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План капиталних инвестиција и других пројеката за 2012. годину 
са извештајем о реализацији Приоритетних пројеката исказаних у 

Стратегији одрживог развоја Општине Бољевац за период 2010 – 2020. 
година 

 

Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Бпљевац за перипд 2010 – 2020. гпдина, 

усвпјена је на седници Скупщтине ппщтине Бпљевац 26.11.2009. гпдине.  

Урађена је пп мпделу анализе тренутнпг стаоа, пднпснп анализе реализације 

Акципнпг плана екпнпмскпг развпја из претхпднпг перипда (2005-2010). Нереализпвани 

прпјекти наведени у Акципнпм плану екпнпмскпг развпја, ппстали су деп припритетних 

прпјеката Стратегије пдрживпг развпја ппщтине Бпљевац за перипд 2010 – 2020.  

Активнпсти Канцеларије лпкалнпг екпнпмскпг развпја, пднпснп Пдељеоа за развпј 

привреде, ппљппривреде и лпкални екпнпмски развпј, те Пдељеоа за бучет и финасије у ПУ 

Бпљевац и Службе за јавне набавке биле су усмерене ка реализацији припритетних 

прпјеката. 

Листе припритетних прпјеката дп 2010. гпдине и списак припритетних прпјеката пп 

Стратещкпм плану пдрживпг развпја Ппщтине за перипд 2010-2020. гпдина налазе се у 

прилпгу. Оихпва реалиазација мпже да се прати крпз реализацију бучета Ппщтине Бпљевац 

за прптекле гпдине (Пдлуке п заврщнпм рашуну). 

У прилпгу пвпг дпкумента је и извпд из Стратещкпг дпкумета кпјим су пбухваћени 

сви запланирани прпјекти.  

 

Анализа постигнутих резултата по реализацији пројеката у 2010. и 2011. 

години  запланираних Стратегијом одрживог развоја 

 

Инфраструктура и окружење 

Ефикасан систем управљаоа птпадпм има за циљ максималнп смаоеое кплишине 

птпада на теритприји Ппщтине Бпљевац. Тп се у прптеклим гпдинама ппстиглп уклаоаоем 

дивљих сметлищта, санцијпм и ремедијацијпм деппније „Пбла“. Изпстаје мпгућнпст 

разврставаоа птпада, кпмппстираоа и пдвпжеоа препстале кплишине птпада с пбзирпм да 

регипнални прпјекат изградое Регионалне санитрне депоније „Халово“ јпщ није реализпван. 

Прпцес ефикаснпг управљаоа птпадпм ппдразумева и екплпщку едукацију грађана, тј. 

ппдизаое нивпа екплпщке свести. На тпм задатку је радип ппследоих гпдина пјашан лпкални 

невладин сектпр, а првенственп „Едукативни центар за младе“ кпји делује при Центру за 

спцијални рад у Бпљевцу, пднпснп Удружеое „Кпрак напред“ кпје у пквиру свпјих прпјектних 

активнпсти перманентнп третира и екплпщке прпблеме. Прпјекти невладинпг сектпра у 
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Бпљевцу су углавнпм за циљну групу имали децу предщкплскпг и щкплскпг узраста, пднпснп 

пспбе из оихпвпг пкружеоа. 

Квалитетнија хигијена станпваоа, кап и пшуванпст кппнених и впдних екпсистема, 

ппдразумева каналисаое птпадних впда, оихпвп спрпвпђеое дп кплектпра, прешищћаваое и 

оихпвп испущтаое у впдптпкпве. Тп се ппстиглп дпврщаваоем изградое 80% фекалне 

канализаципне мреже у насељеним местима. Ппщтина Бпљевац је у пвпм перипду акценат 

ставила на кпмуналнп уређеое првенственп насеља Бпљевац, щтп је праћенп и планскпм 

рекпнструкцијпм впдпвпдне мреже (тпм приликпм замеоене су азбестне впдпвпдне цеви), 

шиме се ппстигла бпља впдпснабдевенпст и смаоилп расипаое впде. 

У намери да защтити впдптпкпве на свпјпј теритприји Ппщтина Бпљевац је уредила 

кпритп реке Змијанац, а у прилпг ппдизаоа рекреативнп-туристишких капацитета, саградила је 

Купалищте „Змијанац“ шије се даље уређеое планира за пву гпдину. 

Какп дпбра лпкална кпмуникација, али и кпмуникација са регипнпм и даље, зависи пд 

ваљане путне мреже, Ппщтина Бпљевац перманентнп впди рашуна п свпј путнпј мрежи, при 

шему је индикатпр уређене дужине путева (билп категприсаних, билп некатегприсаних) битни 

ппказатељ реализпваних планпва. Пд 400 км пута на теритприји ппщтине Бпљевац, 

рекпнструисанп је или саниранп вище пд 70%. 

Сваки наппр улпжен у инфраструктурнп усаврщаваое, пднпснп наставак радпва у тпм 

правцу, пбезбеђује пптребан амбијент, услпве за развпј малих и средоих предузећа, 

ппљппривреде и туризма, на шему се базира принцип напретка пвпг дела Србије. Дакле, у 

прптеклим гпдинама инсистиралп се на реализацији прпјеката кпји су усмерини ка примарнпм 

циљу: ствараое ппвпљнпг амбијента за привлашеое пптенцијалних инвеститпра на теритприји 

Ппщтине Бпљевац, а зарад ппщтег ппдизаоа нивпа стандарда живпта грађана наще Ппщтине. 

Ефекат пвих наппра преппзнаје се у шиоеници да су се у Бпљевцу ппјавила два нпва 

инвеститпра: Терса Балкан д.п.п. (фирма се бави бипенергетскпм прпизвпдопм , а заступа је г-

дин Паплп Сабатини из Италије) и „Eksplozivi Rudex“ д.п.п. 

Сваки пд прпјеката из пбласти Инфрструктуре и пкружеоа бип је испраћен адекватнпм 

планскпм и  прпјектнпм дпкументацијпм за шију израду је Ппщтина сама пбезбеђивала 

средстава. Плански прпјекат пд примарнпг знашаја - јер претппставка је свих наредних - бип је 

Прпстпрни план Ппщтине Бпљевац. Израђен је и План генералне регулације Ппщтине 

Бпљевац, кап и План детаљне регулације индустријске зпне „Мирпвп“, а у фази израде су и 

План детаљне регулације ФПМ Агрпмеханике АД Бпљевац, и План детаљне регулације насеља 

Ртао. 

Економија 

Циљ Стратегије пдрживпг развпја Ппщтине Бпљевац, кпји третира пбласт екпнпмије, 

јесте усппстављаое таквпг амбијента кпјим се пбезбеђују услпви за птвараое нпвих радних 

места, првенственп у приватнпм сектпру у привреди, ппљппривреди и у услужним 

делатнпстима. 
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Инфраструктурним интервенцијама ка туристишки преппзнатљивим лпкалитетима на 

теритприји Ппщтине Бпљевац (нпр. изградоа пута ка насељу Ртао) пстварују се услпви за 

развпј туризма, щтп ппдаци дпбијени пд главних ппнуђаша смещтаја и пптврђују: брпј гпстију се 

дп данас, у пднпсу на 2009. гпдину ппвећап за пкп 30%. 

Ппщтина Бпљевац  је израдила План детаљне регулације индустријске зпне „Мирпвп“ 

шиме је усппставила пснпвни услпв дпласка нпвих инвеститпра и услпв за даљи развпј 

привреде. Скупщтинским пдлукама је пбезбедила плакщице нпвим инвеститприма и 

ппказала да брзп делује пп захтеву привреде у смислу прилагпђаваоа цена лпкалних такси 

усмерених ка привреди. 

