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1. 

На основу члана 11. и 32. став 1. тачка 1. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени  гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и 

члана 130. Статута општине Бољевац (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр. 1/2008 и 25/2015), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 27. 07. 2017. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

            Члан 13. Статута општине Бољевац (''Службени 

лист општине Бољевац'', бр. 1/2008 и 25/2015), мења се и 

гласи: 

           ''Општина је носилац права јавне својине на 

стварима и другим имовинским правима у складу са 

Законом о јавној својини.  

           У јавној својини општине Бољевац сагласно 

Закону су: 

 - добра у општој употреби на територији општине 

Бољевац (општински путеви, некатегорисани путеви, 

улице које нису део државног пута првог и другог реда, 

тргови, јавни паркови и др.), 

 - комунална мрежа на територији општине, 

 - непокретне и покретне ствари и друга имовинска права 

које користе органи и организације општине Бољевац, 

 - ствари у јавној својини на којима право коришћења 

имају месне заједнице на територији општине, установе, 

јавна предузећа и друге организације чији је оснивач 

општина Бољевац и 

- друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, 

која су одређена у складу са Законом.   

            Јавном својином општине располажу и управљају 

органи општине, у складу са Законом.“ 

 

Члан 2. 

 У члану 16. речи: "невладиним организацијама" 

замењују се речима: "удружењима". 

 

Члан 3. 

 У члану 18) тачка 5) мења се и гласи: 

''5) утврђује стопе изворних прихода Општине, врши 

наплату изворних прихода општине и њихову контролу, 

као и начин и мерила за одређивање висине локалних 

такса и накнада.''  

 У истом члану после тачке 6) додају се нове тачке 6а) 

и 6б) које гласе: 

''6а) издаје грађевинске дозволе за изградњу и 

реконструкцију објеката преко 800 m
2
 бруто развијене 

грађевинске површине и бензинских станица, као и 

саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне 

инфраструктуре, издаје грађевинске дозволе за објекте, 

односно делове објеката изграђене или реконструисане 

без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу 

(легализација) на територији општине; врши послове 

инспекцијског надзора над изградњом објеката за које 

грађевинску дозволу издаје општина;  

 6б) уређује и обезбеђује услове и мере које је потребно 

спровести и обезбедити у току уклањања објекта који 

представља непосредну опасност за живот и здравље 

људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја.'' 

 У истом члану тачка 7) мења се и гласи: 

''7)   припрема нацрт одлуке о неопходности исељења са 

планом пресељења и утврђује обухват насеља, односно 

дела насеља из којег је потребно извршити исељење и 

пресељење, а у складу са Законом  о становању и 

одржавању зграда.'' 

           У истом члану тачка 8) мења се и гласи: 

„8) доноси локалну стамбену стратегију у складу са 

Националном стратегијом, акциони план и програм 

стамбене подршке;  реализује стамбене пројекте и друге 

мере и активности у складу са локалном стамбеном 

стратегијом и акционим планом; планира буџетска 

средства за спровођење локалне стамбене стратегије и 

стамбених пројеката; планира, припрема и уређује 

земљиште за реализацију стамбених пројеката;  може 

основати непрофитну стамбену организацију ради 

спровођења локалне стамбене стратегије; доноси акт о 

начину располагања становима у јавној  

 

својини који се додељују као вид стамбене подршке у 

складу са овим законом; помаже реализацију енергетских 

услуга у стамбеном сектору; обавља и друге послове у 

складу са Законом.'' 

 У истом члану тачка 9) мења се и гласи: 

„9) доноси годишње и средњорочне програме уређивања 

грађевинског земљишта; обезбеђује услове за уређивање, 

употребу, унапређивање и заштиту грађевинског 

земљишта и у том циљу може основати јавно предузеће 

за припрему програма, уређивање грађевинског 

земљишта и старање о заштити, рационалном и 

одрживом коришћењу грађевинског земљишта; 

прописује мерила за обрачун висине накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта; отуђује и даје у 

закуп грађевинско земљиште у јавној својини,  врши и 

друге послове у вези са грађевинским земљиштем које у 

складу са законом врши јединица локалне самоуправе."  

 У истом члану после тачке 9) додаје се тачка 9а) која 

гласи: 

„9а) уређује и обезбеђује постављање и уклањање мањих 

монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене (киосци, летње и зимске 

баште, тезге и други покретни мобилијар), споменика и 

спомен-обележја на површинама јавне намене, балон 

хала спортске намене и надстрешница у јавном превозу 

путника." 

 У истом члану тачка 12) мења се и гласи: 

„12) стара се о заштити животне средине, доноси 

стратешке планове и програме заштите и унапређења 

животне средине, управљања отпадом, очувања и развоја 

природних вредности, односно акционе и санационе 

планове за територију града, у складу са стратешким 

документима и својим интересима и специфичностима, 

одређује приоритете за санацију и ремедијацију подручја 

од локалног значаја и утврђује накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине;" 

          У истом члану после тачке 12) додаје се тачка 12а) 

која гласи: 

„12а) доноси Програм заштите животне средине на 

територији општине Бољевац у складу са Националним 

програмом и плановима у складу са Законом заштити 

животне средине;'' 

 У истом члану тачка 17) мења се и гласи: 

 „17) оснива установе и организације у области 

предшколског васпитања и образовања, основног 

образовања, културе, примарне здравствене заштите, 
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физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати 

и обезбеђује њихово функционисање.'' 

    У истом члану тачка 20) мења се и гласи: 

„20) доносе одлуку о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине и обезбеђују 

њено спровођење у складу са јединственим системом 

заштите и спасавања;  доносе план и програм развоја 

система заштите и спасавања на територији општине у 

складу са Дугорочним планом развоја заштите и 

спасавања Републике Србије; образују Штаб за ванредне 

ситуације; одређују оспособљена правна лица од значаја 

за заштиту и спасавање; израђују и доносе Процену 

угрожености и План заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; формирају, организују и опремају јединице 

цивилне заштите опште намене, проглашава ванредну 

ситуацију за територију општине Бољевац; израђује план 

заштите и спасавања од поплава за територију јединице 

општине Бољевац; образује јединице цивилне заштите  у 

складу са Проценом угрожености; доноси план и програм 

развоја система заштите и спасавања, проглашава и 

управља ванредним ситуацијама на територији општине, 

организује заштиту и спасавање људи, материјалних и 

културних добара и животне средине од елементарних 

непогода и других несрећа и обезбеђује услове за њихово 

отклањање, односно ублажавање њихових последица.'' 

 У истом члану тачка 21) мења се и гласи: 

„21) доноси годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за територију 

општине и стара се о његовом спровођењу; врши 

контролу спровођења противерозивних мера; прописује 

мере за заштиту од пољске штете и од спаљивања 

органских остатака на пољопривредном земљишту; 

прописује мере за заштиту пољопривредног земљишта од 

мраза, града, пожара и других елементарних непогода; 

доноси програм комасације и стара се о његовом 

спровођењу; доноси одлуку о покретању поступка за 

добровољно груписање земљишног поседа; стара се о 

коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака 

другој култури; подстиче и помаже развој пољопривреде 

на територији општине." 

 

 У истом члану тачка 26) мења се и гласи: 

„26) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у 

јавној својини општине Бољевац.'' 

    У истом члану тачка 32. мења се и гласи:  

„32) подстиче задругарство мерама економске, аграрне и 

стамбене политике, као и других развојних политика, 

укључујући давање одговарајућих олакшица и 

погодности, које се утврђују посебним прописима, као и 

могућности оснивања посебних фондова (фондација) за 

развој задруга или обезбеђивањем средстава у буџету  

Општине.'' 

   У истом члану после тачке 40. додају се нове тачке 

40а)-40ж)  које гласе: 

„40а)може прогласити дан жалости на својој територији 

поводом неког трагичног догађаја, 

 40б) може поднети предлог за доделу одликовања, 

 40в) води посебан бирачки списак, 

 40г) образује локални савет за миграције, 

 40д) одређује простор на којем није дозвољено 

окупљање, 

 40ђ) доноси санациони план за отклањање последица 

пожара на својој територији, 

 40е) прати остваривање равноправности засноване на 

полу у свим областима друштвеног живота, 

 40ж) образује комисију за именовање директора јавних 

предузећа.'' 

 

Члан 4. 

        У члану 39.  ставу 1. после тачке 2) додаје се нова 

тачка 2а) која гласи:''  

„2а) доноси кадровски план''. 

   У истом члану тачка 17. мења се и гласи:  

„17) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у 

јавној својини општине Бољевац.'' 

У истом члану тачка 27. мења се и гласи: 

„27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних 

предузећа и других служби чији је основач општина 

Бољевац.'' 

У истом члану после тачке 32. додају се нове тачке 

33) - 39) које гласе: 

„33) доноси План заштите одбране од поплава; 

  34) доноси концесиони акт; 

  35) одређује комуналне делатности од локалног 

интереса и прописује услове и начин њиховог обављања; 

36) одлукама прописује начин обављања комуналне 

делатности, као и општа и посебна права и обавезе 

вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на 

територији општине Бољевац, укључујући и начин 

плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле 

коришћења и наплате комуналне услуге и овлашћења 

вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и 

мере које су контролори овлашћени да предузимају; 

37) даје сагласност промену цена комуналних услуга у 

складу са Законом о комуналним делатностима; 

38) врши надзор над радом вршилаца комуналне 

делатности; 

39) одлуком уређује опште услове заштите, начин 

подизања и одржавања и обнове уништених јавних 

зелених површина, као и вођење података о јавним 

зеленим површинама." 

Члан 5. 

У члану 68. тачка 6.  мења се и гласи: 

 „6) доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације на 

предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;“ 

          У истом члану тачка 7. мења се и гласи: 

 „7) усмерава и усклађује рад Општинске управе.“ 

 

Члан 6. 

Члан 69. став 1. мења се и гласи: 

„Општинско веће чине председник Општине, 

заменик председника Општине, као и 9 (девет) чланова 

Општинског већа које бира Скупштина општине 

Бољевац.“ 

Члан 7. 

У члану 70. додаје се став 3. који гласи: 

„Чланови Општинског већа могу бити на сталном 

раду. На сталном раду могу бити највише два члана.“ 

 

Члан 8. 

 У члану 71. став 1. после тачке 4) додаје се тачка 

4а) која гласи:  

„4а) образује Жалбену комисију,'' 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           28. јул 2017.године 

     година X    Број  26                                                                                                                                                                                                                      стр.   4 

У истом члану после тачке 11. додаје се тачка 12. 

која гласи: 

„12) доноси План заштите и спашавања.“ 

 

Члан 9. 

У члану 83. уместо  ставова 2. и 3.  додају се нови 

ставови који гласе:  

„За начелника управе, која је образована као 

јединствени орган, може бити постављено лице које има 

стечено високо образовање из научне области правне 

науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама 

на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци. 

Заменик начелника управе се поставља на исти 

начин и под истим условима као начелник.    

Општинско веће   поставља и разрешава начелника 

управе и заменика начелника управе.  

 

Члан 10. 

У члану 85. став 2. мења се и гласи:  

„У општини Бољевац, Правилник о организацији и 

систематизацији радних места  усваја Општинско веће. 

Правилник обухвата радна места и њихово разврставање 

у органима, стручним службама и посебним 

организацијама у складу са  законом. 

 

Члан 11. 

 Назив Главе VI „ОСТАЛИ ОРГАНИ ОПШТИНЕ“  

мења се и гласи „ЗАШТИТА  ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ“  , поднаслов „1) Општинско јавно 

правобранилаштво“  мења се и гласи: „1) Општинско 

правобранилаштво општине Бољевац'' 

 

Члан 12. 

Члан 102. мења се и гласи: 

„Општинско правобранилаштво општине 

Бољевац (у даљем тексту: Општинско 

правобранилаштво) је  орган општине Бољевац, који 

обавља послове правне заштите имовинских права, 

предузима правне радње и користи правна средства ради 

остваривања и заштите имовинских права и интереса 

општине Бољевац и обавља друге послове одређене 

законом. 

Општинско правобранилаштво има печат који 

садржи назив и грб Републике Србије у складу са 

законом. 

 Општинско правобранилаштво је законски заступник 

Општине Бољевац у правним поступцима пред судовима, 

органима управе и другим надлежним органима када 

Општина Бољевац има положај странке или умешача о 

чијим се правима и обавезама одлучује у том поступку. 

 

 Општинско правобранилаштво је овлашћено да 

покрене поступак за оцену уставности закона, односно за 

оцену уставности и законитости других општих правних 

аката, ако оцени да су законом, односно другим 

Општинским правним актом повређена имовинска права 

и интереси Општине или законом утврђени положај 

Општинског правобранилаштва. 

 Општинског правобраниоца, на предлог Председника 

Општине,  поставља Скупштина општине Бољевац на 

период од 5 година и може бити поново постављен. 

 За општинског правобраниоца и заменика 

општинског правобраниоца може бити постављен 

држављанин Републике Србије који испуњава опште 

услове за рад у државним органима, који је завршио 

правни факултет, положио правосудни испит и достојан 

је правобранилачке функције. 

 За Општинског правобраниоца и заменика 

Општинског првобраниоца може бити постављено лице 

које, поред општих услова, има и радно искуство у 

правној струци после положеног правосудног испита и 

то: 

1) 10 година за Општинског правобраниоца; 

2)  8 година за заменика Општинског 

правобраниоца.'' 

Члан 13. 

У члану 103.  после речи:  ''Општинског'',  брише 

се реч: ''јавног''. 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-82 / 2017-I/2 

Бољевац, 27. 07. 2017. године 

 

                       ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                        Слађан Ђимиш, с.р. 

 

 

2. 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ 

 

 

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

2017. 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, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству 

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

Приликом израде, састављања и достављања Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Бољевац за период 

јануар – јун 2017. године примењују се 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, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16); 
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2. Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 99/16); 

3. Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину ("Службени гласник РС", број 99/16); 

4. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 - др.прописи, 

95/15 – усклађ, 91/16 и 104/16); 

5. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15); 

6. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Службени гласник РС", број 49/10); 

7. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06); 

8. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 107/16); 

9. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 

16/16, 49/16, 107/16 и 46/17); 

10. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора 

Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног 

осигурања („Сл.гл.РС“, бр. 3/04, 140/04, 1/06 и 111/09); 

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

корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 18/15); 

12. 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 113/13, 8/14 и 24/16); 

13. Правилник о систему извршења буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", број 83/10, 53/12 и 20/14)   односно 

свих правилника (упутстава) донетих од стране надлежног органа за финансије јединица локалне самоуправе; 

14. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директних корисника 

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

15. Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16); 

16. Статут општине Бољевац („Сл. лист општине Бољевац“ бр. 1/08 и 25/15). 

