висине 0,90 m, рачунајући од коте терена / тротоара.  

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, у осовини грађевинске парцеле. 

Заједничке парцеле (комплекси) по правилу се не ограђују, нити објекти на њима, не рачунајући украсне и ограде од живице у 

склопу уређења зелених површина.   

Кампови се ограђују оградама (зеленим или вештачким) које спречавају неконтролисани улазак.  

У случају ограђивања, ограде се постављају тако да сви њихови елементи буду унутар парцеле која се ограђује.  

 Терене, који то захтевају, могуће је оградити транспарентном, лаганом оградом прописане висине, без великих и тешких ослонаца. 

Начин изградње и обликовања објеката 
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У циљу очувања идентитета традиционалног градитељства, приликом пројектовања објеката у функцији туризма, потребно је 

посветити посебну пажњу елементима, форми, материјализацији и детаљима екстеријера, ради остварења хармоничне и садржајне 

просторне целине.  

Архитектонско обликовање објеката мора бити у складу са аутентичним архитектонским изразом, прилагођено локалним 

условима, једноставног и препознатљивог архитектонског склопа, који је карактеристичан за културно наслеђе овог краја. 

 Објекти морају бити обликовно усаглашени са окружењем, грађени од природних  материјала примерених климатским, 

функционалним и естетским карактеристикама окружења. 

 

 У случају реконструкције или повећања капацитета објеката који уживају претходну зааштиту, инвеститор је у обавези да прибави 

Услове Завода за заштиту споменика културе Ниш на основу којих ће бити израђена пројектна документација.   

Код изградње затворених спортских објеката, обликовање и материјализацију прилагодити функцији објекта, уз поштовање 

амбијенталних услова средине и објеката у окружењу. 

 

 Зона под заштитом споменика културе (2.2) 

 

 А.       У оквиру ове Целине, као посебна зона, издвојена је Зона под заштитом споменика    

            културе.    

У овој Зони се не примењују урбанистички показатељи који су утврђени за Зону 2.1.    

Њу чини група објеката, на североисточној старни насеља, груписаних дуж државног пута, који се морају чувати без икаквих 

измена.  

То су, пре свега:  

- рударско окно,  

- део некадашње интерне железничке везе,  

- електрична централа са друге стране пута. 

Ова група објеката мора се чувати и реконструисати доследно без измена, уз враћање у аутентично стање на основу 

веродостојних извора. 

Обзиром на степен и вид заштите наведених објеката, са становишта њихове планске намене предвиђа се њихова обнова, 

односно рестаурација и презентација, у складу са степеном заштите. 

За ове објекте није могуће предвидети нову намену, већ је потребно њихову презентацију спровести у склопу уређења шире 

просторне целине.  

Овој групи објеката припада и парковска целина у непосредној околини Гретине виле. 

 

За све интервенције и радове на овим објектима неопходни су Услови Завода за заштиту споменика културе, Ниш. 

 

Б. Други вид заштите представља група објеката која датира између два рата, који су  временом претрпели измене, и не мора се 

инститирати на њиховом аутентичном стању. 

Њу чине следећи објекти: 

- Гретина вила 

- Соколски дом 

- Пионирски дом 

Ови објекти се могу реконструисати у складу са потребама, али тако да се очувају архитектонске карактеристике градње, и 

аутентични елементи објекта.   

За све интервенције и радове на овим објектима неопходни су Услови Завода за заштиту споменика културе, Ниш, ради 

издавања јасних смерница за обликовање сваког појединачног објекта у складу са потребама инвеститора. 

Са планског становишта ове објекте је могуће реконструисати уз промену намене, у складу са дозвољеним наменама за Целину 

у функцији туризма.  

Планска препорука је да се ови објекти користе у функцији културе (галерије, атељеи, уметничке радионице, легати, биоскоп и 

сл.) 

Завод за заштиту споменика културе, посебним правним актом утврдиће конкретне услове чувања, коришћења и одржавања, 

као и мере заштите за сваки објекат који је у њиховој надлежности. 

 

3.4  Опште смернице за уређење 

      Целине (3) научно-истраживачког центра "Никола  Тесла"  

 

Целина (3) се простире у североисточном делу обухвата Плана, дуж државног пута Бољевац-Сокобања, и заузима површину од 

око 4ha.  

Због своје специфичности намене и организације, издвојена је као посебна целина, за коју је предвиђена урбанистичко-

архитектонска разрада, односно израда Урбанистичког пројекта, а овим Планом се утврђују смернице за његову организацију и 

уређење. 

 

Услови за прикључење на инфраструктурну мрежу 

 

У оквиру ове Целине, постоји изграђена трафо-станица "Окно" 10/0.4kV, до које је неопходно обезбедити несметан приступ. У 

поступку израде Урбанистичког пројекта неопходно је прибавити Услове надлежног дистрибутивног предузећа. 

 

Taкође се, сходно планираној намени, у Целини за изградњу научно-истраживачког центра, за прикључење планираних 

садржаја, предвиђа измештање дела 10 kV далековода (Ртањ 1), који пресеца поменуту локацију. Измештање је планирано коридором 

пута Бољевац-Сокобања, с тим што би се новопланирана мрежа водила подземно, кабловским водом, а све у складу са условима  

надлежног електродистрибутивног предузећа.  

У складу са енергетским потребама планираних садржаја у овој Целини, даљом урбанистичко-архитектонском разрадом ће се 

утврдити потребан енергетски капацитет нових објеката, од чега ће зависити и напонски ниво напојних водова. 

 Прикључење на преосталу мрежу инфраструктуре, планирати у складу са Општим условима. 
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Правила парцелације 

 У оквиру ове Целине, могуће је формирање јединствене грађевинске парцеле на којој ће се градити различити објекти у функцији  

Научно-истраживачког центра, или већи број засебних парцела, при чему свакој од планираних парцела треба обезбедити приступ на 

јавни пут. 