Перманентни задатак ппщтине је да унапреди систем пружаоа услуга према 

пптенцијалним инвеститприма, пднпснп да за пптребе птвараоа нпвих прпизвпдних 

ппстрпјеоа и фирми инвеститпру пбезбеди, у краткпм рпку, пптребне инфпрмације и услпве за 

дпбијаое грађевинских дпзвпла. 

Други трајни задатак, али не маое битан, је да се ппнпвп пживи Бизнис инкубатпр 

центар Општине Бпљевац, кпји тренутнп нема станаре упркпс шиоеници да су пбезебеђени 

сви технишки и фпрмални услпви. Циљ нам је да се прпстпр Бизнис инкубатор центра 

Општине Бољевац пппуни нпвим предузетницима. 

Накпн инвестиципнпг бума из 2008. гпдине, Ппщтина Бпљевац није имала знашајнијег 

инвеститпра на терену, щтп се правда спприм реагпваоем републишкпг нивпа власти нарпшитп 

на ппљу енергетике – низ пптенцијалних инвеститпра виде Ппщтину Бпљевац кап изузетнп 

ппвпљнп пкружеое за развпј крпз енергетске пптенцијале. Пп евиденцији Наципналне службе 

за заппщљаваое, и даље се за Ппщтину Бпљевац исказује незаппсленпст пд пкп 900 лица, пд 

шега су 60% незаппслених жене.  

Ппщтина се супшава са пвим шиоеницама такп щтп у дпмену свпјих мпгућнпсти, 

материјалнп и аутпритетпм, ппдржава иницијативе фпрмалних група -  удружеоа кпја раде на 

теритприји ппщтине, а имају за циљ заједнишкп пласираое рпба и услуга на тржищте истпшне 

Србије, некада и щире.  

Ппщтина Бпљевац је реализпвала и прпјекте за унапређеое и развпј ппљппривреде. 

Првенственп, израђена је Стратегија руралнпг развпја Ппщтине Бпљевац кпјпм су пбухваћени 

сви развпјни прпјекти за пбласт ппљппривреде, а пднпсе се на перипд 2010 – 2020. гпдина. 

Удружеое пшелара реализпвалп је прпјекат ппд називпм „Мпј пшелиоак-мпја канцеларија“ где  

прпјекат има знашај за вище ппщтина јер је међуппщтинскпг карактера, кап и прпјекат за 

унапређеое развпја ппвртарства кпји такпђе има знашај за вище ппщтина у регипну истпшне 

Србије.    

Друштвене делатности 

Ппщтина Бпљевац је ппследоих гпдина интензивнп радила на ппвезиваоу свих свпјих 

насеља, села са градпм, с намерпм усппстављаоа једнаких услпва живпта за све грађане на 

целпкупнпј теритприји ппщтине. Пбезбеђеое бпљег јавнпг превпза, пднпснп усппстављаоем 

јаших веза путем прпграма и прпјеката у сфери друщтвених делатнпсти, практишнп се и 
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сущтински пбезбеђују услпви за једнак, равнпмерни развпј свакпг дела теритприје Ппщтине 

Бпљевац. Ппдржавајући низ традиципналних манифестација, Ппщтина ппзитивнп утише на 

квалитет живпта свих грађана Бпљевца, а првенственп пмладине, шиме се даје мпгућнпст 

ппјединцу да се у пквиру заједнице ппкаже и дпкаже у сфери спцијалнпг, културнпг и 

сппртскпг делпваоа, щтп је јпщ један пд предуслпва развитка, пднпснп мпдела рещаваоа 

прпблема депппулације наще средине кпја неумитнп прети Ппщтини Бпљевац. 

 

Управљање 

За сваки мпдел управљаоа најзнашајнији је људски ресурс. Нивп знаоа, сппспбнпсти и 

прпдуктивнпст струшоака заппслених у управним прганима, предуслпв су дпбре, ташне и 

ефикасне имплементације Стратещкпг плана пдрживпг развпја. У тпм смислу је ппсебнп 

ппсвећена пажоа сталнпј едукацији заппслених у Ппщтинскпј управи (ппхађаое семинара у 

пдгпварајућпј тематици), а сама Управа је пснажена нпвим висикппбразпваним људима. 
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План капиталних инвестиција и других прпјеката за 2012. гпдину: 

Ред. бр. Прпјекат Стратещка 
пбласт 

Нумеришки приказ 
Акципнпг плана: 
Стратещка пбласт 
/Стратещки 
припритет 
/Стратещки циљ 

Извпр 
финансираоа 

Пријентаципна  
вреднпст 
прпјекта 

Наппмена 

1. Извпђеое радпва на уређеоу, пднпснп 
ревитализацији ппљских путева 

Инфраструктура и 
пкружеое 

1/ 2 / 4 МЕРР 7.542.000,00 
РСД без ПДВ-а 

У склппу перманентнпг задатка 
пдржаваоа лпкалних путева 

2. Изградоа сапбраћајница у граду са пратећпм 
инфраструктурпм (фекална канализација и 
секундарна канализаципна мрежа) 

Инфраструктура и 
пкружеое 

1 / 1 / 2 
1 / 1 / 3 

Суфинансираое 
НИП-а 

59.823.021,86 
РСД без ПДВ-а 

Фазни радпви –наставак заппшетпг 
прпјекта у сезпни 2011. гпдине 

3. Изградоа сппртских терена и кпмуналне 
инфраструктурена Сппртскп-рекреативнпм 
центру „Змијанац“ 

Инфраструктура и 
пкружеое 

1 / 1 / 5 Суфинансираое 
МЕРР-а и 
Ппщтина 

15.340.000,00 
РСД без ПДВ-а 
  3.000.000,00   

Наставак 
заппшетпг прпјекта у сезпни 2010/2011. 
гпдине 

4. Радпви на санацији Културнп-пбразпвнпг 
центра Бпљевац 

Друщтвене 
делатнпсти 

3 / 5 / 3 Суфинансираое 
Мин. за 
држ.управу и лпк. 
сампупр. 

1.200.000,00 
РСД без ПДВ-а 

Прпјектпм је предвиђена санација 
крпва, прпщириваое система 
централнпг грејаоа и замена дптрајале 
стпларије 

5. Изградоа етнп-инфп/туристишкпг центра у 
Илину 

Инфраструктура и 
пкружеое 
и Екпнпмија 

1 / 3 / 2 
 
 
 
2 / 2 / 1 

Суфинансираое 
крпз Прпграм 
прекпгранишне 
сарадое Бугарска 
-Србија 

431.308,95 € 
 (за интерес 
Ппщт.Бпљевац: 
255.031,58 €) 
Ппщт.Бпљевац 
планира ушещће 
пд 38.254,74 € 

Прпјектни партнер је Ппщтина Кула из 
Бугарске 
 
 
 
 

6. Заврщетак изградое стамбенп-ппслпвне 
зграде у центру Бпљевца 

Екпнпмија 2 / 1 / 4 инвеститпр / Кпнкурс Кпмесеријата за избегла лица 
 

7. Инфраструктурнп упптпуоаваое 
индустријске зпне у Мирпву 

Инфраструктура и 
пкружеое 

1 / 2 / 1 Инвеститпр / 
ппщтина Бпљевац 

Стратегијпм 
планирана 
укупна 
средства.: 
20.000 € 

Ствпрени плански предуслпви 

8. Впдпснабдеваое села на теритприји 
ппщтине Бпљевац и Бпр прикљушеоем на 
регипнални впдпсистем „Бпгпвина“ 

Инфраструктура и 
пкружеое 

1 / 3 / 1 Суфинансираое 
НИП-а 

333.500.000,00 
РСД  при шему 
је ушещће 
ппщтина 
67.700,00 РСД 

Регипнални прпјекат пп кпнкурсу НИП-а 

9. Израда инвестиципнпг прпграма санације 
енергетских губитака на пбјектима јавне 
намене 

Инфраструктура и 
пкружеое 

5 / 1 / 2 Суфинансираое 
прпјекта 
енергатске 
ефикаснпсти пп 
инвестиципнпм 
прпграму (дп 90% 
вреднпсти 
прпјекта ) 

Није 
прпцеоенп 

Јавни ппзив Министарства живптне 
средине, рударства и прпстпрнпг 
планираоа 

 

 

У Бпљевцу, 



 
Службени лист општине Бољевац                                                                                                                   25.јул 2012.године 
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21.03.2012. 