 

Корисници буџетских средстава дефинисани скупштинском одлуком о буџету општине Бољевац за 2017. годину 

су: 

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

Општинскоо правобранилаштво општине Бољевац. 

б) Индиректни корисници буџета општине Бољевац (30 корисника) у 2017. години су: 25 МЗ-a, Културно-образовни 

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

Фонд за заштиту животне средине. Школе, Центар за социјални рад Бољевац и Дом здравља Бољевац 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. гласник РС“, број 107/16) утврђен је списак корисника 

буџетских средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора општине Бољевац у 2017. години (Трезор 

026). 

У оквиру консолидованог рачуна трезора општине Бољевац у периоду јануар – јун 2017. године, поред рачуна 

извршења буџета, у функцији су: 

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

• 1 подрачун за ЈКП ''Услуга'' Бољевац, 

• 3 рачуна за редовно пословање индиректних корисника, 

• 3 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника. 

 

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

рачуноводство и извештавање и друга питања од значаја за функционисање буџетског система, уређени су на јединствен 

начин Законом о буџетском систему. На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на 

програмски део буџета примењују се од 2015. године и то  на све буџетске кориснике.  

Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У складу с тим, Министарство 

финансија је објавило „Упутство за израду програмског буџета“ које, између осталог, садржи шифарник програмске 

класификације који се налази у Анексу 5 овог Упутства, под називом „Униформни програми и програмске активности 

јединица локалне самоуправе“. 

Анекс 5 садржи 17 програма са припадајућим програмским активностима јединица локалне самоуправе и у њему су 

дефинисане јединствене шифре програма и програмских активности које морају да поштују сви буџетски корисници.  

Одлука о буџету сачињава стандардни класификациони оквир за буџетски систем: програмску, организациону, 

функционалну, економску и класификацију према изворима финансирања.   
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 Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и 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 програмску класификацију. 

 

Доношење Одлуке о буџету општине Бољевац за 2017. годину 

 

Одлука о буџету општине Бољевац  је заснована на смерницама за припрему Одлуке о буџету локалне самоуправе 

Министарства финансија.  

 

Одлука о буџету општине Бољевац за 2017. годину је донета на седници одржаној 16. децембра 2016. године, 

а објављена је у «Службеном листу општине Бољевац», број 33/16. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у 

износу од 503.650.672 динара.  

 

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–јун 2017. године вршене су 

промене апропријација по више основа: 

1) распоредом средстава буџетске резерве на директне и индиректне кориснике буџетских средстава, а по основу 

решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од председника општине; 

2) изменама одобрених апропријација директним и индиректним корисницима буџетских средстава, а по основу 

Захтева корисника за измену апропријација и Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода 

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, и то: 

 1. Увећањем апропријације на класи 733 за 7.050.304,54 динара од 31.01.2017. 

 2. Увећањем апропријације на класи 744 за 19.800,00 динара од 21.02.2017. 

 3. Увећањем апропријације на класи 733 за 511.361,70 динара од 16.03.2017. 

 4. Увећањем апропријације на класи 733 за 1.000.000 динара од 12.04.2017. 

 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему донета је Одлука о ребалансу буџета општине Бољевац за 

2017. годину на седници одржаној 31.05.2017. године, а објављена је у «Службеном листу општине Бољевац», број 

19/17. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од 553.360.222 динара. 

 

Сходно члановима 5, 61, 69 и 70. Закона о буџетском систему у јуну 2017. године вршене су промене 

апропријација по више основа: 

1) распоредом средстава буџетске резерве на директне и индиректне кориснике буџетских средстава, а по основу 

решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од председника општине; 

2) изменама одобрених апропријација директним и индиректним корисницима буџетских средстава, а по основу 

Захтева корисника за измену апропријација и Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода 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, и то: 

 1. Увећањем апропријације на класи 744 за 80.000,00 динара од 05.06.2017. 

 2. Увећањем апропријације на класи 744 за 40.000,00 динара од 07.06.2017. 

 3. Увећањем апропријације на класи 733 за 3.276.000,00 динара од 13.06.2017. 

 

 

Горе наведеним изменама апропријације укупни обим буџета је повећан тако да на дан 30.06.2017. износи 

556.756.222 динара. 
 

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) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА 
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НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА- ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ                                                                                                                       

КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

 

   Укупни план прихода и примања буџета и корисника износе:...........    556.756  х. дин. 

   Укупно остварени прих. и прим.буџета и корисника износе: .............   216.953  х. дин. 

                 Разлика (мање остварени приходи и примања) износ...............339.803  х. дин. 

 

Проценат остварења укупних прихода и примања у односу на план износи 38,97%, у чему је структура по корисницима 

следећа: 

 

А/.Планирани приходи и примања из буџета износе..................................... 418.939 х. дин. 

Остварени приходи и примања буџета износе ...............................................177.883 х. дин. 

                  Разлика (неостварени буџетски приходи) износи .......................  241.056 х. дин. 

% остварења буџетских прихода и примања у односу на план и износи 42,46 % 

 

Б/. Планирани приходи осталих ивора финансирања износе  ......................137.817  х. дин. 

Остварени приходи  осталих ивора финансирања износе  ...........................  39.069 х. дин. 

                           Разлика (неостварени приходи и примања) износи.............  98.748 х. дин. 

% остварења сопствених прихода у односу на план и износи 28,35 %. 

 

Укупно планирани и oстварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година за 

период јануар-јун 2017. године према економској класификацији и изворима финансирања износе: 

                                                                                                                                                     (у 000 дин.) 

Економска 
класифика

ција 
Опис 

БУЏЕТ 2017. год. 
СОПСТВЕНИ И ДРУГИ 

ПРИХОДИ 
УКУПАН БУЏЕТ 

План 
Остваре

ње 

% 
оства
рења 

План 
Оствар

ење 

% 
оствар
ења 

План 

Укупно 
остваре
ни 
приход
и и 
примањ
а 

% 
остваре
ња 

711 
Порез на доходак и капиталне добитке које 
плаћају физичка лица 

97,722 48,627 49.76% 0 0 0.00% 97,722 48,627 49.76% 

712 Порез на фонд зарада 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

713 Порез на имовину 36,800 13,421 36.47% 0 0 0.00% 36,800 13,421 36.47% 

714 Порез на добара и услуге 7,770 3,769 48.51% 0 0 0.00% 7,770 3,769 48.51% 

716 
Други порези које које искључиво плаћају 
предузећа 

6,350 3,106 48.92% 0 0 0.00% 6,350 3,106 48.92% 

732 
Донације од међународних организација у корист 
нивоа општина 

0 0 0.00% 60,744 8,668 14.27% 60,744 8,668 14.27% 

733 Трансфери од других нивоа власти 205,775 102,887 50.00% 54,276 21,596 39.79% 260,051 124,483 47.87% 

741 Приходи од имовине 3,880 806 20.77% 0 0 0.00% 3,880 806 20.77% 

742 Приходи од продаје добара и услуга 7,140 2,578 36.11% 1,535 573 37.31% 8,675 3,151 36.32% 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 2,630 875 33.27% 0 0 0.00% 2,630 875 33.27% 

744 
Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 

0 0 0.00% 570 329 57.70% 570 329 57.70% 

745 Мешовити и неодређени приходи 1,720 1,056 61.41% 0 0 0.00% 1,720 1,056 61.41% 

772 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
из претходне године 

0 0 0.00% 320 532 166.26% 320 532 166.26% 

811 Примања од продаје непокретне имовине 41,500 757 1.82% 0 0 0.00% 41,500 757 1.82% 

841 Примања од продаје земљишта 7,653 0 0.00% 0 0 0.00% 7,653 0 0.00% 

911 Примања од задуживања код пословних банака 0 0 0.00% 13,000 0 0.00% 13,000 0 0.00% 

311 Пренета неутрошена средства за посебне намене 0 0 0.00% 5,700 5,700 100.00% 5,700 5,700 100.00% 

321 Нераспоређени вишак примања из ранијих година 0 0 0.00% 1,672 1,672 100.00% 1,672 1,672 100.00% 

УКУПНО 418,939 177,883 42.46% 137,817 39,069 28.35% 556,756 216,953 38.97% 

 
Средства буџета су планирана у износу од 556.756 х. дин., а  остварење је за 6 месеци 216.953 х. дин., или 38,97%.  

Порез на доходак, добит и капиталне добитке (711) је остварен у износу 48.627 х. дин., или 49,76% од планираних 

97.722 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 13.421 х. дин., или 36,47% од плана. 
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Проценат остварења од пореза на имовину од физичких лица је 33,11%, а пореза на имовину од правних лица је 43,17%. 

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

Порез на добра и услуге (група конта 714) као уступљени порез и накнада је остварен 48,51%.  

Комунална такса за истицање фирме (група конта 716) остварена је 48,92%, односно 3.106 х. дин. од планираних 

6.350 x. дин. 

Донације (група конта 732) остварене су у износу од 14,27% однодно 8.688 хиљ. динара од планираних 60.744 хиљ. 

динара и односе се за реализацију пројеката прекограничне сарадње „Шумски ватрогасци“ и „Основа за бољу будућност 

младих“. 

Група конта трансфера (група конта 733) остварена су у износу од 124.483 хиљада дин. (47.87 % од планираних 

средстава) на следећи начин: 

-  редован месечни трансфер за 6 месеци      ................................................................................... .102.887 х.дин., 

- редован месечни пренос Предшколској установи «Наша Радост» за 9 месеци...................................2.300 х. дин,                       

-Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Реализација услуге геронтодомаћица 

......................................................................................................................................1.519 х. дин.,  

- Комесаријат за избеглице – куповина кућа за избегла и расељена лица............................................6.650  х. дин.,  

- Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Пројекат Туристичке организације општине Бољевац – 

Црноречје у песми и игри..................................................................................................... ........................500 х. дин., 

- Министарство културе и информисања – Пројекат КОЦ-а – Црноречје у песми и игри...................300 х. дин., 

- Министарство енергетике – пројекат енергетске ефикасности Средње школе.................................7.050 х. дин. и 

- Министарство привреде – пројектна документација за цевовод Мировштица-Бољевац..........3.276 х. дин. 

     Приходи од имовине ( група конта 741) који представљају изворне приходе реализовани су 20,77%. Очекује се до 

краја године већа наплата по основу накнаде за коришћење шума и шумског земљишта. 

     Приходи од продаје добара и услуга (група конта 742) који представљају изворне приходе остварени су  36,32% и 

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

земљишта, накнада за коришћење грађевинског земљишта, приходи од накнаде за легализацију објеката, приходи 

општинских органа управе и родитељски динар за ваннаставне активности. Очекује се већа наплата прихода по основу 

накнаде за легализацију објеката. 

     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 33,27%.  

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

329 х. дин од планираних 570 х. дин тј. 57,70%. 

      Проценат остварења осталих општинских прихода (група конта 745) је 61,41% и њих чине остали приходи у корист 

нивоа општине у износу од 700 х. дин. (77,76%) и закупнина за стан у државној својини у износу од 356 х. дин. (57,49%). 

     Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године - гупа конта  772 (накнада боловања преко 30 

дана) остварене су у износу од 532 х. дин.  

Примања од продаје непокретности (група конта 811) односе се на продају објеката у Бољевцу, грађевинског 

земљишта и земљишта за редовну употребу у Бољевцу и на Ртњу и пословног простора на Ртњу у износу од 757 хиљ. 

динара. 

 

II) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  

– ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА И ПО НАМЕНАМА 

 

   Укупни планирани расходи и издаци  из свих извора финансирања износе:...........  556.756 х. дин. 

   Укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања износе: .............  194.362 х. дин. 

                 Разлика (мање остварени расходи и издаци) износи......................................362.394 х. дин. 

 

Проценат извршења укупних расхода и издатака у односу на план  износи 34,91%, у чему је структура по корисницима 

следећа: 

 

А/.Планирани расходи и издаци из буџета (извор 01) износе.........................................418.939 х. дин. 

Извршени расходи и издаци из буџета (извор 01) износе ............................................. 178.711 х.дин. 

                  Разлика (неостварени буџетски расходи) износи ........................................  240.228 х.дин. 

Проценат остварења буџетских расхода и издатака у односу на план и износи 42,66% 

 

Б/. Планирани расходи и издаци из сопствених и осталих извора финансирања износе....... 137.817 х. дин. 

Извршени расходи и издаци  из сопствених и осталих извора финансирања износе.......... 15.651 х.дин. 

                   Разлика (неостварени сопствени расходи) износи.............................................122.166 х. дин.  

Проценат остварења сопствених расхода и издатака у односу на план и износи 11,36%. 

 

 Укупно  планирани и извршени јавни расходи и издаци за период јануар- јун 2017. године према економској 

класификацији  и изворима финансирања, приказани су у приложеној табели расхода: 
                                                                                                                                                                                      у 

000 дин.  
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КОНТ

О 
О  П  И  С 

БУЏЕТ 2017. 

ГОДИНЕ % 

ИЗВРШЕЊ

А 

СОПСТВЕНИ И 

ДРУГИ ИЗВОРИ 2017. 