Овим Планом се не утврђују посебна правила за формирање парцела, већ ће се предлог парцелације дефинисати на основу 

претходног Идејног решења комплекса, које ће бити основ за израду Пројекта парцелације, у складу са овим Планом. 

 

Урбанистички показатељи 

Планом се не дефинишу урбанистички показатељи за ову Целину. 

Изграђеност земљишта ће се утврдити Идејним решењем организације комплекса.  

Врста и намена објеката који се могу градити у овој Целини 

Центар би, према достављеним подацима инвеститора - "Центра за космолошке студије Никола Тесла", био 

мултифункционални центар, са  следећим садржајима:  

- Теслин торањ,  

- научно-истраживачки објекат са лабораторијама наслеђа Николе Тесле, 

- хотелско-угоститељски комплекс са садржајима спорта и рекреације (базен, тениско игралиште и др спортски терени), и 

пратећим комерцијално-административним садржајима,  

- етно-село, 

- уређене зелене површине у виду" рајских башти".  

 

Обзиром да се у оквиру ове Целине налази и објекат под заштитом споменика културе- улаз у тунел, у току израде 

Урбанистичког пројекта неопходно је прибавити Услове Завода за заштиту споменика културе, Ниш. 

У оквиру Целине, могућа је реконструкција постојећих објеката, или њихово уклањање. 

 Спратност објеката 

- максимална предвиђена спратност објеката у оквиру ове Целине је "П+2+Пк"    

- објекти у оквиру Етно –села, као и пратећи објекти, планирају се као приземни "П" 

- Торањ би био постављен у складу са конфигурацијом терена, и према подацима инвеститора, био би висине од око 100m. 

Положај објеката и површина у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле 

 Положај грађевинске линије објеката и површина предвиђених у овој Целини се утврђује: 

- на минимално 10.0m удаљености у односу на  регулацију коридора пута примарне саобраћајнице - државни пут IIБ број 421,  

Бољевац-Сокобања. 

 

3.5  Опште смернице за уређење Целине скијалишта (4) 

Целина (4) је како због своје специфичности, тако и због своје физиономије, издвојена као посебна Целина спорта и рекреације, 

односно Целина скијалишта, у складу са Просторним планом општине Бољевац. 

Планом је предвиђено формирање скијалишта као уређене јавне површине, на којој ће се организовати скијање, и  

специјализоване зимске спортске активности са објектима, уређајима и опремом чије је коришћење, односно изградња од општег 

интереса. 

Специјализоване зимске спортске активности се могу обављати на ски-полигонима који морају јасно и видљиво бити одвојени 

од ски –стаза и прописно обележени. 

 Специјализовани зимски спортови подразумевају: санкање, ски-боб, мото-санкање. 

 Зона скијалишта треба да има своју целогодишњу понуду, како у зимској, тако у летњој сезони (планинарске и излетничке туре, 

екстремно планинарење, јахање, са пратећим садржајима).  

 

Просторна организација скијалишта 

Просторна организација ове Целине ће се дефинисати детаљном урбанистичком разрадом, а овим Планом се дају опште 

смернице за организацију и уређење. 

Скијалиште се састоји из:   

 ски-стаза, ски-полигона, ски-лифтова или жичара, инфраструктурне мреже и објеката, сервисних објеката, сервисних путева, 

сервисне механизације. 

Скијалиште мора бити тако уређено да задовољи услове у погледу очувања и заштите животне средине, као и одговарајуће 

санитарно-хигијенске услове. 

Планом се до скијалишта предвиђа изградња приступног пута са уређеним паркинг површинама, у складу са планом вишег 

реда. 

Ски стазе планиране за рекреативно скијање, морају бити прописно широке, прегледне, са одговарајућим нагибом и висинском 

разликом, тако уређене да испуњавају опште услове утврђене Законом о јавним скијалиштима, како  у погледу обележавања и опремања, 

тако и у погледу безбедности. 

За ову целину предвиђена је урбанистичко-архитектонска разрада, односно израда Урбанистичког пројекта. 

Граница Целине скијалишта утврђена овим Планом није фиксна, а  формирање парцеле и  просторне организације, као и 

приступни пут са аналитичким подацима,  утврдиће се кроз урбанистичко-архитектонску разраду предметног простора.  

  

3.6  Правила уређења и грађења за 

      Целину шумског земљишта (5) 

 Ова Целина се простире дуж источне и западне границе Плана, обухвата насеље, пружа се обронцима планине, и представља целину 

земљишта под шумама. 

 Планска концепција је заснована на заштити и унапређењу стања постојећих шума, и Планом се не дозвољава намена која би 

угрозила основну намену овог простора. 

 Уређење и експлоатација шумског подручја може се евентуално користити у сврхе одмора и рекреације, односно туризма у 

шумским амбијентима нетакнуте природе.  Задовољавање ових потреба не би смело да пренебеграва потребе шумарства и основне 

интересе шумске привреде, и прихватљиви су само ако се могу обављати без опасности од еколошких поремећаја средине. 

У оквиру ове Целине, издвајају се три Зоне:  
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 Зона шумског земљишта, која просторно заузима највећу површину, у којој је планирана рестриктивна изградња објеката и 

садржаја (5.1),  

 Зона са посебним условима - зона парк-шуме (Гретин парк) (5.2), 

 Зона око Бунара, у северном делу обухвата, која се налази ван границе грађевинског земљишта (5.3). 