За Канцеларију за лпкални екпнпмски развпј, Бпљевац 

Зприца Маслпварић, ппмпћник председника 

 

____________________________________ 

 

 

ППГЛАВЉЕ 4: СТРАТЕШКИ ДПКУМЕНТ    

 

4.1 Визија, припритети, циљеви 

 

Визија 

Ппщтина Бпљевац је заједница, задпвпљних, срећних и заппслених људи са квалитетним 

и пшуваним прирпдним услпвима за здрав живпт и друщтвени развпј станпвнищтва, са 

квалитетнпм управпм и развијеним партнерствпм на свим нивпима. 

Б 

П 

Љ 

Е 

ВРЕДНИЈЕ 

АФИРМАТИВНП 

ЦЕОЕНИЈЕ 
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Визија 

Ппщтина Бпљевац је заједница, задпвпљних, срећних и заппслених људи са квалитетним и пшуваним прирпдним услпвима за здрав живпт и 

друщтвени развпј станпвнищтва, са квалитетнпм управпм и развијеним партнерствпм на свим нивпима 

Инфраструктура и 
пкружеое 

ВИЗИЈА: Бпљевац је местп са 
изграђенпм кпмуналнпм 

инфраструктурпм, пшуванпм 
здравпм живптнпм 

срединпм, кпја пдрживп 
кпристи прирпдне ресурсе, 

великпг ушещћа 
алтернативне енергије, щтп је 

квалитетан услпв за здрав 
живпт и друщтвени развпј 

станпвнищтва. 
ППШТИ ЦИЉ Плански 

развијена инфраструктура и 
ефикаснп кприщћеое свих 
видпва енергије у услпвима 

пшуване и унапређене 
живптне средине 

Припритет 1.1: Унапредити квалитет 
живптне средине крпз планскп 
управљаое птпадпм на теритприји 
ппщтине и регипна и пбезбедити 
квалитетнп впдпснабдеваое и 
защтитити впдптпкпве 

Циљ  1.1.1:  Усппстављен ефикасан систем планскпг управљаоа 
птпада 

Циљ  1.1.2:  20% дпмаћинстава насељених ппдрушја укљушених у 
систем канализаципне мреже 

Циљ  1.1.3:  20% птпадних впда прешищћенп 

Циљ  1.1.4:  Смаоени губици у впдпсистему за 30% 

Циљ  1.1.5:  Защтићени впдптпкпви и купалищте на Змијанцу 

Припритет 1.2: Унапредити ппстпјећу 
и изградити нпву путну и кпмуналну 
инфраструктуру 

Циљ  1.2.1:  Уређена индустријска зпна „Мирпвскп ппље“ 

Циљ  1.2.2:  Измещтаое тещкпг  теретнпг сапбраћаја из 
насељенпг ппдрушја 

Циљ  1.2.3:  Израђени сви прпстпрни планпви 

Циљ  1.2.4:  Ппдигнут квалитет ппстпјеће лпкалне путне мреже 

Припритет 1.3: Равнпмерни 
инфраструктурни развпј на 
теритприји ппщтине 

Циљ  1.3.1:  70%  сепских дпмаћинстава прикљућенп на 
впдпвпдни систем 

Циљ  1.3.2:  Унапређена туристишка ппнуда 
Циљ  1.3.3:  Ствараое нпвих туристишких ппнуда 

Припритет 1.4: Ппвећаое Циљ  1.4.1:  Ппвећан удеп пбнпвљивих извпра у укупнпј 
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кприщћеоа пбнпвљивих извпра 
енергије 

пптрпщои енергије за 10% 

Припритет 1.5: Смаоеое трпщкпва крпз 
ппвећаое енергетске ефикаснпсти 

Циљ  1.5.1:  Смаоени трпкпви енергетске пптрпщое за 40% 

 

 

Визија 

Ппщтина Бпљевац је заједница, задпвпљних, срећних и заппслених људи са квалитетним и пшуваним прирпдним услпвима за здрав живпт и 

друщтвени развпј станпвнищтва, са квалитетнпм управпм и развијеним партнерствпм на свим нивпима 

Екпнпмија 

ВИЗИЈА: Ппщтина Бпљевац 
је заједница задпвпљних, 

срећних и заппслених људи 
са развијенпм индустријпм 
за прераду дрвета, малим и 

средоим предузећима, 
туризмпм и 

ппљппривреднпм 
прпизвпдопм, пре свега, 

здраве хране.  
ППШТИ ЦИЉ Ствараое 
ппвпљнпг амбијента за 
инвестираое у развпј 

привреде, ппљппривреде и 
туризма зарад ппвећаоа 

заппсленпсти и јашаоа 
кпнкурентнпсти 

Припритет 2.1: Усппстављаое 
мпдела за ппдрщку развпја малих 
и средоих предузећа 

Циљ  2.1.1: 100% ппписана импвина ппреских пбвезника 

Циљ  2.1.2: БИЦ – дпврщаваое прпјекта ппремаоа 

Циљ  2.1.3: Ппвећан брпј малих и средоих предузећа за 10% 
Циљ  2.1.4:  Ствараое прпдајнп-ппслпвних услпва за рад малих и средоих 
предузећа 

Припритет 2.2: Развпј туризма крпз 
искприщћаваое прирпдних и 
унапређеое туристишких 
пптенцијала 

Циљ  2.2.1: Ппвећан брпј туриста за 50% 

Припритет 2.3: Ствараое мпдела за 
примену нпвих технплпгија и 
пблика прпизвпдое у 
ппљппривреди 

Циљ  2.3.1: Уређена и ппремљена стпшна пијаца 

Циљ  2.3.2: Ппвећан стпшни фпнд за 20% 

Циљ  2.3.3: 50% ппљппривредне прпизвпдое базиранп на принципима прганске 
прпизвпдое 

Циљ  2.3.4: Ппљппривредни прпизвпди се ппјављују на тржищту ппд 
брендираним именпм 
Циљ  2.3.4: Ствараое услпва за прпизвпдоу и прераду екп-биља 

Припритет 2.4: Ствараое услпва и 
прпмпција за ппвећаое 
инвестиција 

Циљ  2.4.1: Ппвећан брпј заппслених за 30% 
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Друщтвени развпј 
ВИЗИЈА: Ппщтина Бпљевац 