ГОД. 
% 

ИЗВРШЕЊ

А 

УКУПНА СРЕДСТВА 

2017. ГОД. % 

ИЗВРШЕЊ

А 

ПЛАН 
ИЗВРШЕ

ЊЕ 
ПЛАН 

ИЗВРШЕЊ

Е 
ПЛАН 

ИЗВРШЕ

ЊЕ 

1 2 0 0 5 0 0 8 0 0 11 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                   

411000 Плате, додаци и накнаде 59,882 25,507 42.59% 3,231 1,278 39.57% 63,113 26,785 42.44% 

412000 
Социјални допри.на терет 

послодавца 
10,675 4,531 42.44% 578 229 39.57% 11,253 4,760 42.29% 

413000 Накнаде у натури 36 22 62.23% 0 0 0.00% 36 22 62.23% 

414000 Социјална даванја запосленима 1,290 396 30.70% 430 171 39.76% 1,720 567 32.97% 

415000 Накнада трошкова за запослене 2,357 1,150 48.80% 30 3 11.33% 2,387 1,154 48.33% 

416000 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
702 249 35.48% 0 0 0.00% 702 249 35.48% 

410000 УКУПНО  410000 74,942 31,855 42.51% 4,269 1,682 39.39% 79,211 33,537 42.34% 

420000 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 

РОБА 
                  

421000 Стални трошкови 38,008 17,705 46.58% 209 30 14.13% 38,217 17,735 46.41% 

422000 Трошкови путовања 1,299 371 28.60% 299 108 36.14% 1,598 480 30.01% 

423000 Услуге по уговору 27,876 11,854 42.52% 4,521 1,901 42.04% 32,397 13,755 42.46% 

424000 Специјализоване услуге 20,332 13,008 63.98% 50 0 0.00% 20,382 13,008 63.82% 

425000 Текуће поправке и одржавање 49,274 19,803 40.19% 200 73 36.38% 49,474 19,875 40.17% 

426000 Материјал 22,032 8,630 39.17% 3,142 277 8.83% 25,174 8,907 35.38% 

420000 УКУПНО  420000 158,821 71,371 44.94% 8,421 2,388 28.36% 167,242 73,760 44.10% 

440000 ОТПЛАТА  КАМАТА                   

441000 
Отплата камате по домаћим 

кредитима 
1,725 852 49.40% 0 0 0.00% 1,725 852 49.40% 

444000 Пратећи трошкови задуживања 1,950 1,003 51.46% 0 0 0.00% 1,950 1,003 51.46% 

440000 УКУПНО  440000 3,675 1,855 50.49% 0 0 0.00% 3,675 1,855 50.49% 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ                   

451000 
Субвенције јавним 

нефинан.организаци. 
15,581 5,862 37.62% 2,412 0 0.00% 17,993 5,862 32.58% 

454000 
Субвенције приватним 

предузећима 
320 0 0.00% 0 0 0.00% 320 0 0.00% 

450000 УКУПНО  450000 15,901 5,862 36.86% 2,412 0 0.00% 18,313 5,862 32.01% 

460000 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                   

463000 
Трансфери осталим нивоима 

власти 
44,006 22,448 51.01% 3,033 670 22.07% 47,040 23,117 49.14% 

464000 
Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
2,500 554 22.17% 0 0 0.00% 2,500 554 22.17% 

465000 
Остале донације, дотацје и 

трансфери 
7,777 4,925 63.33% 45 12 26.95% 7,822 4,938 63.12% 

460000 УКУПНО  460000 54,283 27,927 51.45% 3,079 682 22.15% 57,362 28,609 49.87% 

470000 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ                   

472000 
Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
29,940 14,700 49.10% 20,941 1,915 9.14% 50,881 16,615 32.65% 

470000 УКУПНО  470000 29,940 14,700 49.10% 20,941 1,915 9.14% 50,881 16,615 32.65% 

480000 ОСТАЛИ  РАСХОДИ                   

481000 
Дотације невладиним 

организацијама 
17,871 8,332 46.62% 0 0 0.00% 17,871 8,332 46.62% 
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482000 
Порези,таксе казне наме.од једног 

нивоа власти  
780 309 39.62% 47 15 31.04% 827 324 39.13% 

483000 Новчане казне и пенали 400 91 22.86% 0 0 0.00% 400 91 22.86% 

484000 
Накнада штете услед елементарних 

непогода 
1,867 365 19.55% 0 0 0.00% 1,867 365 19.55% 

485000 
Накнада штете настала од стране 

државних органа 
660 21 3.18% 0 0 0.00% 660 21 3.18% 

480000 УКУПНО  480000 21,578 9,119 42.26% 47 15 31.04% 21,625 9,133 42.23% 

490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                   

499000 Средства резерве 2,660 0 0.00% 0 0 0.00% 2,660 0 0.00% 

490000 УКУПНО  490000 2,660 0 0.00% 0 0 0.00% 2,660 0 0.00% 

  УКУПНО  400000 361,801 162,690 44.97% 39,168 6,681 17.06% 400,969 169,370 42.24% 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА                   

511000 
Зграде и грађевински објекти и 

путеви 
40,097 8,932 22.28% 70,346 8,970 12.75% 110,442 17,902 16.21% 

512000 Машине и опрема 6,941 2,387 34.38% 22,916 0 0.00% 29,858 2,387 7.99% 

513000 Остале некретнине и опрема 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

515000 Нематеријална имовина 250 57 22.86% 5,387 0 0.00% 5,637 57 1.01% 

510000 УКУПНО  510000 47,288 11,376 24.06% 98,649 8,970 9.09% 145,937 20,346 13.94% 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА                   

541000 Земљиште 1,400 388 27.71% 0 0 0.00% 1,400 388 27.71% 

540000 УКУПНО 5400000 1,400 388 27.71% 0 0 0.00% 1,400 388 27.71% 

  УКУПНО  500000 48,688 11,764 24.16% 98,649 8,970 9.09% 147,337 20,734 14.07% 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ                   

611000 
Отплата главнице домаћим 

кредиторима 
8,450 4,258 50.39% 0 0 0.00% 8,450 4,258 50.39% 

610000 УКУПНО  610000 8,450 4,258 50.39% 0 0 0.00% 8,450 4,258 50.39% 

  УКУПНО  600000 8,450 4,258 50.39% 0 0 0.00% 8,450 4,258 50.39% 

У  К  У  П  Н  И    Р  А  С  Х  О  Д  И 418,939 178,711 42.66% 137,817 15,651 11.36% 556,756 194,362 34.91% 

 
 Напомињемо да сопствене приходе има Туристичка организација општине Бољевац која их остварује својим 

активностима, односно продајом робе и извршењем услуга, у складу са законом, а које су изузете од примене законске 

одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених 

прихода. 

 
 

 

 
III) УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ БУЏЕТСКОГ СУФИЦИТА ОДНОСНО БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА,  

КАО И УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА ОДНОСНО УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА 
 

                                                                                                                                                у 000 дин. 
Ред. 
бр.  

Назив 
План 
2017. 

Остварење I-VI 
2017. 

Извршење 
% 

1 2 3 4 5 (4/3*100) 

I Teкући приходи (класа 7) 487,232 208,824 42.86% 

II 
Примања од продаје нефинансијске имовине 
(класа 8) 

49,153 757 1.54% 

III Укупно (I +II ) 536,385 209,581 39.07% 

IV Текући расходи (класа 4) 400,969 169,370 42.24% 

V  
Издаци за набавку нефинансијске имовине 
(класа 5) 

147,337 20,734 14.07% 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           28. јул 2017.године 

     година X    Број  26                                                                                                                                                                                                                      стр.   11 

VI Укупно (IV +V ) 548,306 190,104 34.67% 

VII Буџетски  дефицит/ суфицит (III -VI) -11,922 19,477 -163.37% 

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

0 0 0.00% 

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

0 0 0.00% 

X 

Укупан фискални дефицит/ 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 

-11,922 19,477 -163.37% 

 
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 укључују се у рачун финансирања, субвенције дате у форми 

кредита или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима. 
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из плана Одлуке о буџету у износу од 11.922 хиљ. динара 

и за финансирање отплате дуга у износу од 8.450 хиљ. динара, обезбедиће се из додатног задуживања општине у износу од 

13.000 хиљ. динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 7.372 хиљ. динара. У периоду јануар – 

јун јавља се укупан фискални суфицит у износу од 19.477 хиљ. динара. 

IV) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 
Рачун финансирања је дефинисан чланом 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. 

Ред. 
бр.  

Назив 
План 
2017. 

Остварење I-VI 
2017. 

Извршење 
% 

1 2 3 4 5 (4/3*100) 

I Примања од задуживања (категорија 91) 13,000 0 0.00% 

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

0 0 0.00% 

III 
Неутрошена средства из претходних 
година 

7,372 7,372 100.00% 

IV Укупно (I +III ) 20,372 7,372 36.19% 

V  
Издаци за отплату главнице дуга (део 
категорије 61) 

8,450 4,258 50.39% 

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

0 0 0.00% 

VII Укупно (V +VI) 8,450 4,258 50.39% 

VIII Нето финансирање (IV - VII) 11,922 3,114 26.12% 

 

V) ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМСКОМ ДЕЛУ БУЏЕТА 

 

 У наредној табели дат је приказ програмске структуре буџета које чине 3 програмске категорије: програми, програмске 

активности и пројекти, са приказом планираних и извршених расхода и издатака за период јануар-јун 2017. године. 

                                                                                                                                                                                                                                                        
у 000 дин. 
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Шифра 

Назив 

План 

за 2017. 

годину 

Изврше

ње I-VI 

2017. 

Изврше

ње % Програ

м 

 

Програмс

ка 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 
6 

(5/4*100) 

1101   Програм 1.  Урбанизам и просторно планирање 7,160 596 8.32% 

1101 0001 Просторно и урбанистичко планирање 6,060 396 6.53% 

1101 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 0 0 0.00% 

1101 0003 Управљање грађевинским земљиштем 1,100 200 18.18% 

1101 0004 Социјално становање 0 0 0.00% 

1102   Програм 2.  Комуналне делатности 77,961 25,838 33.14% 

1102 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 31,673 8,556 27.01% 

1102 0002 Одржавање јавних зелених површина 5,500 4,100 74.55% 

1102 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 10,500 4,791 45.63% 

1102 0004 Зоохигијена 2,280 300 13.16% 

1102 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 0 0 0.00% 

1102 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 0 0 0.00% 

1102 0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије 0 0 0.00% 

1102 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 25,008 5,266 21.06% 

1102 0009 Остале комуналне услуге 3,000 2,825 94.18% 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 2,500 2,500 100.00% 

1501 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 0 0 0.00% 

1501 0002 Мере активне политике запошљавања 2,500 2,500 100.00% 

1501 0003 Подстицаји за развој предузетништва 0 0 0.00% 

1502   Програм 4.  Развој туризма 14,090 4,604 32.68% 

1502 0001 Управљање развојем туризма 4,993 2,517 50.42% 

1502 0002 Промоција туристичке понуде 1,167 522 44.72% 

1502 П1 Пројекат: Црноречје 1,680 1,565 93.14% 

1502 П2 Пројекат: Изградња спортско рекреативног центра Змијанац 6,250 0 0.00% 

0101   Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 10,700 2,998 28.02% 

0101 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 4,100 2,998 73.12% 

0101 0002 Мере подршке руралном развоју 6,600 0 0.00% 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 15,570 1,034 6.64% 

0401 0001 Управљање заштитом животне средине 120 0 0.00% 

0401 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 280 21 7.66% 

0401 0003 Заштита природе 0 0 0.00% 

0401 0004 Управљање отпадним водама 11,750 483 4.11% 

0401 0005 Управљање комуналним отпадом 2,220 0 0.00% 

0401 0006 Управљање осталим врстама отпада 1,200 529 44.05% 

0701   Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 46,426 23,114 49.79% 

0701 0001 Управљање саобраћајем 0 0 0.00% 

0701 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 46,226 23,114 50.00% 

0701 0003 Управљање јавним паркиралиштима 200 0 0.00% 
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0701 0004 Јавни градски и приградски превоз путника 0 0 0.00% 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање и образовање 34,548 15,031 43.51% 

2001 0001 Функционисање предшколских установа 34,548 15,031 43.51% 

2002   Програм 9.  Основно образовање и васпитање 41,357 21,735 52.55% 

2002 0001 Функционисање основних школа 41,357 21,735 52.55% 

2003   Програм 10. Средње образовање и васпитање 22,169 15,078 68.01% 

2003 0001 Функционисање средњих школа 22,169 15,078 68.01% 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 41,034 9,802 23.89% 

0901 0001 Социјалне помоћи 36,871 8,814 23.90% 

0901 0002 Прихваталишта друге врсте смештаја 0 0 0.00% 

0901 0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 0 0 0.00% 

0901 0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 0 0 0.00% 

0901 0005 Активности Црвеног крста 450 295 65.47% 

0901 0006 Подршка деци и породицама са децом 600 0 0.00% 

0901 0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом 3,113 694 22.28% 

1801   Програм 12.  Примарна здравствена заштита 3,000 729 24.31% 

1801 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 2,500 554 22.17% 

1801 0002 Мртвозорство 500 175 35.02% 

1801 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 0 0 0.00% 

1201   Програм 13.  Развој културе 54,432 7,937 14.58% 

1201 0001 Функционисање локалних установа културе 11,412 4,572 40.06% 

1201 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 2,425 1,136 46.84% 

1201 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 1,810 210 11.60% 

1201 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 2,500 214 8.55% 

1201 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина 0 0 0.00% 

1201 0006 Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом 0 0 0.00% 

1201 П1 Пројекат: Црноречје у песми и игри 2,285 1,360 59.52% 

1201 П2 Пројекат: Основа за бољу будућност младих 34,000 445 1.31% 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 19,980 8,724 43.67% 

1301 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 13,220 7,166 54.21% 

1301 0002 Подршка предшколском и школском спорту 170 67 39.29% 

1301 0003 Одржавање спортске инфраструктуре 6,340 1,414 22.30% 

1301 0004 Функционисање локалних спортских установа 0 0 0.00% 

1301 0005 Спровођење омладинске политике 250 78 31.00% 

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 149,091 46,754 31.36% 

0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 86,447 34,372 39.76% 

0602 0002 Функционисање месних заједница 10,653 4,351 40.84% 

0602 0003 Сервисирање јавног дуга 12,125 6,114 50.42% 

0602 0004 Општинско/градско правобранилаштво 3,427 1,228 35.83% 

0602 0005 Заштитник грађана 0 0 0.00% 

0602 0006 Инспекцијски послови 0 0 0.00% 

0602 0007 Функционисање националних савета националних мањина 100 0 0.00% 

0602 0008 Правна помоћ 0 0 0.00% 

0602 0009 Текућа буџетска резерва 2,277 0 0.00% 
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0602 0010 Стална буџетска резерва 383 0 0.00% 

0602 0011 Робне резерве 0 0 0.00% 

0602 0012 Комунална полиција 0 0 0.00% 

0602 0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 0 0 0.00% 

0602 0014 Ванредне ситуације 230 95 41.36% 

0602 П1 Пројекат: Финансирање невладиних организација 1,500 579 38.62% 

0602 П2 Пројекат: Шумски ватрогасци 31,949 15 0.05% 

2101   Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 16,437 7,588 46.16% 

2101 0001 Функционисање Скупштине 7,356 2,956 40.19% 

2101 0002 Функционисање извршних органа 9,081 4,632 51.01% 

2101 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 0 0 0.00% 

0501   Програм 17.  Енергетска ефикасност 300 300 100.00% 

0501 0001 
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих 

извора енергије 
300 300 100.00% 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  556,756 194,362 34.91% 

  
 

VI) ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

 

 Из прегледа се види да код извршења буџетских расхода није дошло до прекорачења апропријација.  