 

3.6.1  Правила уређења и грађења за Зону (5.1) 

 

Правила уређења грађевинског земљишта 

Урбанистички показатељи  

 
   Табела бр.5 – Урбанистички показатељи 

УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ПАРЦЕЛЕ                           максимално 15% 

 

Минимална површина  грађевинске парцеле 

 Минимална површина грађевинске парцеле у оквиру ове Целине, намењена изградњи  нових објеката, у складу са овим правилима 

износи 20ари.  

 Минимална ширина грађевинске парцеле, намењене за изградњу  објеката у складу са Планом, утврђује се на основу намене објеката 

и начина изградње, односно постављања објекта на парцели. 

За уређење површине за рекреацију на отвореном, Планом се не предвиђа парцелација. 

Услови за прикључење на инфраструктурну мрежу 

У овој Зони, планирано је минимално инфраструктурно опремање комуналном и техничком инфраструктуром, у складу са 

планираном наменом. 

Инфраструктуру полагати у коридорима постојећих саобраћајних праваца, уз минимално угражавање шумског земљишта, 

према условима надлежних дистрибутивних предузећа.  

 У оквиру ове Целине налазе се два резервоара за снабдевање водом, око којих је неопходно успоставити зону уже санитарне заштите. 

 Правила за изградњу објеката и површина 

Врста и намена објеката који се могу градити у овој Целини 

Обзиром да се ова Целина налази у оквиру границе грађевинског подручја, дозвољена је изградња следећих објеката и 

површина: 

- објекти у функцији туризма у комбинацији са спортско-рекреативним садржајима (туристички комплекси у виду павиљона, 

бунгалова са пратећим садржајима), 

- пратећи објекти (услужно/угоститељски пунктови, надстрешнице, павиљони и сеници у виду одморишта, видиковци), 

- уређене површине за рекреацију на отвореном, 

- уређене површине за игру деце.  

 

Површина и спратност објеката 

 Максимална спратност објеката у функцији туризма, у склопу ове зоне износи "П+Пк" (приземље+поткровље), а максимална 

површина објеката у функцији туризма се дефинише  индексом заузетости парцеле - максимум 15%. 

 Површина предвиђена за постављање пратећих објеката, утврђује се према критеријуму 90m² бруто површине под објектима /1ha, 

при чему појединачна површина сваког објекта не може прећи 30 m² бруто површине. Уз сваки појединачни објекат се може формирати 

искључиво отворена башта исте површине. Уз ове објекте се могу груписати и санитарни чворови / тоалети за јавну употребу, при чему 

њихова површина не улази у дозвољену површину објекта. 

 Максимална дозвољена спратност пратећих објеката чија је изградња дозвољена у овој Зони  је "П" (приземље). 

 Максимални број и површина дечијих игралишта, уређених простора за рекреацију на отвореном, павиљона и сл. дефинишу се 

пројектном документацијом. 

Начин изградње и обликовања објеката 

 Објекти морају бити обликовно усаглашени са окружењем, грађени од природних  материјала (дрво, камен, шиндра) примерених 

климатским, функционалним и естетским карактеристикама окружења. 

У циљу очувања идентитета традиционалног градитељства, приликом пројектовања објеката потребно је посветити посебну 

пажњу елементима, форми, материјализацији и детаљима екстеријера, ради остварења хармоничне и садржајне просторне целине.       

Архитектонско обликовање објеката мора бити у складу са природним карактеристикама простора. 

Пратећи објекти, такође морају задовољавати наведене карактеристике. 

Површине за рекреацију на отвореном (трим стазе, стазе здравља, справе за вежбање у природи), игру деце и површине за 

одмор, могуће је планирати слободније, уклопљене у конфигурацију терена. 

Не смеју се пројектовати и изводити радови и активности на мењању морфологије терена, односно радови који ће угрозити 

природне вредности и предеони лик предметног подручја.  

Ограђивање парцеле 

У овој зони се не планира ограђивање парцела и површина. 

Могуће је ограђивање парцела намењених формирању мањих туристичких комплекса, ниским оградама од природних 

материјала, или  живицама. 

Правила за очување земљишта под шумама 

 Планом је предвиђено минимално уклањање постојеће планинске вегетације, односно њено очување у што већој мери, ради 

ненарушавања стабилности терена, и амбијенталних вредности простора. 

Могуће је пошумљавање и уређење слободних површина, садницама аутохтоних дрвенастих и жбунастих врста. Непланска и 

неконтролисана садња је забрањена. 

 

3.6.2  Правила уређења и грађења за Зону (5.2) са посебним условима - зона парк-шуме  

                     (Гретин парк)  
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 Парк-шума се простире на површини од око 40ha, где је евидентирано око 100 врста различитог дрвећа и шибља, које је из Европе и 

света доносила и засадила породица Минх. 

Пошто није позната тачна просторна граница "парк-шуме", у даљем поступку се предлаже њено фактичко и катастарско 

утврђивање, ради могућности израде посебних пројеката за њено уређење.  

 

Правила уређења земљишта 

Планом се у овој Зони не предвиђа парцелација. 

    Предвиђено је задржавање постојећих, утврђених пешачких стаза и комуникација, као и формирање нових, или кориговање истих са 

могућношћу пренамене у трим-стазе. 

 Ова зона се планира са минималним економским саобраћајним површинама, ради нужног снабдевања и одржавања комплекса, чија 

би траса била утврђена по обиму комплекса, а у циљу неремећења природног амбијента. 

Планирано је минимално, нужно инфраструктурно опремање комуналном и техничком инфраструктуром, у складу са 

планираном наменом. 

Нивелациона решења планираних површина и садржаја у оквиру ове Зоне, у потпуности се усклађују са постојећом 

конфигурацијом терена и дефинишу се у фази израде пројектне документације, а све у циљу задржавања природних, изражајних 

карактеристика и  вредности овог подручја. 