је преппзнатљива пп 
пшуванпј традицији и 
развијенпј култури, 

ствпреним услпвима за 
здравп и безбеднп 
пдрастаое деце  и 

пмладине – средина у кпјпј 
се преппзнају и 

задпвпљавају спцијалне, 
пбразпвне и здравствене 

пптребе грађана 
ППШТИ ЦИЉ Ствараое 
услпва за задпвпљеое 

културних, здравствених, 
пбразпвних, сппртских и 
спцијалних пптреба крпз 

јашаое институција и  
развпј нпвих мпгућнпсти 

Припритет 3.1: Ппвећаое 
кпмуникације између сепске и 
градске средине 

Циљ  3.1.1: Сва села и насеља имају целпдневну аутпбуску 
кпмуникацију 

Циљ  3.1.2: Пснпвана Канцеларија за младе и сви друщтвени сектпри 
имају свпј институципнални пквир 

Припритет 3.2: Презентпваое 
Бпљевца кап дпбрпг дпмаћина 

Циљ  3.2.1: Пшувати и унапредити традиципналне манифестације 

Циљ  3.2.2: Ппдржати савремене и нпве манифестације 

Припритет 3.3: Ствараое бпљих 
услпва за сппрт и рекреацију 

Циљ  3.3.1: Санирани, ренпвирани и израђени пптребни сппртски 
пбјекти 

Циљ  3.3.2: Сваки месец у гпдини – пбележен сппртским дпгађајем 

Циљ  3.3.3: Ппред ппстпјећих сппртских клубпва, пснпван и 
пдбпјкащки клуб 

Припритет 3.4: Спцијална 
инклузија крпз развијаое 
ппзитивних вреднпсти, јашаое 
ппрпдишних снага и 
ванинституципнална защтита 
старих 

Циљ  3.4.1: Пснпван дневни бправак за старе 

Циљ  3.4.2: Пснаживаое раоивих група 

Припритет 3.5: Ствараое бпљих 
услпва у култури и пбразпваоу 
адаптацијпм пбјеката и 
усаврщаваоем кадрпва 

Циљ  3.5.1: Птвпрен Дпм за ушенике 

Циљ  3.5.2: Птвпрена два нпва пбразпвна прпфила у Средопј щкпли и 
ствпрена мпгућнпст за преквалификацију на нивпу средопщкплскпг 
пбразпваоа 

Циљ  3.5.3: Адаптиране и ппремљене зграде културе и пбразпваоа 
 

 

 

Визија 

Ппщтина Бпљевац је заједница, задпвпљних, срећних и заппслених људи са квалитетним и пшуваним прирпдним услпвима за здрав живпт и 

друщтвени развпј станпвнищтва, са квалитетнпм управпм и развијеним партнерствпм на свим нивпима 
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Визија 

Ппщтина Бпљевац је заједница, задпвпљних, срећних и заппслених људи са квалитетним и пшуваним прирпдним услпвима за здрав живпт и 

друщтвени развпј станпвнищтва, са квалитетнпм управпм и развијеним партнерствпм на свим нивпима 

 

Управљаое  
ВИЗИЈА:Ппщтина Бпљевац 
је кадрпвски псппспбљена 
лпкална администрација, 

умрежена, ппвезана са 
другим ппщтинама и 

републишким 
институцијама, развијенпг 
партнерства и дијалпга са 

предузетницима и 
грађанима. 

ППШТИ ЦИЉ Сампсталнп и 
пдгпвпрнп управљаое 
крпз псппспбљаваое 

институција и негпваое 
партнерских пднпса на 

свим нивпима 

Припритет 4.1: Јашаое 
институципналних капацитета 
за развпј 

Циљ  4.1.1: Институципнални капацитети преппзнати, међуспбнп 
ппвезани и делптвпрни 

Припритет 4.2: Репрганизација 
и унапређеое рада лпкалне 
сампуправе 

Циљ  4.2.1: Кадрпвски псппспбљена лпкална сампуправа 

Припритет 4.3: Развијаое 
партнерства и дијалпга јавнпг 
сектпра са предузетницима и 
цивилним сектпрпм 

Циљ  4.3.1: Развијенп партнерствп и дијалпг између јавнпг сектпра, 
предузетника и цивилнпг сектпра 

Припритет 4.: Унапређеое 
инфпрмаципних технплпгија 
инфпрматишкпг друщтва 

Циљ  4.4.1: Унапређене инфпрмаципне технплпгије 
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4.2. Припритети развпја ппщтине за перипд 2010 -2020. гпдине: 

 

  1. Санација локалних путева на територији општине у дужини од 124 км  

      (реализовано 55%,2005-2007.год.) 

  2. Изградња саобраћајница у граду (реализовано 800 метара,2006.год.) 

  3. Изградња купалишта и плаже на реци Змијанац ( у реализацији ) 

  4. Завршетак изградње стамбено-пословне зграде у центру града (у 

реализацији) 

  5. Формирање индустријске зоне (реализација у току) 

  6. Изградња фекалне канализационе мреже и уређење улица  у Бољевцу (30% 

плана је реализовано) 

  7. Реконструкција главног вода од изворишта „Мировштица“ до разделне 

коморе и    

      изградња водоводне мреже за водоснабдевање друге висинске зоне 

Бољевца (нереализовано) 

         8. Реконструкција локалног пута Р 247 - село Боговина – Боговинска пећина у     

          дужини од 4 км и инфраструктурно уређење простора око Боговинске пећине 

(реализовано) 

  9. Санација и ремедијација локалног сметлишта (депоније) на мзв «Обла»  

општина  

     Бољевац (урадјена пројектна документација, 2006 године) и изградња 

трансфер станице (у току је реализација Прве фазе) 

10. Завршетак система за пречишћавање отпадних вода (нереализовано) 

11. Изградња цевовода и  резервоара на водосистему РВС Боговина – МЗ  

     Боговина засеок Фаца Веље (реализација у току), 

Приоритетни пројекти: 

 

 Пројекат Област Приоритет Активност Циљ  

1.  
Изградња спортско-рекреативног 

центра 

4.2.3. 3. 1.1. 1. , 2. 

2.  
Завршетак изградње пословно-

стамбене зграде у центру Бољевца 

4.2.2. 1. 4.1. 4. 

3.  
Изградња купалишта на реци 

Змијанац 

4.2.1. 1. 5.1 , 5.2. 5. 

4.  

Изградња сточне пијаце 

 

4.2.2. 3. 1.1 , 2.1. 1. 

5. 

Изградња градске топлане 

 

4.2.1. 5. 1.2. 1. 

5.  

Изградња жичаре на Ртњу 

 

4.2.2. 2. 1.1. 1. 

6.  

Изградња хотела на Ртњу 

 

4.2.2. 2. 1.1. 1. 

7.  

Изградња фабрике за прераду еко-

биља 

 

4.2.2. 3. 5.1. 5. 
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12. Санација и уређење спортских терена  ( 70% терена је санирани или 

уређено) 

13. Уређење трим стаза (нереализовано) 

14. Изградња пута од насеља Ртња до подножија Ртња (реализовано) 

15. Побољшање водоснабдевања и завршетак канализације у насељу Ртањ 

(реализована прва компонента пројекта) 

16. Уређење саобраћајница и паркинг просторора на Ртњу (реализована друга 

компонента пројекта) 

17. Санација базена на Ртњу (реализовано) 

18. Уређење Гретиног парка (реализовано) 

19. Израда детаљног урбанистичког плана насеља Ртањ (нереализовано). 

 

     Нереализовани пројекти Стратегија економског развоја за претходне 

периоде, постају део Стратегије одрживог развоја Општине Бољевац за период 

2010. – 2020. година, уз низ нових програма и пројеката предвиђених Акционим 

планом. 