 Других већих одступања није било. 

 

VII) ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И  

СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА 

 

1) Примљене донације 

Општина Бољевац је у 2017. Планирала два инфраструктурна пројекта која се реализују из извора 06 – донације од 

међународних организација. 

Први пројекат је „Шумски ватрогасци“  који се 85% финансира из ИПА фонодова Европске уније, кроз програм 

прекограничне сарадње Србије и Бугарске. Пројекат обухвата куповину машина и опреме за заштиту од шумских пожара и 

израду гео-информационог система територије општине Бољевац. Укупна планирана средства за наведени пројекат износе 

31.949.360, а укупно извршена средства у периоду 01.01. до 30.06. износе 15.411 динара.  

Други пројекат је „Основа за бољу будућност наше омалдине“ који се 85% финансира из ИПА фонодова 

Европске уније, кроз програм прекограничне сарадње Србије и Бугарске.. Пројекат обухвата реновирање зграде Културно-

образовног центра Бољевац и куповину опреме. Укупна планирана средства за наведени пројекат износе 34.000.000, а 

укупно извршена средства у периоду 01.01. до 30.06. износе 445.239 динара. 

2) Примљени кредити и отплате дугова 

 У 2017. години, општина Бољевац је планирала кредитно задужење у износу од 13.000.000 динара, али закључно са 

30.06. није повукла ниједну траншу кредита. 

Што се тиче отплате дугова, у 2017. години  су: 

1) враћена 6 ануитета у изосу од 1.611.828,13 динара, негативне курсне разлике у износу од 284.885,11 динара и 

плаћена камата у износу од  47.599,66 динара дугорочног кредита узетог од банке INTESA АД Београд, РЦ Ниш, бр. 

уговора 262 и 421-5/2011-II од 05.09.2011. год, 

 2) враћена 6 ануитета у изосу од 1.428.569,09 динара, негативне курсне разлике у износу од 462.404,55 динара и плаћена 

камата у износу од 135.079,47 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 6 ануитета у изосу од 1.217.714,18 динара, негативне курсне разлике у износу од 253.972,48 динара и 

плаћена камата у износу од 29.996,92 динара дугорочног кредита узетог од банке INTESA  АД Београд, РЦ Ниш, бр. 

уговора 161 и 401-3/2010-II од 09.09.2010. године, 

 4) враћена 6 ануитета узетог кредита на лизинг за путничко возило Лада Нива у износу од 84.869,71 динара, негативне 

курсне разлике у износу од 2.107,9 динара и плаћена камата у износу од 31.678,61 динара дугорочног кредита узетог од VB 

Leasing, бр. уговора 18938 од 28.09.2015. године и 

            5)  враћена камата у изосу од 503.147,50 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне банке АД Београд,  бр. 

уговора 5986 и 421-1/2015-II од 17.08.2015. године. 

 

Укупне кредитне обавезе према пословним банкама на дан 30.06.2017. године износе:  

1) Банка Интеса АД Београд  – кредит из 2009.г.-                   35.768,83 €  односно    4.322.613,03 РСД 

2) Банка Интеса АД Београд –кредит из 2010.г.-                     10.120,07 €  односно    1.222.996,29 РСД 

3) Банка Интеса АД Београд –кредит из 2011.г.-                       9.923,24 €   односно    1.199.209,66 РСД 
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4) VB Leasing – кредит из 2015.г.-                                             5.410,48 €     односно       653.848,93 РСД 

5) Комерцијална банка АД Београд – кредит из 2015.г. –      233.741,02 €     односно   28.247.275,03 РСД 

што укупно износи .............................................              294.963,64 €    односно    35.645.942,94 РСД 

 

Износ кредитних обавеза од  294.963,64 € увећава се за припадајућу камату која је уговорена са пословним 

банкама и приказана у плану отплате кредита. 

 

        VIII) 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 2017. годину планирана су средства текуће буџетске резерве  у износу од  

5.000.000 динара. До Ребаланса донето  је 11 Решења о употреби текуће буџетске резерве и четири Решења о повраћају 

средстава у текућу буџетску резерву. 

 
Брпј  

решео
а 

Разде
п 

Глав
а 

Прпграм 
/ 

ПА 

Екпнпмска  
класификациј

а 

Опис /  
Намена 

Изнпс 

401-29 4 01 
2003-
0001 511 ОУ - ппвраћај средстава у текућу бучетску резерву -1.700.000,00 

401-30 4 01 
0602-
0001 421 ОУ - ппвраћај средстава у текућу бучетску резерву -300.000,00 

401-34 4 01 
2003-
0001 463 Средоа щкпла - енергетска ефикаснпст 550.000,00 

401-290 4 01 
2002-
0001 463 

ОШ Ђпрђе Симепнпвић - прпјектна дпкументација - енергетска 
ефикаснпст 500.000,00 

401-294 4 01 
0701-
0002 424 ОУ - прпјектна дпкументација - улице Насеље Гај 110.000,00 

401-327 2 01 
2101-
0002 423 Председник - ппвраћај средстава у текућу бучетску резерву -800.000,00 

401-329 4 07 
0602-
0002 425 МЗ Бпљевац - птпущаваое фекалнпг кплектпра 594.000,00 

401-336 5 01 
0602-
0004 415 Правпбранилащтвп - путни трпщкпви правпбранипца 100.000,00 

401-366 4 01 
0401-
0004 511 ОУ - измещтаое канализаципнпг кплектпра 1.400.000,00 

401-368 4 01 
0602-
0001 512 ОУ - куппвина мптпкпсашице - рајдера 500.000,00 

401-405 4 01 
1102-
0008 511 ОУ -прпјектна дпкументација - цевпвпд Мирпвщтица-Бпљевац 360.000,00 

401-409 4 01 
0901-
0001 472 ОУ - стамбенп збриоаваое 300.000,00 

401-425 4 07 
0602-
0002 425 МЗ Бпгпвина - ппправке канализаципне мреже 500.000,00 

401-447 4 01 
0401-
0004 425 ОУ - ппвраћај средстава у текућу бучетску резерву -700.000,00 

401-463 4 01 
2002-
0001 463 ОШ Ђура Јакщић - трпщкпви смещтаја на службенпм путу 33.000,00 

УКУПНО: 1.447.000,00 

 
Одлуком о ребалансу буџета општине Бољевац за 2017. годину планирана су средства текуће буџетске резерве  у 

износу од  3.553.000 динара. До 30.06. донето  је једно Решење о употреби текуће буџетске резерве. 

 

 
Брпј  

решео
а 

Разде
п 

Глав
а 

Прпграм 
/ 

ПА 

Екпнпмска  
класификациј

а 

Опис /  
Намена 

Изнпс 

401-552 4 07 
0602-
0002 511 

МЗ Башевица - прпјектна дпкументација - мпст Башевица-
Врбпвац 

300.000,0
0 

УКУПНО: 
300.000,0

0 

 

2)  Стална буџетска резерва 
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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 2017. годину на економској класификацији 499 планирана су средства 

сталне буџетске резерве,  у износу од 1.000.000  динара. До ребаланса средства сталне буџетске резерве нису коришћена. 

Одлуком о ребалансу буџета општине Бољевац за 2017. годину планирана су средства сталне буџетске резерве  у 

износу од  1.000.000 динара. До 30.06. донето је једно Решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве. 

 

Брпј  
решеоа 

Раздеп Глава 
Прпграм / 

ПА 
Екпнпмска  

класификација 
Опис /  

Намена 
Изнпс 

401-563 4 01 
0602-0001 484 ОУ - Накнада щтете пд елементарних неппгпда 317.365,00 

0401-0004 425 ОУ - ппправка канализаципне мреже у Ђпрђа Симепнпвића 300.000,00 

УКУПНО: 617.365,00 

 

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. 

Економска 

класифика

ција 

О П И С 

Буџет 2017. год. Сопствени и дриги приходи УКУПНО 

План  

(01) 

Оствар

ење  

(01) 

% 

остваре

ња 

План  
Оства

рење  

% 

остваре

ња 

План 
Оствар

ење 

% 

остваре

ња 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

711111 Порез на зараде  86.000 42.746 49,70% 0 0 0,00% 86.000 42.746 49,70% 

711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном нето приходу 
50 50 99,74% 0 0 0,00% 50 50 99,74% 

711122 
Порез на приходе од самосталних делатности које се плаћа 

према паушално одређеном нето приходу 
1.300 669 51,50% 0 0 0,00% 1.300 669 51,50% 

711123 
Порез на приходе од самосталних делатности које се плаћа 

самоопорезивањем 
6.000 2.673 44,55% 0 0 0,00% 6.000 2.673 44,55% 

711143 Порез на приходе од непокретности 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

711145 Порез на приходе од давања и закуп покретних ствари 550 296 53,78% 0 0 0,00% 550 296 53,78% 

711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 2 2 140,47% 0 0 0,00% 2 2 140,47% 

711147 Порез на земљиште 210 0 -0,06% 0 0 0,00% 210 0 -0,06% 

711161 Порез на приходе од осигурања лица 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

711181 Самодопринос према зарадама запослених 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

711191 Порез на друге приходе 3.550 2.164 60,96% 0 0 0,00% 3.550 2.164 60,96% 

711193 
Порез на приходе професионалних спортиста и спортских 

стручњака 
60 28 45,88% 0 0 0,00% 60 28 45,88% 

Укупно 711000 97.722 48.627 49,76% 0 0 0,00% 97.722 48.627 49,76% 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Укупно 712000 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

713121 
Порез на имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од 

физичких лица 
24.500 8.111 33,11% 0 0 0,00% 24.500 8.111 33,11% 

713122 
Порез на имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од 

правних лица 
8.600 3.713 43,17% 0 0 0,00% 8.600 3.713 43,17% 

713311 Порез на наслеђе и поклон 300 311 103,51% 0 0 0,00% 300 311 103,51% 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 2.300 711 30,91% 0 0 0,00% 2.300 711 30,91% 

713423 
Порез на пренос апсолутних права на пловним моторним 

возилима 
1.100 576 52,39% 0 0 0,00% 1.100 576 52,39% 

Укупно 713000 36.800 13.421 36,47% 0 0 0,00% 36.800 13.421 36,47% 

714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и 

прикључних возила 
3.350 1.657 49,46% 0 0 0,00% 3.350 1.657 49,46% 

714514 Годишња накнада за моторна возила 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,00% 

714543 Накнада за промену пољопривредног земљишта 50 5 10,37% 0 0 0,00% 50 5 10,37% 
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714549 Накнада од емисије SO2, NO2 70 0 0,00% 0 0 0,00% 70 0 0,00% 

714552 Боравишна такса 800 312 38,98% 0 0 0,00% 800 312 38,98% 

714562 Посебна накнда за заштиту и унапређење животне средине 3.500 1.795 51,27% 0 0 0,00% 3.500 1.795 51,27% 

Укупно 714000 7.770 3.769 48,51% 0 0 0,00% 7.770 3.769 48,51% 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 6.350 3.106 48,92% 0 0 0,00% 6.350 3.106 48,92% 

Укупно 716000 6.350 3.106 48,92% 0 0 0,00% 6.350 3.106 48,92% 

732151 Текуће донације од међународних организација 0 0 0,00% 1.600 0 0,00% 1.600 0 0,00% 

732251 Kапиталне доације од међународних организација 0 0 0,00% 59.144 8.668 14,66% 59.144 8.668 14,66% 

Укупно 732000 0 0 0,00% 60.744 8.668 14,27% 60.744 8.668 14,27% 

733151 
Текући трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа 

општине 
205.775 102.887 50,00% 5.331 2.300 43,15% 211.106 105.188 49,83% 

733152 
Остали текући трансфер од Републике у корист нивоа 

општина  
0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

733154 
Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

општине 
0 0 0,00% 21.819 8.969 41,11% 21.819 8.969 41,11% 

733251 
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 

општина 
0 0 0,00% 27.126 10.326 38,07% 27.126 10.326 38,07% 

Укупно 733000 205.775 102.887 50,00% 54.276 21.596 39,79% 260.051 124.483 47,87% 

741151 Приходи од камате на средства буџета 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

741522 
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 

земљишта 
310 0 0,13% 0 0 0,00% 310 0 0,13% 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 2.350 396 16,84% 0 0 0,00% 2.350 396 16,84% 

741531 
Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 
500 47 9,49% 0 0 0,00% 500 47 9,49% 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 700 313 44,76% 0 0 0,00% 700 313 44,76% 

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 0 49 0,00%     0,00% 0 49 0,00% 

741569 Сливна водна канализација од правних лица 20 0 -1,23% 0 0 0,00% 20 0 -1,23% 

Укупно 741000 3.880 806 20,77% 0 0 0,00% 3.880 806 20,77% 

742126 
Накнада по основу конверзије права коришћења у право 

својине у корист нивоа општина 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

742151 Приходи од продаје добара и услуга 0 0 0,00% 885 339 38,26% 885 339 38,26% 

742152 
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користе општине  
1.800 280 15,56% 0 0 0,00% 1.800 280 15,56% 

742153 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист 

нивоа општина 
70 43 61,89% 0 0 0,00% 70 43 61,89% 

742154 
Накнада по основу конверзије права коришћења у право 

својине у корист нивоа општина 
30 0 0,00% 0 0 0,00% 30 0 0,00% 

742156 
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у 

предшколским установама у корист нивоа општина 
3.200 1.082 33,80% 0 0 0,00% 3.200 1.082 33,80% 

742251 Општинске административне таксе 410 309 75,28% 0 0 0,00% 410 309 75,28% 

742253 Накнада за уређење грађевинског земљишта 100 46 46,14% 0 0 0,00% 100 46 46,14% 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 1.500 806 53,73% 0 0 0,00% 1.500 806 53,73% 