Врста и намена објеката који се могу градити у овој Целини 

 

У склопу ове специфичне просторне целине, односно у непосредној околини Гретине виле, постоје изграђени објекти 

различитих намена, естетски прилагођених природном амбијенту. То су: Ружичњак у виду перголе, платои са клупама и жардињерама, 

чесма, углавном изграђени од камена, ненаметљиво уклопљени у окружење. 

У оквиру комплекса, предвиђа се очување и реконструкција постојећих објеката у складу са условима надлежног Завода за 

заштиту споменика, и Завода за заштиту природе. 

У овој Зони је дозвољено постављање појединачних пунктова у виду одморишта, и видиковаца. 

Могуће је планирање изградње амфитеатра, уз формирање арборетума, који би представљао специфичну ботаничку збирку, и 

послужио будућим посетиоцима да се упознају са новим биљним културама, а све према посебним пројектима, уз услове надлежног 

Завода.      

На овај начин, у оквиру овакве природне оазе, било би омогућено и одржавање наставе у природи, формирање "зелених" 

учионица, научно-истраживачка едукација, што би представљало адекватне допунске садржаје уз планиране намене у оквиру Планом 

предвиђених Целина.   

 

Начин изградње и обликовања објеката 

Објекти, као и планиране површине морају бити обликовно усаглашени са окружењем, грађени искључиво од природних  

материјала (дрво, камен, шиндра) примерених климатским, функционалним и естетским карактеристикама окружења. 

 

Ограђивање парцеле 

У овој зони се не предвиђа ограђивање. 

Правила за очување земљишта под шумама 

Обзиром на планиране садржаје комплекса, могуће је строго контролисано пошумљавање комплекса врстама којих већ има у 

саставу или новим, након уклањања самониклог дрвећа. 

 

3.5.3  Правила уређења и грађења за Зону (5.3) око бунара  

                      

У овој Зони, потребно је успоставити зоне санитарне заштите око Бунара. 

Планом се у овој Зони не планира изградња, ни посебно уређење, изузев у функцији санитарне заштите бунара. 

 

4. ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

План детаљне регулације за насеље Ртањ – општина Бољевац, спроводи се непосредно, издавањем локацијске дозволе за 

објекте, садржаје и површине у оквиру Целине становања у комбинацији са туристичким садржајима (1), Целине у функцији туризма, 

угоститељства, спорта и рекреације (2) и Целине шумског земљишта (5) на формираним грађевинским парцелама. 

 За реконструкцију, доградњу, надоградњу, промену намене постојећих објеката у функцији туризма, спорта и рекреације, у оквиру 

постојећих дефинисаних комплекса/парцела, као и постојећих објеката јавне намене, могуће је директно издавање локацијске дозволе у 

складу са Правилима уређења и грађења из овог Плана. 

 Издавање локацијске дозволе директно на основу овог Плана, предвиђа се и за реконструкцију постојеће и изградњу нове мреже и 

објеката инфраструктуре, у оквиру површина јавне намене, односно уз регулисање имовинско-правних односа на земљишту остале 

намене у складу са Законом. 

 Израда урбанистичког пројекта, као инструмента урбанистичко-техничке разраде локације, у складу са принципима и смерницама 

дефинисаним овим Планом предвиђа се за изградњу садржаја у оквиру Целине научно-истраживачког центра ''Никола Тесла'' (3) и 

Целине скијалишта (4).  

 Израда урбанистичког пројекта у складу са одредбама овог Плана, предвиђа се и за изградњу нових објеката, садржаја и површина 

јавне намене на дефинисаном земљишту/ формираној грађевинској парцели. 

 Поред наведеног, израда урбанистичког пројекта се предвиђа и за изградњу садржаја на осталом земљишту, и то у случајевима: 

 изградње садржаја било које намене из домена планираних намена у Целини становања у комбинацији са туристичким 

садржајима (1), на парцелама површине 20 и више ари; 

 изградње нових садржаја било које намене из домена планираних намена у Целини у функцији туризма, угоститељства, спорта и 

рекреације (2), на парцелама површине 25 и више ари; 

 изградње спортско-рекреативних комплекса за затвореним спортским објектима, без обзира на површину парцеле; 

 изградње кампова у Целини становања у комбинацији са туристичким садржајима (1), и Целини у функцији туризма, 

угоститељства, спорта и рекреације (2), у складу са важећим правилницима и прописима о минималној површини за 

формирање кампа;  

 изградње комплекса туристичких целина (бунгалови, павиљони и сл.) у  Целини шумског земљишта (5). 
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Основ за издавање локацијске дозволе за горе наведене садржаје и случајеве представља овај План, и потврђен Урбанистички 

пројекат. 

 

 У поступку реализације садржаја у складу са овим Планом, односно издавања локацијске дозволе или израде урбанистичког 

пројекта, прибављаће се посебни услови надлежних предузећа, организација и институција за прикључење садржаја на јавну 

инфраструктурну мрежу, као и други услови предвиђени Законом. 

 

В.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ          

 

1.  САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

Саставни део Плана детаљне регулације за насеље Ртањ - општина Бољевац, поред Текстуалног дела, представља и Графички 

део Плана, и то следећи графички прилози: 

  

1. Постојеће стање - намена површина и инфраструктура Р 1:2500  

2. План намене земљишта  Р 1:2500  

3. Подела на зоне и целине  Р 1:2500 

4. План регулације и нивелације  Р 1:2500 

5. План саобраћаја  Р 1:2500 

     5.1  План саобраћаја  Р 1:1000 

     5.2  План саобраћаја  Р 1:1000 

     5.3  План саобраћаја  Р 1:1000 

6. План инфраструктуре  Р 1:2500 

   

Саставни део Плана је и Документациона основа Плана. 