 

     Можемо закључити да се визија економског развоја Општине Бољевац 

преклапа са ранијим стратешким начелима. Основни принципи нове Стратегије 

одрживог развоја утолико су измењени колико то диктирају нови развојни 

токови и технолошке могућности на нивоу локалних потенцијала, али и саме 

државе, тј. Европе.  

8.  

Изградња дома за старе 

 

4.2.3 4. 1.1. 1. 

9.  

Изградња дома за ученике 

 

4.2.3 5. 1.1. 1. 

10.  

Изградња мини-електрана  

 

4.2.1. 4. 1.1. 1. 

11.  

Изградња ветро-парка 

 

4.2.1. 4. 1.2. 1. 

12.  Изградња акумулације „Боговина“ 4.2.1. 4. 1.3. 1. 

13.  

Уређење Боговинске пећине  

 

4.2.1. 3. 2.1 2. 

14.  

Санација манастира 

 

4.2.1. 3. 3.1 3. 

 

 



 
Службени лист општине Бољевац                                                                                                                   25.јул 2012.године 

 

 
14 

4.2.1. Инфраструктура и пкружеое 

Плански развијена инфраструктура и ефикаснп кпришћеое свих видпва енергије у услпвима пчуване и унапређене живптне средине 

 

Припритети Активнпсти Циљеви Индикатпри 

 Прпцес 

имплемента

ције 

1. Унапредити 

квалитет живптне 

средине крпз 

планскп 

управљаое 

птпадпм на 

теритприји 

ппщтине и 

регипна и 

пбезбедити 

квалитетнп 

впдпснабдеваое 

и защтитити 

впдптпкпве 

1.1 Санација деппније „Пбла“ и др. дивљих 

деппнија и изградоа прихватне станице 

2.1  Дпврщаваое изградое канализаципне мреже 

3.1  Изградоа система за прешищћаваое птпадних 

впда 

4.1  Рекпнструкција главнпг впда за впдпвпд и 

изградоа прстена пкп Бпљевца 

5.1 Уређеое впдптпкпва 

5.2 Уређеое Змијанца и изградоа купалищта у 

Бпљевцу 

1.Усппстављен ефикасан систем 

планскпг управљаоа птпада 

2. 20% дпмаћинстава насељених 

ппдрушја укљушених у систем 

канализаципне мреже 

3. 20% птпадних впда прешищћенп 

4.  Смаоени губици у впдпсистему 

за 30% 

5.  Защтићени впдптпкпви и 

купалищте на Змијанцу 

Индикат. бр. 1., 2., 7., 8., 11.; 

- Брпј дпмаћинстава прикљушених 

на канализаципну мрежу; 

- Кплишина прешищћених 

птпадних впда у пднпсу на укупну 

кплишину птпадних впда - Пднпс 

исппрушене и прпизведене 

кплишине впде; 

- Дужина уређених впдптпкпва у 

пднпсу на идентификпвану 

дужину впдптпкпва; 

 

2. Унапредити 

ппстпјећу и 

изградити нпву 

путну и 

кпмуналну 

инфраструктуру 

 

1.1  Ствараое услпва за  уређеое и ппремаое 

индустријске зпне на Мирпву 

2.1  Ппкретаое иницијативе за изградоу 

сапбраћајне петље на путу Параћин – Зајешар 

2.2  Ппкретаое иницијативе за изградоу 

пбилазнице – ппвезиваое пута Параћин-Зајешар 

1.Уређена индустријска зпна 

„Мирпвскп ппље“ 

2. Измещтаое тещкпг  теретнпг 

сапбраћаја из насељенпг ппдрушја 

3. Израђени сви прпстпрни 

планпви 

- Индикат. бр. 

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

- Индик. бр. 5.  

- Индик. бр. 14., 6.; 

- Удеп санираних и пбнпвљених 

путева у лпкалнпј мрежи 
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са Спкпбаопм 

3.1 Израда прпстпрних урбанистишких планпва 

4.1 Санација и пбнпва лпкалних путева 

4. Ппдигнут квалитет ппстпјеће 

лпкалне путне мреже 

3. Равнпмерни 

инфраструктурни 

развпј на 

теритприји 

ппщтине 

1.1  Прпграми кпјима се рещава питаое впдпснабдеваоа у МЗ  

2.1  Прпграм изградое инфраструктуре за пптребе туризма – 

дпврщаваое пута ка Бпгпвинскпј пећини, уређеое путева ка 

манастирима, ппстављаое туристишке сигнализације и уређеое 

туристићких стаза на Ртоу 

3.1  Рекпнструкција, санација и уређеое свих културних и 

истпријских пбјеката и лпкалитета 

1. 70%  сепских дпмаћинстава прикљућенп 

на впдпвпдни систем 

2.  Унапређена туристишка ппнуда 

3. Ствараое нпвих туристишких прпизвпда 

- Брпј дпмаћинстава прикљушених 

на впдпвпдни систем у пднпсу на 

укупни брпј сепских 

дпмаћинстава 

- Индикат. бр. 4. 

- Брпј туриста у пднпсу на брпј 

станпвника 

 

 4.  Ппвећаое 

кприщћеоа 

пбнпвљивих 

извпра енергије 

1.1. Изградоа мини-електрана 

1.2. Ппстављаое ветрпгенератпра 

1.3  Изградоа бране на Црнпм Тимпку 

1. Ппвећан удеп пбнпвљивих 

извпра у укупнпј пптрпщои 

енергије за 10% 

- Иникат. бр. 3., 9., 10. 

 

 

5.  Смаоеое 

трпщкпва крпз 

ппвећаое 

енергетске 

ефикаснпсти 

1.1. Рекпнструкција јавне расвете 

1.2. Санација пбјеката јавних устанпва у складу са 

принципима енергетске ефикаснпсти 

 

1. Смаоени трпкпви енергетске 

пптрпщое за 40% 

- Брпј замеоених сијалица у 

систему јавне расвете у пднпсу на 

укупан брпј 

- Брпј рекпнструисаних пбјеката у 

пднпсу на укупан брпј 
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Кпментар: 

 

 

Ефикасан систем управљаоа птпадпм има за циљ максималнп смаоеое кплишине птпада на теритприји Ппщтине Бпљевац. Тп ће се ппстићи уклаоаоем дивљих 

сметлищта, санацијпм и ремедијацијпм деппније “Пбла”, разврставаоем птпада, кпмппстираоем и пдвпжеоем препстале кплишине птпада на Регипналну 

санитарну деппнију “Халпвп”.  

Цеп прпцес ппдразумева и екплпщку едукацију грађана, тј. ппдизаое нивпа екплпщке свести.  

Ефикаснпст усппстављенпг система управљаоа птпадпм биће дпказана пнпг мпмента када се искаже први прпцентуални ппдатак п нпр. рециклиранпм птпаду 

ппщтп, дп пвпг мпмента, Ппщтина Бпљевац није била у прилици да се бави рециклажпм птпада – најбезбеднијим мпделпм защтите живптне средине пд већег 

дела птпаднпг материјала. 

Квалитетнија хигијена станпваоа, кап и пшуванпст кппнених и впдених екпсистема, ппдразумева каналисаое птпадних впда, оихпвп спрпвпђеое дп кплектпра, 

прешищћаваое и испущтаое у впдптпкпве. Тп ће се ппстићи дпврщаваоем изградое канализаципне мреже и кплектпра. 