742351 Приходи општинских органа управе 30 12 41,52% 0 0 0,00% 30 12 41,52% 

742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 0 0,00% 650 234 36,03% 650 234 36,03% 

Укупно 742000 7.140 2.578 36,11% 1.535 573 37,31% 8.675 3.151 36,32% 

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 2.380 755 31,72% 0 0 0,00% 2.380 755 31,72% 

743351 
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине 
200 120 60,00% 0 0 0,00% 200 120 60,00% 

743924 Приходи од целокупног пореског дуга 5% 50 0 0,00% 0 0 0,00% 50 0 0,00% 

Укупно 743000 2.630 875 33,27% 0 0 0,00% 2.630 875 33,27% 

744151 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина 
0 0 0,00% 570 329 57,70% 570 329 57,70% 

Укупно 744000 0 0 0,00% 570 329 57,70% 570 329 57,70% 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина  900 700 77,76% 0 0 0,00% 900 700 77,76% 

745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина 620 356 57,49% 0 0 0,00% 620 356 57,49% 
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745153 
Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора 

јавног предузећа, у корист нивоа општина 
200 0 0,00% 0 0 0,00% 200 0 0,00% 

Укупно 745000 1.720 1.056 61,41% 0 0 0,00% 1.720 1.056 61,41% 

772111 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета 

Републике из претходне године 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

772114 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета 

општине из претходне године 
0 0 0,00% 320 532 166,26% 320 532 166,26% 

Укупно 772000 0 0 0,00% 320 532 166,26% 320 532 166,26% 

УКУПНО 700000 - ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 369.787 177.127 47,90% 117.445 31.697 26,99% 487.232 208.824 42,86% 

811151 Приходи од продаје непокретности у корист нивоа општина 41.500 757 1,82% 0 0 0,00% 41.500 757 1,82% 

841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 7.653 0 0,00% 0 0 0,00% 7.653 0 0,00% 

УКУПНО 800000 - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
49.153 757 1,54% 0 0 0,00% 49.153 757 1,54% 

911451 
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у 

корист нивоа општина 
0 0 0,00% 13.000   0,00% 13.000 0 0,00% 

УКУПНО 900000 - ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
0 0 0,00% 13.000 0 0,00% 13.000 0 0,00% 

321311 Нераспоређени вишак примања из ранијих година 0 0 0,00% 1.672 1.672 100,00% 1.672 1.672 100,00% 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 0 0 0,00% 5.700 5.700 100,00% 5.700 5.700 100,00% 

УКУПНО 300000 - УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0 0 0,00% 7.372 7.372 100,00% 7.372 7.372 100,00% 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 418.939 177.883 42,46% 137.817 39.069 28,35% 556.756 216.953 38,97% 

 

 
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по разделима и главама табеларно износе:                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                   у 000 дин. 

РАЗДЕО 
ГЛАВА 

КОРИСНИК 

БУЏЕТ 2017.ГОДИНЕ СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ИЗВОРИ 2017. УКУПНА СРЕДСТВА 2017 

ПЛАН 
ИЗВРШЕ

ЊЕ 
% 

ИЗВРШЕЊА 
ПЛАН 

ИЗВРШЕ
ЊЕ 

% 
ИЗВРШЕЊА 

ПЛАН 
ИЗВРШЕЊ

Е 
% 

ИЗВРШЕЊА 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.01 Скупштина општине 7.356 2.956 40,19% 0 0 0,00% 7.356 2.956 40,19% 

2.01 Председник општине 8.109 4.265 52,60% 0 0 0,00% 8.109 4.265 52,60% 

3.01 Општинско веће 973 367 37,73% 0 0 0,00% 973 367 37,73% 

4.01 Општинска управа 327.555 143.388 43,78% 91.334 11.715 12,83% 418.889 155.103 37,03% 

4.02 Фонд за развој пољопривреде 4.588 0 0,00% 2.412 0 0,00% 7.000 0 0,00% 

4.03 Фонд за заштиту животне средине 3.500 550 15,72% 0 0 0,00% 3.500 550 15,72% 

4.04 Предшколско васпитање 26.407 11.194 42,39% 6.231 2.231 35,81% 32.638 13.425 41,13% 

4.05 Развој културе 20.642 6.961 33,72% 29.480 552 1,87% 50.122 7.513 14,99% 

4.06 Развој туризма 5.749 3.452 60,03% 8.341 1.152 13,82% 14.090 4.604 32,68% 

4.07 Месне заједнице 10.633 4.351 40,92% 20 0 0,00% 10.653 4.351 40,84% 

5.01 Општинско правобранилаштво 3.427 1.228 35,83% 0 0 0,00% 3.427 1.228 35,83% 

  У К У П Н И    Р А С Х О Д И 418.939 178.711 42,66% 137.817 15.651 11,36% 556.756 194.362 34,91% 

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

финансирања, наменама средстава и према корисницима, приказани су у приложеној табели расхода: 

 
у 000 дин. 

Р
аз

д
ео

 

Г
л
ав

а
 

П
р

о
гр

ам
 

Ф
у

н
к
ц

и
ја

 

П
р

о
гр

ам
ск

а 
ак

ти
в
н

о
ст

/ 

П
р

о
је

к
ат

 

Е
к
о

н
о

м
ск

а 
к
л
ас

и
ф

и
-

к
ац

и
ја

 

ОПИС 
Средства из 

буџета - план 

Средства из 

буџета - 

извршење 

% 

извршења 

Средства 

из 

сопствени

х извора - 

план 

Средства 

из 

сопствени

х извора - 

извршење 

% 

извршења 

Средства из 

осталих 

извора - план 

Средства из 

осталих 

извора - 

извршење 

% 

извршења 

Укупна 

средства - 

план 

Укупна 

средства - 

извршење 

% 

извршења 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

     
      

                  

1 1.01 
   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 7.356.178 2.956.256 40,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 7.356.178 2.956.256 40,19% 

     

 Извори финансирања за 

раздео 1 и главу 1.01 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 7.356.178 2.956.256 40,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 7.356.178 2.956.256 40,19% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           28. јул 2017.године 

     година X    Број  26                                                                                                                                                                                                                      стр.   19 

  
2101 

   

ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

7.356.178 2.956.256 40,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 7.356.178 2.956.256 40,19% 

  
2101 111 

 

 
Извршни и законодавни 

органи 
7.356.178 2.956.256 40,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 7.356.178 2.956.256 40,19% 

  
2101 

 

0001 
 

Функционисање Скупштине 7.356.178 2.956.256 40,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 7.356.178 2.956.256 40,19% 

  
2101 

 
0001 411 

плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
2.766.716 1.249.110 45,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.766.716 1.249.110 45,15% 

  
2101 

 
0001 412 

социјални доприноси на терет 

послодавца 
475.863 215.609 45,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 475.863 215.609 45,31% 

  
2101 

 
0001 413 накнаде у натури 2.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.000 0 0,00% 

  
2101 

 
0001 414 социјална давања запосленима 10.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.000 0 0,00% 

  
2101 

 
0001 415 

накнаде трошкова за 

запослене 
250.000 120.325 48,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 250.000 120.325 48,13% 

  
2101 

 
0001 416 

награде запосленима и остали 

посебни расходи 
242.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 242.000 0 0,00% 

  
2101 

 
0001 421 стални трошкови 125.000 44.594 35,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 125.000 44.594 35,68% 

  
2101 

 
0001 422 трошкови путовања 40.000 150 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 40.000 150 0,38% 

  
2101 

 
0001 423 услуге по уговору 2.210.000 797.148 36,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.210.000 797.148 36,07% 

  
2101 

 
0001 426 материјал 740.000 295.399 39,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 740.000 295.399 39,92% 

  
2101 

 
0001 465 остале дотације и трансфери 338.525 162.048 47,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 338.525 162.048 47,87% 

  
2101 

 
0001 481 

дотације невладиним 

организацијама 
156.074 71.873 46,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 156.074 71.873 46,05% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

       
  

  
  

  
  

  
  

  

2 2.01 
    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 8.108.591 4.264.984 52,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 8.108.591 4.264.984 52,60% 

      
Извори финансирања за 

раздео 2 и главу 2.01 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 8.108.591 4.264.984 52,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 8.108.591 4.264.984 52,60% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
2101 

   

ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

8.108.591 4.264.984 52,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 8.108.591 4.264.984 52,60% 

  
2101 111 

  

Извршни и законодавни 

органи 
8.108.591 4.264.984 52,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 8.108.591 4.264.984 52,60% 

  
2101 

 
0002 

 
Функционисање извршних 

органа 
8.108.591 4.264.984 52,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 8.108.591 4.264.984 52,60% 

  
2101 

 
0002 411 

плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
3.966.332 1.943.986 49,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.966.332 1.943.986 49,01% 

  
2101 

 
0002 412 

социјални доприноси на терет 

послодавца 
682.881 337.804 49,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 682.881 337.804 49,47% 

  
2101 

 
0002 413 накнаде у натури 4.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 4.000 0 0,00% 

  
2101 

 
0002 414 социјална давања запосленима 10.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.000 0 0,00% 

  
2101 

 
0002 415 

накнаде трошкова за 

запослене 
240.000 119.778 49,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 240.000 119.778 49,91% 

  
2101 

 
0002 421 стални трошкови 145.000 41.701 28,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 145.000 41.701 28,76% 

  
2101 

 
0002 422 трошкови путовања 100.000 1.875 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 100.000 1.875 1,88% 

  
2101 

 
0002 423 услуге по уговору 2.350.000 1.493.934 63,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.350.000 1.493.934 63,57% 

  
2101 

 
0002 426 материјал 110.000 70.000 63,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 110.000 70.000 63,64% 

  
2101 

 
0002 465 остале дотације и трансфери 485.378 255.906 52,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 485.378 255.906 52,72% 

  
2101 

 
0002 482 

порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
15.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 15.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

       
  

  
  

  
  

  
  

  

3 3.01 
    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 972.600 366.982 37,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 972.600 366.982 37,73% 

      

Извори финансирања за 

раздео 3 и главу 3.01 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 972.600 366.982 37,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 972.600 366.982 37,73% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
2101 

   

ПРОГРАМ 16: 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

972.600 366.982 37,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 972.600 366.982 37,73% 

  
2101 111 

  

Извршни и законодавни 

органи 
972.600 366.982 37,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 972.600 366.982 37,73% 

  
2101 

 
0002 

 
Функционисање извршних 

органа 
972.600 366.982 37,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 972.600 366.982 37,73% 

  
2101 

 
0002 411 

плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
188.400 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 188.400 0 0,00% 

  
2101 

 
0002 412 

социјални доприноси на терет 

послодавца 
34.200 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 34.200 0 0,00% 

  
2101 

 
0002 423 услуге по уговору 750.000 366.982 48,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 750.000 366.982 48,93% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

       
  

  
  

  
  

  
  

  

4 
     

ОПШТИНСКА УПРАВА 399.074.635 169.895.140 42,57% 885.000 329.534 37,24% 136.931.913 15.321.345 11,19% 536.891.548 185.546.019 34,56% 

      
Извори финансирања за 

раздео 4 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 399.074.635 169.895.140 42,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 399.074.635 169.895.140 42,57% 

     
03 Социјални доприноси 0 0 0,00% 0 0 0,00% 100.000 0 0,00% 100.000 0 0,00% 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 0 0,00% 885.000 329.534 37,24% 0 0 0,00% 885.000 329.534 37,24% 

     
06 

Донације од међународних 

организација 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 60.744.200 205.245 0,34% 60.744.200 205.245 0,34% 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 54.496.218 10.861.898 19,93% 54.496.218 10.861.898 19,93% 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 569.800 233.755 41,02% 569.800 233.755 41,02% 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 13.000.000 0 0,00% 13.000.000 0 0,00% 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 7.371.695 3.834.140 52,01% 7.371.695 3.834.140 52,01% 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 650.000 186.307 28,66% 650.000 186.307 28,66% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

 
4.01 

    
ОПШТИНСКА УПРАВА 327.554.785 143.387.983 43,78% 0 0 0,00% 91.334.006 11.714.991 12,83% 418.888.791 155.102.974 37,03% 

      

Извори финансирања за 

главу 4.01 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 327.554.785 143.387.983 43,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 327.554.785 143.387.983 43,78% 

     
03 Социјални доприноси 0 0 0,00% 0 0 0,00% 100.000 0 0,00% 100.000 0 0,00% 

     
06 

Донације од међународних 

организација 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 30.144.200 0 0,00% 30.144.200 0 0,00% 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 13.000.000 0 0,00% 13.000.000 0 0,00% 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 41.529.666 7.880.851 18,98% 41.529.666 7.880.851 18,98% 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 6.560.140 3.834.140 58,45% 6.560.140 3.834.140 58,45% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1101 

   

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ 

И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

7.160.000 595.980 8,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 7.160.000 595.980 8,32% 

  
1101 160 

  

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

7.160.000 595.980 8,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 7.160.000 595.980 8,32% 

  
1101 

 
0001 

 
Просторно и урбанистичко 

планирање 
6.060.000 396.000 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 6.060.000 396.000 6,53% 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                           28. јул 2017.године 

     година X    Број  26                                                                                                                                                                                                                      стр.   20 

  
1101 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 6.060.000 396.000 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 6.060.000 396.000 6,53% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1101 

 
0003 

 
Управљање грађевинским 

земљиштем 
1.100.000 199.980 18,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.100.000 199.980 18,18% 

  
1101 

 
0003 425 текуће поправке и одржавање 200.000 199.980 99,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 200.000 199.980 99,99% 

  
1101 

 
0003 511 зграде и грађевински објекти 900.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 900.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1102 

   

ПРОГРАМ 2: 

КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

74.685.463 25.837.723 34,60% 0 0 0,00% 3.276.000 0 0,00% 77.961.463 25.837.723 33,14% 

  
1102 630 

  
Водоснабдевање 21.732.279 5.265.629 24,23% 0 0 0,00% 3.276.000 0 0,00% 25.008.279 5.265.629 21,06% 

  
1102 

 
0008 

 
Управљање и снабдевање 

водом за пиће 
21.732.279 5.265.629 24,23% 0 0 0,00% 3.276.000 0 0,00% 25.008.279 5.265.629 21,06% 

  
1102 

 
0008 451 

субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 

и организацијама 

9.569.776 5.087.699 53,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 9.569.776 5.087.699 53,16% 

  
1102 

 
0008 511 зграде и грађевински објекти 11.962.503 177.930 1,49% 0 0 0,00% 3.276.000 0 0,00% 15.238.503 177.930 1,17% 

  
1102 

 
0008 512 машине и опрема 200.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 200.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1102 640 

  
Улична расвета 31.673.184 8.555.564 27,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 31.673.184 8.555.564 27,01% 

  
1102 

 
0001 

 
Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
31.673.184 8.555.564 27,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 31.673.184 8.555.564 27,01% 

  
1102 

 
0001 421 стални трошкови 11.500.000 6.874.926 59,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 11.500.000 6.874.926 59,78% 

  
1102 

 
0001 423 услуге по уговору 350.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 350.000 0 0,00% 

  
1102 

 
0001 424 специјализоване услуге 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 #DIV/0! 