 

2.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 За План детаљне регулације за насеље Ртањ-општина Бољевац, спроводи се процедура стручне контроле и доношења, у складу са 

Законом, а према Одлуци о изради Плана ("Службени лист општине Бољевац" бр.5/2012). 

 

 План детаљне регулације за насеље Ртањ-општина Бољевац, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Бољевац''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:  06-108/2014-I/4                                                                                                    

Бољевац, 06.11.2014. године 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                                                                      Љубиша Јаношевић, дипл. правник 

 

 

                                                                                                          __________________________  
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4. 
На основу члана 2. Закона о правобранилаштву 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 55/14), 

члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 

83/2014-др. закон) и члана 39. Статута општине Бољевац   

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

Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној дана  

06. 11. 2014. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКОМ  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се уређење, организација и 

друга питања од значаја за рад Општинског 

правобранилаштва општине Бољевац  (у даљем тексту: 

Општинско  правобранилаштво). 

Члан 2. 

 Општинско правобранилаштво је орган општине који 

обавља послове правне заштите имовинских права и 

интереса општине Бољевац. 

 Седиште Општинског правобранилаштва је у 

Бољевцу, улица Краља Александра бр.24. 

Члан 3. 

 Општинско правобранилаштво има печат округлог 

облика пречника 45мм, који садржи грб Републике 

Србије у средини, око којег је исписан текст: „Република 

Србија – Општина Бољевац – Општинско  

правобранилаштво“, на српском језику ћириличким 

писмом.  

 Општинско правобранилаштво има штамбиљ 

правоугаоног облика који садржи текст: „Република 

Србија, Општина Бољевац, Општинско  

правобранилаштво, Број: ________, Датум __________, Б 

о љ е в а ц. 

 

II. ДЕЛОКРУГ 

Члан 4. 

У обављању послова правне заштите 

имовинских права и интереса општине, Општинско   

правобранилаштво: 

1) у поступцима пред судовима, управним и 

другим надлежним органима заступа као законски 

заступник општину, његове органе и друга правна лица 

чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите 

имовинских права и интереса општине; 

2) прати и проучава правна питања од значаја за 

рад органа и правних лица која заступа, посебно у 

погледу заштите њихових имовинских права и интереса, 

као и питања у вези са применом закона и подзаконских 

аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање 

било које правне радње органа и правног лица које 

заступа, посебно за спречавање штетних 

имовинскоправних и друштвено негативних последица 

по правна лица која заступа; 

3) даје правна мишљења приликом закључивања 

уговора које закључују правна лица које заступа, посебно 

уговора из области имовинскоправних односа и 

привредноправних уговора, у року који не може бити 

дужи од 30 дана; 

4)  даје правне савете свим органима општине 

које заступа; 

5) предузима заступање под истим условима као 

и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку 

или за предузимање одређене радње у поступку обавезно 

заступање странке од стране адвоката. 

Члан 5. 

 Општинско правобранилаштво ће пре покретања 

поступка пред судом, органом управе или другим 

надлежним органом, односно у поступку одговора на 

тужбу, предлог или други акт којим је покренут поступак 

против заступаног субјекта, размотрити могућност 

споразумног решавања спорног односа, на своју 

иницијативу или на иницијативу супротне стране. 

 Општинско правобранилаштво је дужно да прибави 

сагласност Општинског већа пре закључења споразума о 

решавању спорног односа. 

Члан 6. 

 Када у истом поступку учествују као странке са 

супротстављеним интересима органи општине  и друга 

правна лица која се финансирају из буџета општине, 

Општинско правобранилаштво ће заступати општину и 

њене органе. 

  

Када у истом поступку учествују као странке са 

супротстављеним интересима правна лица која се 

финансирају из буџета општине, Општинско 

правобранилаштво ће заступати странку која је 

иницирала покретање поступка. 

 

Члан 7. 

 Органи општине  и друга правна лица које заступа 

Општинско  правобранилаштво дужни су да 

Општинском правобранилаштву благовремено 

достављају обавештења о правним стварима у којима је 

оно овлашћено да предузима правне радње и правна 

средства, као и да му на његов захтев достављају списе, 

обавештења и податке потребне за предузимање радњи за 

које је оно надлежно. 

 Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана 

наступи штета за општину и друго правно лице које 

заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе 

обавестити Општинско веће, а од одговорног лица у том 

органу или правном лицу захтеваће накнаду причињене 

штете. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 

Члан 8. 

Функцију Општинског правобранилаштва 

обавља општински правобранилац, у складу са Уставом 

Републике Србије, законом, овом одлуком и другим 

општим правним актима. 

Члан 9. 

 Општинског правобраниоца поставља  Скупштина 

општине Бољевац  на предлог председника општине, на 

период од пет година. Исто лице може бити поново 

постављено на исти период. 

 За општинског правобраниоца може бити постављен 

држављанин Републике Србије који испуњава опште 

услове за рад у државним органима, који је завршио 

правни факултет на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно има стечено високо 
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образовање из научне области правне науке на студијама 

другог степена (дипломске академске студије - мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), има положен правосудни испит, 

достојан је правобранилачке функције и има десет 

година радног искуства у правној струци после 

положеног правосудног испита. 

 Општинском правобраниоцу може престати радни 

однос у складу са одредбама закона које регулишу радни 

однос запослених у државним органима, односно у 

органима локалне самоуправе. 

 Општински правобранилац може бити разрешен 

једино у следећим случајевима: 

 1) ако нестручно и несавесно обавља своју функцију; 

 2) ако обавља другу јавну функцију или 

професионалну делатност, ако обавља другу дужност или 

посао који би могао утицати на његову самосталност и 

независност, или ако поступа супротно закону којим се 

уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних 

функција; 

 3) ако буде осуђен за кривично дело које га чини 

неподобним за обављање ове функције. 