 Функципнисоем канализаципнпг система већи брпј дпмаћинстава ће бити укљушен у канализаципну мрежу, а тиме ће и већи ппстптак птпадних впда бити 

прешищћен, пднпснп впдптпкпви бити защтићени пд даљег загађиваоа. 

Претећи, све већи маоак пијаће впде ппдразумева ппјашану щтедоу впде кап прирпднпг ресусрса. Пптребна је екплпщка едукација п екпнпмишнпм ппступаоу са 

впдпм, али и планска рекпнструкција впдпвпдне мреже щтп би за циљ ималп бпљу впдпснабдевенпст и смаоилп расипаое впде. 

Квалитет ппврщинских впда зависи пд дпбрпг функципнисаоа система, управљаоа птпадпм, ефикаснпг И функципналнпг система канализаципне мреже, кап и 

пд екплпщке зрелпсти станпвнищтва.  

Ппщтина Бпљевац је рещена да, кап пдгпвпрна према прирпдним ресурсима  заједница људи, защтити и впдптпкпве на свпјпј теритприји, такп да ће се у перипду 

имплементације стратещких циљева и реализације датих активнпсти, ппсебнп впдити рашуна п уређеоу кприта река Змијанац и Арнаута, пднпснп шува ће се 

Тимпк пд даљег загађиваоа. 

Какп дпбра лпкална кпмуникација, али и кпмуникација лпкала са регипнпм и даље, зависи пд ваљане путне мреже, Ппщтина Бпљевац је у пбавези да трајнп впди 

рашуна п свпјпј путнпј инфраструктури, при шему је индикатпр уређене дужине путева битан ппказатељ реализпваних планпва. 

Сваки наппр улпжен у инфраструктурнп усаврщаваое, ппвећаће задпвпљствп грађана Ппщтине Бпљевац, пднпснп пбезбедити пптребан амбијент , услпве за 

развпј малих и средоих предузећа, ппљппривреде И туризма, на шему се базира принцип напретка пвпг дела Срби
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4.2.2. Екпнпмија  

Ствараое ппвпљнпг амбијента за инвестираое у развпј привреде, ппљппривреде и туризма зарад ппвећаоа заппсленпсти и јачаоа 

кпнкурентнпсти 

Припритети Активнпсти Циљеви Индикатпри 
 Прпцес 

имплементације 

1. Усппстављаое мпдела за 

ппдрщку развпја малих и средоих 

предузећа 

1.1 Пппис импвине ппреских пбвезника 

2.1  Ппремљен пбјекат БИЦ-а 

3.1 Прпграм ппдрщке малим и средоим 

предузећима 

4.1 Заврщаваое стамбенп-ппслпвне 

зграде у центру Бпљевца 

 

1. 100% ппписана импвина 

ппреских пбвезника 

2.  БИЦ – дпврщаваое 

прпјекта ппремаоа 

3.  Ппвећан брпј малих и 

средоих предузећа за 10% 

4.  Ствараое прпдајнп 

прпстпрних услпва за рад 

малих и средоих предузећа 

 - Прпценат увећаоа 

бучета насталпг кап 

ртезултат активнпсти 

ппписа импвине 

- Увећанп 

задпвпљствп 

кприсника БИЦ-а 

- Увећанп 

заппщљаваое за 20%; 

- Индикат. Бр. 17., 21., 

22., 26., 27. 

 

2. Развпј туризма крпз 

искприщћаваое прирпдних и 

унапређеое туристишких 

пптенцијала 

1. 1. Прпграм унапређеоа туристишке 

ппнуде 

1.  Ппвећан брпј туриста за 

50% 

- Брпј туриста у пднпсу 

на брпј станпвника 

 

3.  Ствараое мпдела за примену 

нпвих технплпгија и пблика 

прпизвпдое у ппљппривреди 

1.1  Уређеое и ппремаое стпшне пијаце 

2.1  Прпграм пснаживаоа стпшарства 

3.1  Прпграми стратегије развпја 

ппљппривреде 

4.1  Стимулисаое прпизвпдое са 

защтићеним ппреклпм 

5.1   Изградоа фабрике за прпизвпдоу и 

прераду екп-биља 

1. Уређена и ппремљена стпшна 

пијаца 

2.  Ппвећан стпшни фпнд за 20% 

3. 50% ппљппривредне 

прпизвпдое базиранп на 

принципима прганске 

прпизвпдое 

4.  Ппљппривредни прпизвпди се 

ппјављују на тржищту ппд 

брендираним именпм 

5. Ствараое услпва за 

- Брпј грла на км² 

(густина стпшнпг 

фпнда) 

- Удеп 

ппљппривредне 

прпизвпдое ппд 

прганскпм 

прпизвпдопм 

- Брпј прпизвпда са 

защтићеним 
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прпизвпдоу и прераду екп-биља ппреклпм и брендпм у 

пднпсу на укупан брпј 

прпизвпда 

4.  Ствараое услпва и прпмпција за 

ппвећаое инвестиција 

1.1 Увпђеое стимулативних мера за 

ппдстицаое инвестиција 

1.2. Прпмпција мпгућнпсти инвестираоа 

на теритприји ппщтине 

1.  Ппвећан брпј заппслених 

за 30% 

 

   

- Индикат. 26., 27., 

28.,29.,30. 
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Кпментар: 

Циљ дела Стратегије пдрживпг развпја Ппщтине Бпљевац кпји третира 

пбласт Екпнпмије јесте усппстављаое таквпг амбијента кпјим се пбезбеђују 

услпви за птвараое нпвих радних места, првенственп у приватнпм сектпру у 

привреди, ппљппривреди И у услужним делатнпстима. 

Индикатпри кпјима се прати прпценат брпја нпвих радних места, пднпснп 

прпценат нпвпзаппслених у свим сектприма за неки ппсматрани перипд, 

биће дпказ пстварених циљева, пднпснп ппказатељи нпвпг стаоа: 

усппстављенпг ппвпљнпг амбијента за привлашеое и задржаваое приватних 

инвеститпра на терену Ппщтине Бпљевац.  

Нпва инвестиципна улагаоа ппзитивнп утишу на ппвећаое заппсленпсти и 

јашаое привреднп-ппљппривредних субјеката у пднпсу на ближе али и даље 

пкружеое, щтп у смислу ппрезних даваоа директнп увећава бучет Ппщтине 

Бпљевац кпји се ппет враћа грађанима Бпљевца крпз улагаое у даљи развпј. 

Анкетираоем представника привредних субјеката, кприсника БИЦ-а, али и 

грађана, дпбија се ппдатак п увећанпм задпвпљству ствпрених услпва за 

развпј. 

Ппдаци, кап щтп су: брпј туриста у гпдини (у пднпсу на брпј станпвника), те 

брпј грла на км² (велишина стпшнпг фпнда), или брпј прпизвпда са 

защтићеним ппреклпм, биће ппказатељи успещнп имплементираних 

прпграма на ппљу екпнпмскпг развитка Ппщтине Бпљевац. 

Удеп ппљппривредне прпизвпдое ппд прганскпм прпизвпдопм исказује 

кпликп су нпве технплпгије присутне у прпизвпдои здраве хране, шиме 

нащи прпизвпди ппстају кпнкурентни шак И на еврппскпм тржищту. 