  
1102 

 
0001 425 текуће поправке и одржавање 18.900.000 1.126.728 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 18.900.000 1.126.728 5,96% 

  
1102 

 
0001 451 

субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 

и организацијама 

923.184 553.910 60,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 923.184 553.910 60,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1102 660 

  

Послови становања и 

заједнице некласификовани 

на другом месту 

21.280.000 12.016.530 56,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 21.280.000 12.016.530 56,47% 

  
1102 

 
0002 

 
Одржавање јавних зелених 

површина 
5.500.000 4.100.165 74,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5.500.000 4.100.165 74,55% 

  
1102 

 
0002 424 специјализоване услуге 5.500.000 4.100.165 74,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5.500.000 4.100.165 74,55% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1102 

 
0003 

 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
10.500.000 4.790.898 45,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.500.000 4.790.898 45,63% 

  
1102 

 
0003 421 стални трошкови 10.500.000 4.790.898 45,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.500.000 4.790.898 45,63% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1102 

 
0004 

 
Зоохигијена 2.280.000 300.000 13,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.280.000 300.000 13,16% 

  
1102 

 
0004 424 специјализоване услуге 2.280.000 300.000 13,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.280.000 300.000 13,16% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1102 

 
0009 

 
Остале комуналне услуге 3.000.000 2.825.467 94,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.000.000 2.825.467 94,18% 

  
1102 

 
0009 425 текуће поправке и одржавање 2.500.000 2.605.498 104,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.500.000 2.605.498 104,22% 

  
1102 

 
0009 451 

субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 

и организацијама 

500.000 219.969 43,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 500.000 219.969 43,99% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1501 

   

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
2.500.000 2.500.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.500.000 2.500.000 100,00% 

  
1501 160 

  

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

2.500.000 2.500.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.500.000 2.500.000 100,00% 

  
1501 

 
0002 

 

Мере активне политике 

запошљавања 
2.500.000 2.500.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.500.000 2.500.000 100,00% 

  
1501 

 
0002 465 Остале дотације и трансфери 2.500.000 2.500.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.500.000 2.500.000 100,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0101 

   

ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

3.700.000 2.997.840 81,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.700.000 2.997.840 81,02% 

  
0101 421 

  
Пољопривреда 3.700.000 2.997.840 81,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.700.000 2.997.840 81,02% 

  
0101 

 
0001 

 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

3.700.000 2.997.840 81,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.700.000 2.997.840 81,02% 

  
0101 

 
0001 424 специјализоване услуге 3.000.000 2.997.840 99,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.000.000 2.997.840 99,93% 

  
0101 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 700.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 700.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0401 

   
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
7.270.000 483.420 6,65% 0 0 0,00% 4.800.000 0 0,00% 12.070.000 483.420 4,01% 

  
0401 510 

  
Управљање отпадом 320.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 320.000 0 0,00% 

  
0401 

 
0005 

 

Управљање комуналним 

отпадом 
320.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 320.000 0 0,00% 

  
0401 

 
0005 454 

субвенције приватним 

предузећима 
320.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 320.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0401 520 

  

Управљање отпадним 

водама 
6.950.000 483.420 6,96% 0 0 0,00% 4.800.000 0 0,00% 11.750.000 483.420 4,11% 

  
0401 

 
0004 

 
Управљање отпадним 

водама 
6.950.000 483.420 6,96% 0 0 0,00% 4.800.000 0 0,00% 11.750.000 483.420 4,11% 

  
0401 

 
0004 425 текуће поправке и одржавање 1.400.000 483.420 34,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.400.000 483.420 34,53% 

  
0401 

 
0004 511 зграде и грађевински објекти 5.550.000 0 0,00% 0 0 0,00% 4.800.000 0 0,00% 10.350.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0701 

   

ПРОГРАМ 7: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

28.506.000 21.194.028 74,35% 0 0 0,00% 17.919.640 1.919.640 10,71% 46.425.640 23.113.668 49,79% 

  
0701 451 

  
Друмски саобраћај 28.506.000 21.194.028 74,35% 0 0 0,00% 17.919.640 1.919.640 10,71% 46.425.640 23.113.668 49,79% 

  
0701 

 
0002 

 
Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
28.306.000 21.194.028 74,87% 0 0 0,00% 17.919.640 1.919.640 10,71% 46.225.640 23.113.668 50,00% 

  
0701 

 
0002 424 специјализоване услуге 206.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 206.000 0 0,00% 

  
0701 

 
0002 425 текуће поправке и одржавање 16.450.000 13.035.543 79,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 16.450.000 13.035.543 79,24% 

  
0701 

 
0002 426 материјал 4.600.000 2.375.999 51,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 4.600.000 2.375.999 51,65% 

  
0701 

 
0002 511 зграде и грађевински објекти 7.050.000 5.782.486 82,02% 0 0 0,00% 17.919.640 1.919.640 10,71% 24.969.640 7.702.126 30,85% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0701 

 
0003 

 
Управљање јавним 

паркиралиштима 
200.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 200.000 0 0,00% 

  
0701 

 
0003 511 зграде и грађевински објекти 200.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 200.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
2001 

   

ПРОГРАМ 8: 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

1.910.000 1.606.320 84,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.910.000 1.606.320 84,10% 
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2001 911 

  
Предшколско образовање 1.910.000 1.606.320 84,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.910.000 1.606.320 84,10% 

  
2001 

 
0001 

 
Функционисање 

предшколских установа 
1.910.000 1.606.320 84,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.910.000 1.606.320 84,10% 

  
2001 

 
0001 472 

накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
550.000 251.322 45,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 550.000 251.322 45,69% 

  
2001 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 1.360.000 1.354.998 99,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.360.000 1.354.998 99,63% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
2002 

   

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

41.357.440 21.735.259 52,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 41.357.440 21.735.259 52,55% 

  
2002 912 

  
Основно образовање 41.357.440 21.735.259 52,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 41.357.440 21.735.259 52,55% 

  
2002 

 
0001 

 
Функционисање основних 

школа 
41.357.440 21.735.259 52,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 41.357.440 21.735.259 52,55% 

  
2002 

 
0001 463 

трансфери осталим нивоима 

власти 
23.657.440 12.560.960 53,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 23.657.440 12.560.960 53,10% 

  
2002 

 
0001 472 

накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
17.700.000 9.174.299 51,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 17.700.000 9.174.299 51,83% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
2003 

   

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

15.119.000 8.028.026 53,10% 0 0 0,00% 7.050.305 7.050.305 100,00% 22.169.305 15.078.331 68,01% 

  
2003 920 

  
Средње образовање 15.119.000 8.028.026 53,10% 0 0 0,00% 7.050.305 7.050.305 100,00% 22.169.305 15.078.331 68,01% 

  
2003 

 
0001 

 
Функционисање средњих 

школа 
15.119.000 8.028.026 53,10% 0 0 0,00% 7.050.305 7.050.305 100,00% 22.169.305 15.078.331 68,01% 

  
2003 

 
0001 463 

трансфери осталим нивоима 

власти 
5.119.000 2.777.440 54,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5.119.000 2.777.440 54,26% 

  
2003 

 
0001 472 

накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
10.000.000 5.250.586 52,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.000.000 5.250.586 52,51% 

  
2003 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 0 0 0,00% 0 0 0,00% 7.050.305 7.050.305 100,00% 7.050.305 7.050.305 100,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0901 

   

ПРОГРАМ 11: 

СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 

17.060.000 7.217.920 42,31% 0 0 0,00% 23.973.861 2.584.063 10,78% 41.033.861 9.801.983 23,89% 

  
0901 020 

  
Старост 80.000 24.000 30,00% 0 0 0,00% 3.033.361 669.563 22,07% 3.113.361 693.563 22,28% 

  
0901 

 
0007 

 

Подршка старијим лицима 

и/или особама са 

инвалидитетом 

80.000 24.000 30,00% 0 0 0,00% 3.033.361 669.563 22,07% 3.113.361 693.563 22,28% 

  
0901 

 
0007 463 

трансфери осталим нивоима 

власти 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.033.361 669.563 22,07% 3.033.361 669.563 22,07% 

  
0901 

 
0007 472 

накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
80.000 24.000 30,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 80.000 24.000 30,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0901 040 

  
Породица и деца 600.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 600.000 0 0,00% 

  
0901 

 
0006 

 
Подршка деци и породицама 

са децом 
600.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 600.000 0 0,00% 

  
0901 

 
0006 472 

накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
600.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 600.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0901 070 

  

Социјална помоћ угроженом 

становништву, 

некласификована на другом 

месту 

15.930.000 6.899.319 43,31% 0 0 0,00% 20.940.500 1.914.500 9,14% 36.870.500 8.813.819 23,90% 

  
0901 

 
0001 

 
Социјалне помоћи 15.930.000 6.899.319 43,31% 0 0 0,00% 20.940.500 1.914.500 9,14% 36.870.500 8.813.819 23,90% 

  
0901 

 
0001 463 

трансфери осталим нивоима 

власти 
14.920.000 6.899.319 46,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 14.920.000 6.899.319 46,24% 

  
0901 

 
0001 472 

накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
1.010.000 0 0,00% 0 0 0,00% 20.940.500 1.914.500 9,14% 21.950.500 1.914.500 8,72% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0901 090 

  

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту 

450.000 294.601 65,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 450.000 294.601 65,47% 

  
0901 

 
0005 

 
Активности Црвеног крста 450.000 294.601 65,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 450.000 294.601 65,47% 

  
0901 

 
0005 481 

дотације невладиним 

организацијама 
450.000 294.601 65,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 450.000 294.601 65,47% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1801 

   

ПРОГРАМ 12: 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
3.000.000 729.265 24,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.000.000 729.265 24,31% 

  
1801 720 

  
Ванболничке услуге 500.000 175.114 35,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 500.000 175.114 35,02% 

  
1801 

 
0002 

 
Мртвозорство 500.000 175.114 35,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 500.000 175.114 35,02% 

  
1801 

 
0002 424 специјализоване услуге 500.000 175.114 35,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 500.000 175.114 35,02% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1801 740 

  
Услуге јавног здравства 2.500.000 554.151 22,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.500.000 554.151 22,17% 

  
1801 

 
0001 

 

Функционисање установа 

примарне здравствене 

заштите 

2.500.000 554.151 22,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.500.000 554.151 22,17% 

  
1801 

 
0001 464 

дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања 

2.500.000 554.151 22,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.500.000 554.151 22,17% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1201 

   

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

4.310.000 423.750 9,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 4.310.000 423.750 9,83% 

  
1201 830 

  
Услуге емитовања и 

штампања 
2.500.000 213.750 8,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.500.000 213.750 8,55% 

  
1201 

 
0004 

 

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 

2.500.000 213.750 8,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.500.000 213.750 8,55% 

  
1201 

 
0004 423 услуге по уговору 2.500.000 213.750 8,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.500.000 213.750 8,55% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1201 840 

  

Верске и остале услуге 

заједнице 
1.810.000 210.000 11,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.810.000 210.000 11,60% 

  
1201 

 
0003 

 

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа 

1.810.000 210.000 11,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.810.000 210.000 11,60% 

  
1201 

 
0003 463 

трансфери осталим нивоима 

власти 
310.000 210.000 67,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 310.000 210.000 67,74% 

  
1201 

 
0003 481 

дотације невладиним 

организацијама 
1.500.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.500.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1301 

   
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  
16.980.000 8.724.271 51,38% 0 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 19.980.000 8.724.271 43,67% 

  
1301 133 

  
Остале опште услуге 250.000 77.500 31,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 250.000 77.500 31,00% 

  
1301 

 
0005 

 
Спровођење омладинске 

политике 
250.000 77.500 31,00% 0   0,00% 0 0 0,00% 250.000 77.500 31,00% 

  
1301 

 
0005 423 услуге по уговору 250.000 77.500 31,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 250.000 77.500 31,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1301 810 

  
Услуге рекреације и спорта 16.730.000 8.646.771 51,68% 0 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 19.730.000 8.646.771 43,83% 

  
1301 

 
0001 

 

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

13.220.000 7.166.185 54,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 13.220.000 7.166.185 54,21% 

  
1301 

 
0001 481 

дотације невладиним 

организацијама 
13.220.000 7.166.185 54,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 13.220.000 7.166.185 54,21% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1301 

 
0002 

 

Подршка предшколском и 

школском спорту 
170.000 66.786 39,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 170.000 66.786 39,29% 

  
1301 

 
0002 481 

дотације невладиним 

организацијама 
170.000 66.786 39,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 170.000 66.786 39,29% 
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1301 

 
0003 

 
Одржавање спортске 

инфраструктуре 
3.340.000 1.413.800 42,33% 0 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 6.340.000 1.413.800 22,30% 

  
1301 

 
0003 481 

дотације невладиним 

организацијама 
10.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.000 0 0,00% 

  
1301 

 
0003 511 зграде и грађевински објекти 1.850.000 375.000 20,27% 0 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 4.850.000 375.000 7,73% 

  
1301 

 
0003 512 машине и опрема 1.480.000 1.038.800 70,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.480.000 1.038.800 70,19% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 
103.696.882 41.014.181 39,55% 0 0 0,00% 31.314.200 160.983 0,51% 135.011.082 41.175.164 30,50% 

  
0602 130 

 
 

Опште услуге 85.556.722 33.966.093 39,70% 0 0 0,00% 1.170.000 160.983 13,76% 86.726.722 34.127.076 39,35% 