  Општински правобранилац има право да се на 

седници Скупштине на којој се одлучује о његовом 

разрешењу обрати одборницима. 

Члан 10. 

 Општински правобранилац одговара Скупштини 

општине Бољевац за свој рад и рад Општинског  

правобранилаштва. 

 Општински правобранилац најкасније  до 31. марта 

текуће године подноси Скупштини општине Бољевац 

извештај о раду Општинског  правобранилаштва за 

претходну годину. 

Члан 11. 

Општински правобранилац доставља извештаје о 

поступању у појединим предметима Скупштини општине 

Бољевац, Општинском већу,  као и субјектима које 

заступа, на њихов захтев. 

Ако оцени на основу извештаја или на предлог 

субјекта из става 1. овог члана да постоје недостаци у 

раду општинског  правобраниоца, Општинско  веће може 

наложити мере за отклањање недостатака и одредити рок 

за поступање по мерама, као и поднети предлог за 

покретање дисциплинског и другог поступка. 

Члан 12.  

Општински  правобранилац доноси правилник о 

управи у Општинском  правобранилаштву уз сагласност 

Општинског  већа. Правилником се уређује однос 

Општинског правобранилаштва према грађанима и 

јавности, начин вођења евиденција, руковање 

предметима, поступање са архивским материјалом и 

друга питања од значаја за рад Општинског 

правобранилаштва. 

Члан 13. 

Административне, рачуноводствене, 

информатичке и друге пратеће послове од значаја за рад  

Општинског  правобранилашта обавља  Општинска 

управа Бољевац. 

 

IV. РАДНИ ОДНОСИ 

Члан 14. 

Општински правобранилац остварује права из 

радног односа у складу са прописима који уређују 

положај службеника општинске управе, ако овом 

одлуком није друкчије одређено. 

 

V. СРЕДСТВА 

Члан 15. 

 Средства за рад Општинског  правобранилаштва 

обезбеђују се у буџету општине. 

 Приходи које Општинско правобранилаштво оствари 

у пословима заступања представљају приход буџета 

општине. 

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

Ступањем на снагу ове одлуке Општинско  јавно 

правобранилаштво наставља са радом као Општинско 

правобранилаштво  

Скупштина општине Бољевац поставља 

општинског правобраниоца у року од 90 дана од дана 

ступања ове одлуке на снагу. 

Члан 17. 

 Одредбе прописа којима је одређена надлежност 

Општинског јавног правобранилаштва или општинског 

јавног правобраниоца за предузимање одређених радњи и 

вршење одређених послова, или којима је прописана 

обавеза неког општинског органа или другог правног 

лица према Општинском   јавном правобранилаштву или 

према општинском јавном правобраниоцу, примењују се 

и на Општинско правобранилаштво. 

Члан 18. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о организацији и раду општинског јавног 

правобранилаштва, бр. 06-94/2001-I/12 од 15. 03. 2001. 

године. 

Члан 19. 

 На питања у вези са радом Општинског 

правобранилаштва која нису уређена овом одлуком 

сходно се примењују одредбе Закона о 

правобранилаштву („Службени гласник Републике 

Србије“, број 55/14) које се односе на Државно 

правобранилаштво. 

Члан 20. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/5 

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

                                                                                          

                                                    ПРЕДСЕДНИК    

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

      Љубиша Јаношевић, дипл.прав. 

 

5.  
На основу члана 13. став 1. Закона о локалној 

самоуправи (‘’Службени гласник РС’’ број 129/07), члана 

2. став 3. тачка 4. и члана 10. Закона о комуналним 

делатностима (‘’Службени гласник РС’’ број 88/2011), 

члана 21. Закона о управљању отпадом (‘’Службени 

гласник РС’’ број 36/09, 88/10) и члана 39. Статута 

општине Бољевац, Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 06. 11. 2014. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

I 
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Даје се сагласност на потписивање Споразума o 

заједничком управљању комуналним отпадом између 

града Зајечара и општина Мајданпек, Кладово, Бор, 

Неготин, Књажевац и Бољевац. 

II 
Овлашћује се председник општине, др Небојша 

Марјановић за потписивање поменутог Споразума. 

III 
 Одлуку доставити: Скупштини града Зајечара, 

председнику општине Бољевац и архиви. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Број:06-108 / 2014-I/8                                                                         

Бољевац, 06. 11. 2014  године      

                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
                 Љубиша Јаношевић, дипл. правник 

6. 

 На основу чл. 2. Одлуке о додели поклона и 

награда ученицима основних и средње школе  

(„Службени лист општине Бољевац“, бр.7/2013) и члана 

39. Статута општине Бољевац ''Службени лист општине 

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

седници одржаној 06. 11. 2014. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о допуни Одлуке о додели награда ученицима средње и 

основних школа на  

територији општине Бољевац за школску 2013/2014 

годину 

 

Члан 1. 

  У члану 3. став 1, тачка 2. после алинеје 9. Одлуке о 

додели награда ученицима средње и основних школа на  

територији општине Бољевац за школску 2013/2014 

годину (''Службени лист општине Бољевац'', бр.8/2014), 

брише се тачка и додају се нове алинеје које гласе: 

 

 '' -   Маши Рајковић, ученици 5. разреда за освојено 3. 

место из биологије, 

    -  Анети Ђорђевић, ученици 5. разреда за освојено 3. 

место из биологије''. 

 

Члан 2. 

  У члану 5. после алинеје 13. додаје се нова алинеја 

која гласи: 

 

 '' Драгану Стојковићу, наставнику биологије ОШ 

''9.српска бригада'' у Бољевцу,''. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном  листу  општине  Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/9   

Бољевац, 06. 11. 2014. године                                                 

                                                                                                                               

                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                              

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ    

                  Љубиша Јаношевић, дипл.правник 

7. 