Сваки кпрак у планираоу и реализацији прпграма И прпјеката предвиђених 

Акципним планпм Стратегије пдрживпг развпја Ппщтине Бпљевац за перипд 

пд 2010. дп 2020. гпдине дефинисан је такп да се у датпм перипду ппвећа 

Лпкацијски квпцијент заппщљаваоа, пднпснп ппбпљщава фискални 

капацитет ппщтине (пствареое извпрних прихпда) шиме се пбезбеђује нпва 

пснпва за даљи развпј Ппщтине, пднпснп – тиме се пбезбеђују средства кпја 

се усмеравају даље ка грађанима у циљу задапвпљаваоа оихпвих пптреба 

живпта у заједници.
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4.2.3. Друщтвене делатнпсти  

Ствараое услпва за задпвпљеое културних, здравствених, пбразпвних, сппртских и спцијалних пптреба крпз јачаое институција и  развпј 

нпвих мпгућнпсти 

Припритети Активнпсти Циљеви Индикатпри 

 Прпцес 

имплементац

ије 

1.  Ппвећаое кпмуникације између 

сепске и градске средине 

1.1  Ппбпљщаваое јавнпг превпза крпз 

јашаое аутпбуских линија и таксија 

2.1 . Прпграм ппдрщке стваралащтву, 

ппјединцима и нефпрмалним групама 

1. Сва села и насеља имају 

целпдневну аутпбуску 

кпмуникацију 

2.  Пснпвана Канцеларија 

за младе и сви друщтвени 

сектпри имају свпј 

институципнални пквир 

-  Индикат. бр. 6., 12.; 

- Увећанп задпвпљствп грађна 

услугама јавнпг превпза; 

- Брпј идентификпваних И 

имплементираних прпјеката 

 

2. Презентпваое Бпљевца кап 

дпбрпг дпмаћина 

1.1 Прпграм пшуваwа и унапређеоа 

традиципналних манифестација кап щтп 

су: Сусрети села, Бекријаде и 

„Црнпрешје у игри и песми“ 

2.1 Прпграм ппдрщке стваралащтву, 

ппјединцима и нефпрмалним групама, 

кпје усппстављају кпнцептуалнп нпве 

манифестације 

1. Пшувати и унапредити 

традиципналне 

манифестације 

2. Ппдржати савремене и 

нпве манифестације 

- Индикат. бр. 12.; 

- Увећанп задпвпљствп 

гращана прпграмским 

садржајима; 

- Брпј прилпга на лпкалним, 

регипналним И наципналним 

медијима; 

- Брпј идентификпваних И 

имплементираних прпјеката 

 

3.  Ствараое бпљих услпва за сппрт 

и рекреацију 

 

1.1  Санираое и изградоа сппртских 

терена 

1.2.  Птвараое стрељане у Бпгпвини 

1.3. Ренпвираое и прилагпђаваое 

сппртске хале за сппртске и забавне 

1.Санирани, ренпвирани и 

израђени пптребни 

сппртски пбјекти 

2.  Сваки месец у гпдини – 

пбележен сппртским 

- Индикат.бр.16.; 

- Дужина пбележених стаза у 

пднпсу на укупну дужинну 

идентификпваних стаза; 

- Брпј сппртских 

 



 
Службени лист општине Бољевац                                                                                                                   25.јул 2012.године 

 

 21 

 

манифестације 

1.4. Пбележаваое рекреативних и 

бициклистишких стаза (израда тематских 

мапа) 

2.1 Прпмпција здравпг живпта – 

прганизпваое сппртских манифестација 

3.1 Прпграм пснпваоа нпвих и 

пснаживаоа ппстпјећих сппртских 

клубпва 

дпгађајем 

3.  Ппред ппстпјећих 

сппртских клубпва, пснпван 

и пдбпјкащки клуб 

манифестација; 

- Брпј пбухваћених сппртским 

манифестацијама у пднпсу на 

укупнп станпвнищтвп; 

- Брпј шланпва клубпва у 

пднпсу на укупнп 

станпвнищтвп 

4.  Спцијална инклузија крпз 

развијаое ппзитивних вреднпсти, 

јашаое ппрпдишних снага и 

ванинституципнална защтита старих 

1.1  Псниваое дневнпг бправка за 

инвалиде, старе 

2.1  Ппвећаое бучета за пптребе 

спцијалних даваоа на нивпу ппщтине за 

20% 

2.2 Прпграми укљућиваоа маоинских 

заједница 

 

1.  Пснпван дневни бправак 

за старе 

2.  Пснаживаое раоивих 

група 

 -Индикат. Бр. 19., 20.; 

- Изнпс ппредељених 

бучетских средстава у пднпсу 

на укупан бучет; 

- Брпј идентификпваних и 

имплементираних прпјеката 

 

5.  Ствараое бпљих услпва у 

култури и пбразпваоу адаптацијпм 

пбјеката и усаврщаваоем кадрпва 

1.1 . Псниваое интерната – Дпм за 

ушеника 

2.1  Прпграм прилагпђаваоа 

пбразпвних прпфила пптребама 

лпкалне заједнице и задпваљаое 

пптреба за струшним кадрпвима 

3.1  Адаптација зграда предщкплске 

устанпве и пснпвних щкпла у Бпљевцу 

ради ппвећаоа енергетске ефикаснпсти 

3.2 . Адаптација зграде КПЦ-а 

3.3  Ппремаое КПЦ-а 

1.  Птвпрен Дпм за ушенике 

2.  Птвпрена два нпва 

пбразпвна прпфила у 

Средопј щкпли и ствпрена 

мпгућнпст за 

преквалификацију на нивпу 

средопщкплскпг 

пбразпваоа 

3. Адаптиране и 

ппремљене зграде културе 

и пбразпваоа 

 -Индикат.бр. 13., 16.; 

- Увећанп заппщљаваое кап 

резултат прпграмских 

интервенција 
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Кпментар:  

Ппщтина Бпљевац је ппследоих гпдина интензивнп радила на ппвезиваоу 

свих свпјих насеља, села са градпм, с намерпм усппстављаоа једнаких 

услпва живпта за све грађане на свпјпј теритприји. Пбезбеђеое бпљег јавнпг 

превпза, пднпснп усппстављаоем јаших веза путем прпграма И прпјеката у 

сфери друщтвених делатнпсти, практишнп се И сущтински пбезбеђују услпви 

за једнак, равнпмерни развпј свакпг дела теритприје Ппщтине Бпљевац. 

Бпљевац се кап дпбар дпмаћин дпказује већ 39 гпдина презентујући се крпз 

манифестацију “Црнпрешје у песми и игри”; 27 гпдина негује традицију 

“Бекријаде”, а ппследоих 6 гпдина нефпрмалне пмладинске групе, уз 

ппдрщку лпкалне сампуправе, прганизују музишке и др. културне фестивале, 

такп упптпуоујући ппнуду културних дещаваоа на теритприји Ппщтине 

Бпљевац.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ппстпјеће манифестације свакакп треба пшувати, али и мптивисати нпву 

генерацију радника у друщтвенпм сектпру да наставе са пшуваоем 

традиципналних вреднпсти. Затп је неппхпднп прганизаципнп унапредити, 

те псавременити лик пвих манифестација. Свака пд датих манифестација 

Бпљевца је јединствена на свпј нашин, а путем оихпве презентације на 

наципналнпм нивпу, и Бпљевац ће бити једнакп јединстве и преппзнатљив, 

шиме ће и у привреднп-екпнпмским смислу ппстати интересантнији. 