  
0602 130 0001 

 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

82.897.087 33.966.093 40,97% 0 0 0,00% 1.170.000 160.983 13,76% 84.067.087 34.127.076 40,60% 

  
0602 130 0001 411 

плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
30.303.134 12.233.831 40,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 30.303.134 12.233.831 40,37% 

  
0602 130 0001 412 

социјални доприноси на терет 

послодавца 
5.422.901 2.182.056 40,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5.422.901 2.182.056 40,24% 

  
0602 130 0001 413 накнаде у натури 30.000 22.404 74,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 30.000 22.404 74,68% 

  
0602 130 0001 414 социјална давања запосленима 1.270.000 396.050 31,19% 0 0 0,00% 320.000 160.983 50,31% 1.590.000 557.033 35,03% 

  
0602 130 0001 415 

накнаде трошкова за 

запослене 
1.000.000 488.707 48,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.000.000 488.707 48,87% 

  
0602 130 0001 416 

награде запосленима и остали 

посебни расходи 
350.000 148.748 42,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 350.000 148.748 42,50% 

  
0602 130 0001 421 стални трошкови 9.668.650 3.742.436 38,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 9.668.650 3.742.436 38,71% 

  
0602 130 0001 422 трошкови путовања 290.000 105.089 36,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 290.000 105.089 36,24% 

  
0602 130 0001 423 услуге по уговору 6.290.000 4.488.377 71,36% 0 0 0,00% 850.000 0 0,00% 7.140.000 4.488.377 62,86% 

  
0602 130 0001 424 специјализоване услуге 4.150.000 3.094.742 74,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 4.150.000 3.094.742 74,57% 

  
0602 130 0001 425 текуће поправке и одржавање 4.355.000 330.289 7,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 4.355.000 330.289 7,58% 

  
0602 130 0001 426 материјал 6.888.000 2.947.417 42,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 6.888.000 2.947.417 42,79% 

  
0602 130 0001 465 остале дотације и трансфери 3.753.037 1.659.131 44,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.753.037 1.659.131 44,21% 

  
0602 130 0001 481 

дотације невладиним 

организацијама 
765.000 153.451 20,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 765.000 153.451 20,06% 

  
0602 130 0001 482 

порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
690.000 285.658 41,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 690.000 285.658 41,40% 

  
0602 130 0001 483 

новчане казне и пенали по 

решењу судова 
50.000 40.800 81,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 50.000 40.800 81,60% 

  
0602 130 0001 484 

накнада штете за повреде или 

штету насталу услед 

елементарних непогода или 

других природних узрока 

567.365 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 567.365 0 0,00% 

  
0602 130 0001 485 

накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 

државних органа 

320.000 21.010 6,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 320.000 21.010 6,57% 

  
0602 130 0001 511 зграде и грађевински објекти 3.764.000 265.233 7,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.764.000 265.233 7,05% 

  
0602 130 0001 512 машине и опрема 1.520.000 972.743 64,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.520.000 972.743 64,00% 

  
0602 130 0001 515 нематеријална имовина 50.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 50.000 0 0,00% 

  
0602 130 0001 541 земљиште 1.400.000 387.921 27,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.400.000 387.921 27,71% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0602 

 
0009 

 
Текућа буџетска резерва 2.277.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.277.000 0 0,00% 

  
0602 

 
0009 499 средства резерве 2.277.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.277.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0602 

 
0010 

 
Стална буџетска резерва 382.635 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 382.635 0 0,00% 

  
0602 

 
0010 499 средства резерве 382.635 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 382.635 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0602 133 

 

 
Остале опште услуге 100.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 100.000 0 0,00% 

  
0602 

 

0007 
 

Функционисање 

националних савета 

националних мањина 

100.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 100.000 0 0,00% 

  
0602 

 
0007 481 

дотације невладиним 

организацијама 
100.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 100.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0602 160 

  

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

1.500.000 579.245 38,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.500.000 579.245 38,62% 

  
0602 

 

П1 
 

Пројекат: Финансирање 

невладиних организација 
1.500.000 579.245 38,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.500.000 579.245 38,62% 

  
0602 

 
П1 481 

дотације невладиним 

организацијама 
1.500.000 579.245 38,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.500.000 579.245 38,62% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0602 170 

  
Трансакције јавног дуга 12.125.000 6.113.568 50,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 12.125.000 6.113.568 50,42% 

  
0602 

 
0003 

 
Сервисирање јавног дуга 12.125.000 6.113.568 50,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 12.125.000 6.113.568 50,42% 

  
0602 

 
0003 441 отплата домаћих камата 1.725.000 852.068 49,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.725.000 852.068 49,40% 

  
0602 

 
0003 444 

пратећи трошкови 

задуживања 
1.950.000 1.003.389 51,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.950.000 1.003.389 51,46% 

  
0602 

 
0003 611 

отплата главнице домаћим 

кредиторима 
8.450.000 4.258.111 50,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 8.450.000 4.258.111 50,39% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0602 220 

  
Цивилна одбрана 2.035.160 110.535 5,43% 0 0 0,00% 30.144.200 0 0,00% 32.179.360 110.535 0,34% 

  
0602 

 
0014 

 
Ванредне ситуације 230.000 95.124 41,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 230.000 95.124 41,36% 

  
0602 

 
0014 425 текуће поправке и одржавање 130.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 130.000 0 0,00% 

  
0602 

 
0014 426 материјал 100.000 95.124 95,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 100.000 95.124 95,12% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0602 

 
П2 

 
Пројекат: Шумски 

ватрогасци 
1.805.160 15.411 0,85% 0 0 0,00% 30.144.200 0 0,00% 31.949.360 15.411 0,05% 

  
0602 

 
П2 421 стални трошкови 114.080 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 114.080 0 0,00% 

  
0602 

 
П2 422 трошкови путовања 145.080 5.495 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 145.080 5.495 3,79% 

  
0602 

 
П2 423 услуге по уговору 295.120 9.916 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 295.120 9.916 3,36% 

  
0602 

 
П2 426 материјал 804.480 0 0,00% 0 0 0,00% 2.021.000 0 0,00% 2.825.480 0 0,00% 

  
0602 

 
П2 512 машине и опрема 446.400 0 0,00% 0 0 0,00% 22.766.400 0 0,00% 23.212.800 0 0,00% 

  
0602 

 
П2 515 нематеријална имовина 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5.356.800 0 0,00% 5.356.800 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0602 360 

  

Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом 

месту 

2.380.000 244.740 10,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.380.000 244.740 10,28% 

  
0602 360 0001 

 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

2.380.000 244.740 10,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.380.000 244.740 10,28% 

  
0602 360 0001 424 специјализоване услуге 1.000.000 244.740 24,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.000.000 244.740 24,47% 

  
0602 360 0001 425 текуће поправке и одржавање 1.380.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.380.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0501 

   

ПРОГРАМ 17: 

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ 

300.000 300.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 300.000 300.000 100,00% 
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0501 430 

  
Гориво и енергија 300.000 300.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 300.000 300.000 100,00% 

  
0501 

 
0001 

 

Унапређење и побољшање 

енергетске ефикасности и 

употреба обновљивих извора 

енергије 

300.000 300.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 300.000 300.000 100,00% 

  
0501 

 
0001 423 услуге по уговору 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

  
0501 

 
0001 425 текуће поправке и одржавање 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

  
0501 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 300.000 300.000 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 300.000 300.000 100,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

       
  

  
  

  
  

  
  

  

 
4.02 

    
ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 
4.588.445 0 0,00% 0 0 0,00% 2.411.555 0 0,00% 7.000.000 0 0,00% 

      

Извори финансирања за 

главу 4.02 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 4.588.445 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

 
0,00% 7.000.000 0 0,00% 

     
06 

Донације од међународних 

организација 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.600.000 

 
0,00% 0 0 0,00% 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 811.555 

 
0,00% 0 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0101 

   

ПРОГРАМ 5: 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

4.588.445 0 0,00% 0 0 0,00% 2.411.555 0 0,00% 7.000.000 0 0,00% 

  
0101 421 

  
Пољопривреда 4.588.445 0 0,00% 0 0 0,00% 2.411.555 0 0,00% 7.000.000 0 0,00% 

  
0101 

 
0001 

 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

338.445 0 0,00% 0 0 0,00% 61.555 0 0,00% 400.000 0 0,00% 

  
0101 

 
0001 451 

субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 

и организацијама 

338.445 0 0,00% 0 0 0,00% 61.555 0 0,00% 400.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0101 

 
0002 

 
Мере подршке руралном 

развоју 
4.250.000 0 0,00% 0 0 0,00% 2.350.000 0 0,00% 6.600.000 0 0,00% 

  
0101 

 
0002 451 

субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 

и организацијама 

4.250.000 0 0,00% 0 0 0,00% 2.350.000 0 0,00% 6.600.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

       
  

  
  

  
  

  
  

  

 
4.03 

    

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
3.500.000 550.080 15,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.500.000 550.080 15,72% 

      
Извори финансирања за 

главу 4.03 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 3.500.000 550.080 15,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.500.000 550.080 15,72% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0401 

   
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
3.500.000 550.080 15,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.500.000 550.080 15,72% 

  
0401 510 

  
Управљање отпадом 3.100.000 528.630 17,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.100.000 528.630 17,05% 

  
0401 

 
0005 

 
Управљање комуналним 

отпадом 
1.900.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.900.000 0 0,00% 

  
0401 

 
0005 423 услуге по уговору 400.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 400.000 0 0,00% 

  
0401 

 
0005 512 машине и опрема 1.500.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.500.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0401 

 
0006 

 
Управљање осталим 

врстама отпада 
1.200.000 528.630 44,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.200.000 528.630 44,05% 

  
0401 

 
0006 424 специјализоване услуге 1.200.000 528.630 44,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.200.000 528.630 44,05% 

  
0401 

 
0006 511 зграде и грађевински објекти 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0401 530 

  
Смањење загађености 280.000 21.450 7,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 280.000 21.450 7,66% 

  
0401 

 
0002 

 
Праћење квалитета 

елемената животне средине 
280.000 21.450 7,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 280.000 21.450 7,66% 

  
0401 

 
0002 423 услуге по уговору 180.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 180.000 0 0,00% 

  
0401 

 
0002 424 специјализоване услуге 100.000 21.450 21,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 100.000 21.450 21,45% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0401 560 

  

Заштита животне средине 

некласификована на другом 

месту 

120.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 120.000 0 0,00% 

  
0401 

 
0001 

 
Управљање заштитом 

животне средине 
120.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 120.000 0 0,00% 

  
0401 

 
0001 426 материјал 120.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 120.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

       
  

  
  

  
  

  
  

  

 
4.04 

    
ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
26.407.170 11.193.797 42,39% 0 0 0,00% 6.230.552 2.231.307 35,81% 32.637.722 13.425.104 41,13% 

      

Извори финансирања за 

главу 4.04 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 26.407.170 11.193.797 42,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 32.637.722 13.425.104 41,13% 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 5.330.552 1.966.000 36,88% 0 0 0,00% 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 250.000 79.000 31,60% 0 0 0,00% 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 650.000 186.307 28,66% 0 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
2001 

   

ПРОГРАМ 8: 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

26.407.170 11.193.797 42,39% 0 0 0,00% 6.230.552 2.231.307 35,81% 32.637.722 13.425.104 41,13% 

  
2001 911 

  
Предшколско образовање 26.407.170 11.193.797 42,39% 0 0 0,00% 6.230.552 2.231.307 35,81% 32.637.722 13.425.104 41,13% 

  
2001 

 
0001 

 
Функционисање 

предшколских установа 
26.407.170 11.193.797 42,39% 0 0 0,00% 6.230.552 2.231.307 35,81% 32.637.722 13.425.104 41,13% 

  
2001 

 
0001 411 

плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
15.161.760 7.053.000 46,52% 0 0 0,00% 3.230.796 1.278.386 39,57% 18.392.556 8.331.386 45,30% 

  
2001 

 
0001 412 

социјални доприноси на терет 

послодавца 
2.713.955 1.255.992 46,28% 0 0 0,00% 578.313 228.829 39,57% 3.292.268 1.484.821 45,10% 

  
2001 

 
0001 414 социјална давања запосленима 0 0 0,00% 0 0 0,00% 110.000 10.000 9,09% 110.000 10.000 9,09% 

  
2001 

 
0001 415 

накнаде трошкова за 

запослене 
600.000 327.032 54,51% 0 0 0,00% 6.000 0 0,00% 606.000 327.032 53,97% 

  
2001 

 
0001 421 стални трошкови 2.300.000 569.327 24,75% 0 0 0,00% 165.000 20.750 12,58% 2.465.000 590.077 23,94% 

  
2001 

 
0001 422 трошкови путовања 200.000 33.119 16,56% 0 0 0,00% 100.000 58.798 58,80% 300.000 91.917 30,64% 

  
2001 

 
0001 423 услуге по уговору 981.000 288.562 29,42% 0 0 0,00% 760.000 323.227 42,53% 1.741.000 611.789 35,14% 

  
2001 

 
0001 424 специјализоване услуге 324.000 100.191 30,92% 0 0 0,00% 50.000 0 0,00% 374.000 100.191 26,79% 

  
2001 

 
0001 425 текуће поправке и одржавање 850.000 566.551 66,65% 0 0 0,00% 200.000 68.268 34,13% 1.050.000 634.819 60,46% 

  
2001 

 
0001 426 материјал 2.835.000 672.086 23,71% 0 0 0,00% 865.000 230.802 26,68% 3.700.000 902.888 24,40% 

  
2001 

 
0001 465 остале дотације и трансфери 101.455 62.026 61,14% 0 0 0,00% 45.443 12.247 26,95% 146.898 74.273 50,56% 

  
2001 

 
0001 482 

порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
40.000 8.018 20,05% 0 0 0,00% 20.000 0 0,00% 60.000 8.018 13,36% 

  
2001 

 
0001 512 машине и опрема 300.000 257.893 85,96% 0 0 0,00% 100.000 0 0,00% 400.000 257.893 64,47% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

       
  

  
  

  
  

  
  

  

 
4.05 

    
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 20.641.940 6.961.069 33,72% 0 0 0,00% 29.480.000 552.091 1,87% 50.121.940 7.513.160 14,99% 
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Извори финансирања за 