На основу члана 30. став 5. Закона о 

предшколском образовању и васпитању  („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/2010) и члана 39. Статута општине Бољевац ('' 

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

општине Бољевац на седници одржаној 06. 11.  2014. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о броју деце у васпитним групама у Предшколској 

установи 

'' Наша радост '' Бољевац 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се да се у васпитне групе 

Предшколске установе ''Наша радост'' у Бољевцу може 

уписати мањи, односно највише 20 % већи број деце по 

васпитној групи, од броја који је утврђен Законом о 

предшколском образовању и васпитању. 

  

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/10  

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

                                                                                                   

                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                                    

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                        

                                   Љубиша Јаношевић, дипл. правник 

 

8. 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 06. 11. 2014. 

године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду  Предшколске 

установе '' Наша радост'' Бољевац , бр. 301-1/14 од 11. 09. 

2014. године. 

II 

 Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/11.1 

Бољевац, 06. 11. 2014. годин                                                                                            

                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                       Љубиша Јаношевић, дипл. прав. 

             9. 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 06. 11. 2014. 

године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
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I 

 Даје се сагласност на План рада Предшколске 

установе '' Наша радост '' Бољевац за школску 2014/15. 

годину, бр. 302/14  од 11. 09. 2014. године. 

 

II 

Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/11.2 

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

                                                                                                           

                                                      ПРЕДСЕДНИК                                                                                   

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                      Љубиша Јаношевић, дипл. прав. 

 

        10. 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 06. 11. 2014. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Усваја се Извештај о припремљености  СШ '' Никола 

Тесла '' Бољевац за рад у  школској  2014/15 годину, бр. 

737 од 06. 10. 2014. године. 

 

II 

 Закључак доставити: СШ '' Н.Тесла '' и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2012-I/12.1  

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

                                                                                                   

                                                ПРЕДСЕДНИК 

                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                     Љубиша Јаношевић, дипл. прав. 

 

 11. 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 06. 11. 2014. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Усваја се Информација о реализацији Плана уписа 

СШ '' Никола Тесла '' Бољевац за  школску  2014/15. 

годину, бр. 736 од 06. 10. 2014. године. 

 

II 

 Закључак доставити: СШ '' Н.Тесла '' и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/12.2  

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

                                                                                                      

                                               ПРЕДСЕДНИК                                                                             

                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                   Љубиша Јаношевић, дипл. прав. 

12. 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 06. 11. 2014. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

Усваја се Извештај о припремљености  школе за  

рад за школску 2014/15. годину   OШ '' 9. српска бригада 

'' Бољевац и Извештај о реализацији плана уписа 

ученика, бр. 535 од 07. 10. 2014. године. 

 

II 

 Закључак доставити: ОШ '' 9. српска бригада '' 

Бољевац и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/12.3  

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

                                                                                                   

                                             ПРЕДСЕДНИК                                                                  

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                 Љубиша Јаношевић, дипл. прав. 

 

13. 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 06. 11. 2014. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Усваја се Извештај о припремљености  за рад  OШ '' 

Ђорђе Симеоновић '' Подгорац за школску  2014/15 

годину, бр. 693 од 08. 10. 2014. године. 

 

II 

 Закључак доставити: ОШ '' Ђорђе Симеоновић '' 

Подгорац и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/12.4  

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

                                                                                                    

                                                     ПРЕДСЕДНИК                                                                             

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                    Љубиша Јаношевић, дипл. прав. 

 

 

 

 

14. 

На  основу  члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 06. 11. 2014. 

године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 
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I 

 Усваја се Извештај о припремљености за рад  OШ '' 

Ђура Јакшић '' Сумраковац  за  школску  2014/15 годину, 

бр. 459/1 од 01. 10. 2014. године. 

 

II 

Закључак доставити: ОШ '' Ђура Јакшић '' 

Сумраковац и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/12.5  

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

                                                                                                    

                                                  ПРЕДСЕДНИК                                                                           

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                     Љубиша Јаношевић, дипл. прав. 

 15. 

На основу члана 15. Закона о ванредним 

ситуацијама (Сл.гл.РС.бр.111/09 и 92/11) и чланова 20 и 

39. Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС.бр. 129/07) и 

члана 14. Одлуке о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине Бољевац,(Сл. 

Лист општине Бољевац бр.15/2013), од 28.11. 2013. 

године, Скупштина општине Бољевац, на седници 

одржаној дана  06. 11. 2014. године донела је 

ОДЛУКУ 

О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се формирање, 

организација, опремање, оспособљавање и 

функционисање јединица цивилне заштите опште намене 

на територији Општине Бољевац. 

 

Члан 2. 

За извршавање једноставнијих послова заштите и 

спасавања на територији Општине Бољевац, формирати 

четири одељења цивилне заштите опште намене, 

привременог састава. 

 

Члан 3. 

Одељења из члана 2. ове Одлуке формирати од 

здравствено способних добровољаца, и радно способног 

становништва, односно запослених са територије 

Општине Бољевац, а старости од 16 до 60 година 

(мушкарци), односно 16-55 година (жене). 

 

Члан 4. 

Здравствену способност грађана за учествовање 

у органима и јединицама цивилне заштите утврђује Дом 

здравља Бољевац, на основу критеијума и начина 

утврђивања здравствене способности грађана за учешће у 

органима и јединицама цивилне заштите. 

 

Члан 5. 

Након формирања јединица цивилне заштите из 

члана 2. ове Одлуке, извршити опремање и обуку истих 

са  одговарајућом опремом која је неопходна за њихову 

личну заштиту и за спровођење мера и извршавање 

задатака цивилне заштите. Припремање, опремање и 

обуку извршити из средстава буџета Општине, 

предвиђених за финансирање система заштите и 

спасавања. 