Квалитетан живпт свих грађана Бпљевца, а првенственп пмладине, мери се 

мпгућнпстима да се ппјединац у пквиру наще заједнице ппкаже и дпкаже у 

сфери спцијалнпг, културнпг и сппртскпг делпваоа, щтп је јпщ један пд 

предуслпва развитка, пднпснп мпдела рещаваоа прпблема депппулације 

наще средине. 
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4.2.4. Управљаое  

Сампсталнп и пдгпвпрнп управљаое крпз псппспбљаваое институција и негпваое партнерских пднпса на свим нивпима 

 

Припритети Активнпсти Циљеви Индикатпри Прпцес 

имплемента

ције 

1. Јашаое 

институципналних 

капацитета за развпј 

1.1 Прпграм унапређеоа рада 

Канцеларије за лпкални екпнпмски 

развпј 

1.2. Унапређеое рада друщтвених 

прганизација и удружеоа грађана кап 

партнера лпкалне сампуправе 

 

1. Институципнални 

капацитети 

преппзнати, 

међуспбнп ппвезани 

и делптвпрни 

 - Брпј захтева за дпнатпрске фпндпве 

кпји је ппднет у тпку ппсматранпг 

перипда; 

- Брпј пдпбрених прпјеката пд стране 

финансијских И других институција у 

ппсматранпм перипду; 

- Брпј службеника кпји су пбушени И 

стекли специфишне вещтине за студије 

извпдљивпсти, бизнис-планпве И др. кап 

резултат специфишне инструктаже; 

- Интеракција између лпкалне 

сампуправе и др. развпјних субјеката 

увећана крпз заједнишки рад, партнерске 

сппразуме, сппразуме п сарадои, 

умрежаваое и др. 

 

2. Репрганизација и 

унапређеое рада лпкалне 

сампуправе 

 

1. Прпграм струшнпг усаврщаваоа 

радника (кпнтинуирана едукација) 

2.  Пснаживаое Канцеларије за 

лпклани екпнпмски развпј птвараоем 

нпвих радних места: 

1. дипл. екпнпмиста 

2. дипл. екплпг 

1. Кадрпвски 

псппспбљена 

лпкална сампуправа 

- Брпј службеника кпји су пбушени и 

стекли специфишне вещтине за студије 

извпдљивпсти, бизнис-планпве и др. кап 

резултат специфишне инструктаже; 

- Увећанп задпвпљствп привредника и 

др. субјеката у услугама јавне 

администарације 
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3. дипл. правник 

        4.    дипл. инж. прганизац. наука 

3. Развијаое партнерства 

и дијалпга јавнпг сектпра 

са предузетницима и 

цивилним сектпрпм 

1.1. Прпмпвисаое јавнп-приватнпг 

партнерства 

1.2. Умрежаваое Канцеларије за 

екпнпмски развпј са удружеоима и 

институцијама у пбласти 

ппљппривреде и предузетнищтва 

1. Развијенп 

партнерствп и 

дијалпг између 

јавнпг сектпра, 

предузетника и 

цивилнпг сектпра 

 - Интеракција између лпкалне 

сампуправе И др. развпјних субјеката 

увећана крпз заједнишки рад, партнерске 

сппразуме, сппразуме п сарадои, 

умрежаваое И др. 

- Брпј планпва активнпсти везаних за 

развпј кпји су направљени И 

реализпвани 

 

4. Унапређеое 

инфпрмаципних 

технплпгија 

инфпрматишкпг друщтва 

1.1. Развпј и унапређеое 

инфпрмаципних технплпгија 

1.2. Увпђеое ГИС-а 

1. Унапређене 

инфпрмаципне 

технплпгије 

 - Брпј рашунара у пднпсу на брпј 

заппслених у јавним службама; 

- Распплпживпст пнлине-сервиса 

електрпнске управе; 

- Кприщћеое услуга електрпнске управе 

пд старне ппјединаца; 

- Интеракција између лпкалне 

сампуправе И др. развпјних субјеката 

увећана крпз заједнишки рад, партнерске 

сппразуме, сппразуме п сарадои, 

умрежаваое И др. 

- Смаоенп време за издаваое 

ппщтинских аката; 

- Увећанп задпвпљствп привредника И 

др. субкеката у услугама јавне 

администрације 
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Кпментар 

За сваки мпдел управљаоа најзнашајнији је људски ресурс. Нивп 

знаоа, сппспбнпсти и прпдуктивнпст струшоака заппслених у 

управним прганима, предуслпв су дпбре, ташне и ефикасне 

имплементације Стратещкпг плана пдрживпг развпја. 

Умрежаваое управних служби са другим развпјним субјектима на 

нивпу ппщтине, регипна, али и Републике, те усппстављаое 

технплпщких услпва за рад, пбезбеђује дпбар прптпк пптребних 

инфпрмација, пднпснп утише ппзитивнп на задпвпљствп субјеката шије 

делпваое и напредак усмерава развпј Ппщтине. 

У тпм смислу, збир датих индикатпра неппгрещивп мери успещнпст 

реализације задатака управнпг сектпрa. 
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На пснпву шлана 39. Статута ппщтине Бпљевац ( " Сл. лист ппщтине Бпљевац ", бр. 1/2008 ), 
Скупщтина ппщтине Бпљевац на седници пдржанпј 12. 04. 2012. гпдине, дпнела је 
 

 
О Д Л У К У  

 
Усваја се План капиталних инвестиција и других прпјеката за 2012. гпдину са извещтајем п 
реализацији Припритетних прпјеката исказаних у Стратегији пдрживпг развпја Ппщтине Бпљевац 
за перипд 2010-2020. гпдине. 
 
 
Пдлуку дпставити: Канцеларији за ЛЕР и архиви. 
 
СКУПШТИНА ППШТИНЕ БПЉЕВАЦ 
 
Брпј: 06-95/2012-1/3  
Бпљевац, 12. 04. 2012. гпдине 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ БПЉЕВАЦ 

Гпран Адампвић, дипл ел. инж. 
 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 68. Статута општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", 

бр.1/08), председник општине Бољевац, дана 25. 04. 2012. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
о оснивању Економског савета 

 

I 

Оснива се Економски савет Председника општине Бољевац (у даљем тексту: Економски 

савет), у следећем саставу: 

1. - за председника Економског савета - др Небојша Марјановић, председник општине 

Бољевац, 
- за заменика председника Економског савета - Зорица Масловарић, помоћник 

председника општине за развој привреде, пољопривреде и друштвене делатности; 
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2. За чланове Савета именују се: 

1) Момчило Радоњић, директор производње „Био енерги поинт" Д.О.О., 

2) Бранислав Рајић, директор ИМТ Агромеханика А.Д., 

3) Никола Рашић, директор „Еуроакве", 

4) Ратко Гашић, власник „Унимер-а" Д.О.О., 

5) Топлица Марковић, директор СЗТР „Амиго", 

6) Бранко Вринић, власник „Врина комерц", 

7) Владан Јеремић, РАРИС и 

8) Дејан Тошић, Регионална привредна комора Зајечар. 
II 

Економски савет обавља следеће послове: 

- предлаже Председнику општине развојну политику у области економије и економског 

развоја Општине Бољевац; 

- припрема предлоге које Председник општине износи ради разматрања на седници 

Општинског већа, из области економије и економског развоја, и 

- по налогу Председника општине, разматра и остала питања у области економије и 

економског развоја. 

III 

Мандат чланова Савета је четири године. 

IV 

Стручне и административне послове за потребе савета обављаће Општинска управа 

Бољевац-Канцеларија за локални економски развој. 

V 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бољевац". 

Број: 02-82/2012-Н Бољевац,  

13.07. 2012. године                      
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

др Небојша  Марјановић 



 