Члан 6.  

Приликом извршавања задатака заштите и 

спасавања припадници јединица цивилне заштите из 

члана 2 ове Одлуке, носе униформу са ознаком цивилне 

заштите. 

Члан 7. 

Јединице цивилне заштите из члана 2 ове Одлуке 

могу се ангажовати у случају потребе у свим насељима 

на целој територији општине Бољевац, на основу 

н<ређења Штаба за ванредне ситуације Општине 

Бољевац. 

 

Члан 8. 

Јединицама цивилне заштите из члана 2 ове 

Одлуке у току ангажовања у насељима руководе 

повереници цивилне заштите у наељима. 

 

Члан 9. 

О припадницима јединица цивилне заштите из 

члана 2 ове Одлуке и о припшадајућим средствима и 

опреми, надлежни орган Општине води прописана 

планска документа и евиденцију. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „ Службеном листу општине Бољевац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-II/7 

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

                                                                                                             

                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                               

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                            

                                   Љубиша Јаношевић, дипл. прав. 

 

     16. 

На основу члана члана 39. Статута општине 

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

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 06. 

11. 2014. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  давању сагласности на раскид уговора 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност на раскид Уговора о пословно-

техничкој сарадњи,  број Општине Бољевац:345-3/2014-II 

од 06. 03. 2014. године и број АД ''Тимочка телевизија'' 

Зајечар:184/14 од 06.03. 2014. године, по Обавештењу о 

једностраном раскиду Уговора, бр.345-12/2014-II од 22. 

09. 2014. године.  

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу   даном  доношења а 

објавиће се  у ''Службеном листу општине Бољевац''.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/13.1  

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

 

                                               ПРЕДСЕДНИК 

                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
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                             Љубиша Јаношевић, дипл. правник 

 

      17. 

На основу члана 39. Статута  општине Бољевац 

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

општине Бољевац на седници одржаној 06. 11. 2014. 

године, донела је 

O Д Л У К У 

 

I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о пружању 

продукцијских услуга са ЈП '' ШТАМПА, РАДИО И 

ФИЛМ '' из Бора, до 31. 12. 2014. године 

 

II 

 Овлашћује се председник општине, др Небојша 

Марјановић, за потписивање Уговора. 

 

III 

 Одлуку доставити: Председнику општине, ЈП '' 

ШТАМПА, РАДИО И ФИЛМ '' из Бора и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/13.2 

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

                                                                                                               

                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                   

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Љубиша Јаношевић, дипл. прав. 

 

    18. 

На основу чл. 60. став 1. тачка 4. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/12) и члана 39. 

Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

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

седници одржаној  06. 11. 2014. године,  донела је   

  

  ОДЛУКУ  

о давању претходне сагласности на Одлуку о 

покретању поступка  

о продаји основног средства 
 

Члан 1.  

 Даје се претходна сагласност  на Одлуку о покретању 

поступка о продаји основног средства камиона смећара 

марке IVEKO 240 E, бр.722/1 од 29. 10. 2014. године, коју 

је донео Надзорни одбор ЈКП ''Услуга'' у Бољевцу. 

  

Члан 2. 

 Ова одлуку  објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/14   

      Бољевац, 06. 11. 2014. године      

                                                   

                                                                                                             

                                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                    

              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                 Љубиша Јаношевић, дипл.правник 

      19. 

На основу чл. 20. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл. 4, 5. и 65. став 1. Закона 

о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/12), 

члана 10. Закона о комуналним делатностима 

(''Сл.гласник РС'', бр.88/11) и члана 39.  Статута општине 

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

Скупштинa општине Бољевац на седници одржаној  06. 

11. 2014. године,  донела је   

  

  ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ  АКТА  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''БОГОВИНА'' БОР 
 

Члан 1.  

 У члану 16. Оснивачког акта јавног предузећа 

''Боговина'' Бор (''Службени лист општине Бољевац'', 

бр.2/2013) износ:  ''1.101.373.000,00 динара'' мења се са 

износом: ''646.262.000,00 динара''. 

  

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/15   

      Бољевац, 06. 11. 2014. године      

                                                                                                                                                             

                                  ПРЕДСЕДНИК                                                                     

               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                   Љубиша Јаношевић, дипл.правник 

      20. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 39. Статута општине 

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

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  06. 

11. 2014. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана  Школског одбора Основне школе „9. 

српска бригада“ Бољевац 

 

I 

 Именује се Лела Кукић, представник родитеља,  за 

члана Школског одбора Основне школе „9. српска 

бригада“ Бољевац, до истека мандата овом одбору. 

 

II  

 Ово решење је коначно у управном поступку. 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/16.1  

Бољевац, 06. 11. 2014. године  

            ПРЕДСЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                        Љубиша Јаношевић, дипл.прав. 

    21. 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 39. Статута општине 

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

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  06. 

11. 2014. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Управног одбора 

Предшколске установе ''Наша радост'' Бољевац 

 

I 

 Разрешава се Зорица Крстић, представник родитеља,  

функције члана Управног одбора Предшколске установе 

''Наша радост'' Бољевац, због престанка основа по ком је 

именована за члана Управног одбора. 

 

II 

 Именује се Јелена Цветаноски Коцић, представник 

родитеља, за члана Управног одбора Предшколске 

установе ''Наша радост'' Бољевац, до истека мандата овом 

одбору. 

III 

 Ово решење је коначно у управном поступку. 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-108 / 2014-I/16.2  

Бољевац, 06. 11. 2014. године 

             ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                         Љубиша Јаношевић, дипл.прав. 