главу 4.05 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 20.641.940 6.961.069 33,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 20.641.940 7.513.160 36,40% 

     
06 

Донације од међународних 

организација 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 29.000.000 205.245 0,71% 29.000.000 0 0,00% 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 300.000 299.846 99,95% 300.000 0 0,00% 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 180.000 47.000 26,11% 180.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
0 

  

  
1201 

   

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

20.641.940 6.961.069 33,72% 0 0 0,00% 29.480.000 552.091 1,87% 50.121.940 7.513.160 14,99% 

  
1201 820 

  
Услуге културе 20.641.940 6.961.069 33,72% 0 0 0,00% 29.480.000 552.091 1,87% 50.121.940 7.513.160 14,99% 

  
1201 

 
0001 

 
Функционисање локалних 

установа културе 
11.361.940 4.571.961 40,24% 0 0 0,00% 50.000 0 0,00% 11.411.940 4.571.961 40,06% 

  
1201 

 
0001 411 

плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
4.980.000 1.852.484 37,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 4.980.000 1.852.484 37,20% 

  
1201 

 
0001 412 

социјални доприноси на терет 

послодавца 
894.940 329.241 36,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 894.940 329.241 36,79% 

  
1201 

 
0001 415 

накнаде трошкова за 

запослене 
167.000 53.928 32,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 167.000 53.928 32,29% 

  
1201 

 
0001 416 

награде запосленима и остали 

посебни расходи 
110.000 100.345 91,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 110.000 100.345 91,22% 

  
1201 

 
0001 421 стални трошкови 2.123.000 1.091.291 51,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.123.000 1.091.291 51,40% 

  
1201 

 
0001 422 трошкови путовања 130.000 14.702 11,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 130.000 14.702 11,31% 

  
1201 

 
0001 423 услуге по уговору 1.796.000 696.008 38,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.796.000 696.008 38,75% 

  
1201 

 
0001 425 текуће поправке и одржавање 615.000 36.620 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 615.000 36.620 5,95% 

  
1201 

 
0001 426 материјал 260.000 82.019 31,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 260.000 82.019 31,55% 

  
1201 

 
0001 465 остале дотације и трансфери 256.000 115.323 45,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 256.000 115.323 45,05% 

  
1201 

 
0001 482 

порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
10.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.000 0 0,00% 

  
1201 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 0 200.000 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 200.000 0,00% 

  
1201 

 
0001 512 машине и опрема 20.000 0 0,00% 0 0 0,00% 50.000 0 0,00% 70.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1201 

 
0002 

 
Јачање културне продукције 

и уметничког стваралаштва 
2.395.000 1.135.976 47,43% 0 0 0,00% 30.000 0 0,00% 2.425.000 1.135.976 46,84% 

  
1201 

 
0002 422 трошкови путовања 50.000 17.055 34,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 50.000 17.055 34,11% 

  
1201 

 
0002 423 услуге по уговору 1.000.000 402.302 40,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.000.000 402.302 40,23% 

  
1201 

 
0002 424 специјализоване услуге 900.000 615.000 68,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 900.000 615.000 68,33% 

  
1201 

 
0002 426 материјал 245.000 44.460 18,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 245.000 44.460 18,15% 

  
1201 

 
0002 515 нематеријална имовина 200.000 57.159 28,58% 0 0 0,00% 30.000 0 0,00% 230.000 57.159 24,85% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1201 

 
П1 

 

Пројекат: Црноречје у песми 

и гри 
1.885.000 1.013.138 53,75% 0 0 0,00% 400.000 346.846 86,71% 2.285.000 1.359.984 59,52% 

  
1201 

 
П1 423 услуге по уговору 1.340.000 727.938 54,32% 0 0 0,00% 400.000 346.846 86,71% 1.740.000 1.074.784 61,77% 

  
1201 

 
П1 424 специјализоване услуге 500.000 270.200 54,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 500.000 270.200 54,04% 

  
1201 

 
П1 426 материјал 45.000 15.000 33,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 45.000 15.000 33,33% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1201 474 

  

Вишенаменски развојни 

пројекти 
5.000.000 239.994 4,80% 0 0 0,00% 29.000.000 205.245 0,71% 34.000.000 445.239 1,31% 

  
1201 

 
П2 

 
Пројекат: Основа за бољу 

будућност младих 
5.000.000 239.994 4,80% 0 0 0,00% 29.000.000 205.245 0,71% 34.000.000 445.239 1,31% 

  
1201 

 
П2 422 трошкови путовања 127.000 0 0,00% 0 0 0,00% 34.000 5.495 16,16% 161.000 5.495 3,41% 

  
1201 

 
П2 423 услуге по уговору 2.850.000 239.994 8,42% 0 0 0,00% 591.000 199.750 33,80% 3.441.000 439.744 12,78% 

  
1201 

 
П2 426 материјал 633.000 0 0,00% 0 0 0,00% 75.000 0 0,00% 708.000 0 0,00% 

  
1201 

 
П2 485 

накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 

државних органа 

340.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 340.000 0 0,00% 

  
1201 

 
П2 511 зграде и грађевински објекти 0 0 0,00% 0 0 0,00% 28.300.000 0 0,00% 28.300.000 0 0,00% 

  
1201 

 
П2 512 машине и опрема 1.050.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.050.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

       
  

  
  

  
  

  
  

  

 
4.06 

    
РАЗВОЈ ТУРИЗМА 5.749.445 3.451.572 60,03% 885.000 329.534 37,24% 7.456.000 822.956 11,04% 14.090.445 4.604.062 32,68% 

      
Извори финансирања за 

главу 4.06 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 5.749.445 3.451.572 60,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5.749.445 4.604.062 80,08% 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника 
0 0 0,00% 885.000 329.534 37,24% 0 0 0,00% 885.000 0 0,00% 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 7.336.000 715.201 9,75% 7.336.000 0 0,00% 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 120.000 107.755 89,80% 120.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1502 

   
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
5.749.445 3.451.572 60,03% 885.000 329.534 37,24% 7.456.000 822.956 11,04% 14.090.445 4.604.062 32,68% 

  
1502 473 

  
Туризам 5.499.445 3.451.572 62,76% 885.000 329.534 37,24% 1.456.000 822.956 56,52% 7.840.445 4.604.062 58,72% 

  
1502 

 
0001 

 
Управљање развојем 

туризма 
3.869.445 2.196.287 56,76% 288.000 105.991 36,80% 836.000 215.201 25,74% 4.993.445 2.517.479 50,42% 

  
1502 

 
0001 411 

плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1.418.145 673.167 47,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.418.145 673.167 47,47% 

  
1502 

 
0001 412 

социјални доприноси на терет 

послодавца 
253.860 120.497 47,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 253.860 120.497 47,47% 

  
1502 

 
0001 415 

накнаде трошкова за 

запослене 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 24.000 3.400 14,17% 24.000 3.400 14,17% 

  
1502 

 
0001 421 стални трошкови 277.000 125.339 45,25% 44.000 8.789 19,98% 0 0 0,00% 321.000 134.128 41,78% 

  
1502 

 
0001 422 трошкови путовања 201.940 185.771 91,99% 118.000 43.755 37,08% 0 0 0,00% 319.940 229.526 71,74% 

  
1502 

 
0001 423 услуге по уговору 884.000 499.240 56,48% 0 0 0,00% 800.000 211.801 26,48% 1.684.000 711.041 42,22% 

  
1502 

 
0001 425 текуће поправке и одржавање 270.000 249.973 92,58% 0 4.495 0,00% 0 

 
0,00% 270.000 254.468 94,25% 

  
1502 

 
0001 426 материјал 255.000 148.480 58,23% 111.000 34.362 30,96% 0 0 0,00% 366.000 182.842 49,96% 

  
1502 

 
0001 465 остале дотације и трансфери 184.500 98.084 53,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 184.500 98.084 53,16% 

  
1502 

 
0001 482 

порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 
25.000 15.377 61,51% 15.000 14.590 97,27% 12.000 0 0,00% 52.000 29.967 57,63% 

  
1502 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 100.000 80.359 80,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 100.000 80.359 80,36% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1502 

 
0002 

 
Промоција туристичке 

понуде 
540.000 298.356 55,25% 597.000 223.543 37,44% 30.000 0 0,00% 1.167.000 521.899 44,72% 

  
1502 

 
0002 422 трошкови путовања 0 0 0,00% 47.000 0 0,00% 0 0 0,00% 47.000 0 0,00% 

  
1502 

 
0002 423 услуге по уговору 480.000 238.356 49,66% 510.000 221.271 43,39% 30.000 0 0,00% 1.020.000 459.627 45,06% 

  
1502 

 
0002 426 материјал 60.000 60.000 100,00% 40.000 2.272 5,68% 0 0 0,00% 100.000 62.272 62,27% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1502 

 
П1 

 
Пројекат: Црноречје 1.090.000 956.929 87,79% 0 0 0,00% 590.000 607.755 103,01% 1.680.000 1.564.684 93,14% 

  
1502 

 
П1 423 услуге по уговору 425.000 380.200 89,46% 0 0 0,00% 580.000 597.755 103,06% 1.005.000 977.955 97,31% 

  
1502 

 
П1 424 специјализоване услуге 590.000 541.000 91,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 590.000 541.000 91,69% 
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1502 

 
П1 426 материјал 75.000 35.729 47,64% 0 0 0,00% 10.000 10.000 100,00% 85.000 45.729 53,80% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
1502 474 

  
Вишенаменски развојни 

пројекти 
250.000 0 0,00% 0 0 0,00% 6.000.000 0 0,00% 6.250.000 0 0,00% 

  
1502 

 
П2 

 

Пројекат: Изградња 

спортско рекреативног 

центра Змијанац 

250.000 0 0,00% 0 0 0,00% 6.000.000 0 0,00% 6.250.000 0 0,00% 

  
1502 

 
П2 423 услуге по уговору 250.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 250.000 0 0,00% 

  
1502 

 
П2 511 зграде и грађевински објекти 0 0 0,00% 0 0 0,00% 6.000.000 0 0,00% 6.000.000 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

       
  

  
  

  
  

  
  

  

 
4.07 

    
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 10.632.850 4.350.639 40,92% 0 0 0,00% 19.800 0 0,00% 10.652.650 4.350.639 40,84% 

      

Извори финансирања за 

главу 4.06 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 10.632.850 4.350.639 40,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.652.650 4.350.639 40,84% 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
0 0 0,00% 0 0 0,00% 19.800 0 0,00% 0 0 0,00% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 
10.632.850 4.350.639 40,92% 0 0 0,00% 19.800 0 0,00% 10.652.650 4.350.639 40,84% 

  
0602 160 

  

Опште јавне услуге 

некласификоване на другом 

месту 

10.632.850 4.350.639 40,92% 0 0 0,00% 19.800 0 0,00% 10.652.650 4.350.639 40,84% 

  
0602 

 
0002 

 
Функционисање месних 

заједница 
10.632.850 4.350.639 40,92% 0 0 0,00% 19.800 0 0,00% 10.652.650 4.350.639 40,84% 

  
0602 

 
0002 421 стални трошкови 1.205.150 403.500 33,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.205.150 403.500 33,48% 

  
0602 

 
0002 423 услуге по уговору 2.195.250 889.842 40,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.195.250 889.842 40,53% 

  
0602 

 
0002 424 специјализоване услуге 81.962 18.872 23,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 81.962 18.872 23,03% 

  
0602 

 
0002 425 текуће поправке и одржавање 2.224.070 1.168.077 52,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2.224.070 1.168.077 52,52% 

  
0602 

 
0002 426 материјал 4.201.418 1.753.232 41,73% 0 0 0,00% 19.800 0 0,00% 4.221.218 1.753.232 41,53% 

  
0602 

 
0002 511 зграде и грађевински објекти 300.000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 300.000 0 0,00% 

  
0602 

 
0002 512 машине и опрема 425.000 117.116 27,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 425.000 117.116 27,56% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

       
  

  
  

  
  

  
  

  

5 5.01 
    

ОПШТИНСКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
3.427.305 1.227.922 35,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.427.305 1.227.922 35,83% 

      
Извори финансирања за 

раздео 5 и главу 5.01 
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 3.427.305 1.227.922 35,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.427.305 1.227.922 35,83% 

       
  

  
  

  
  

  
  

  

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 

ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 
3.427.305 1.227.922 35,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.427.305 1.227.922 35,83% 

  
0602 330 

  
Судови 3.427.305 1.227.922 35,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.427.305 1.227.922 35,83% 

0

6

0

2 

 
0602 

 
0004 

 
Општинско/градско 

правобранилаштво 
3.427.305 1.227.922 35,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3.427.305 1.227.922 35,83% 

  
0602 

 
0004 411 

плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
1.097.797 501.008 45,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.097.797 501.008 45,64% 

  
0602 

 
0004 412 

социјални доприноси на терет 

послодавца 
196.506 89.534 45,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 196.506 89.534 45,56% 

  
0602 

 
0004 415 

накнаде трошкова за 

запослене 
100.000 40.464 40,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 100.000 40.464 40,46% 

  
0602 

 
0004 421 стални трошкови 50.000 21.208 42,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 50.000 21.208 42,42% 

  
0602 

 
0004 422 трошкови путовања 15.000 8.205 54,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 15.000 8.205 54,70% 

  
0602 

 
0004 423 услуге по уговору 100.000 44.300 44,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 100.000 44.300 44,30% 

  
0602 

 
0004 426 материјал 60.000 34.645 57,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 60.000 34.645 57,74% 

  
0602 

 
0004 465 остале дотације и трансфери 158.002 72.920 46,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 158.002 72.920 46,15% 

  
0602 

 
0004 483 

новчане казне и пенали по 

решењу судова 
350.000 50.638 14,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 350.000 50.638 14,47% 

  
0602 

 
0004 484 

накнада штете за повреде или 

штету насталу услед 

елементарних непогода или 

других природних узрока 

1.300.000 365.000 28,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1.300.000 365.000 28,08% 

     
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  

 

РЕК

АПИ

ТУЛ

АЦИ

ЈА 

   

 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4 И 5  
  

  
  

  
  

  
  

  

     
01 Приходи из буџета 418.939.309 178.711.284 42,66%   

  
  

  
418.939.309 178.711.284 42,66% 

     
03 Социјални доприноси   

  
  

  
100.000 0 0,00% 100.000 0 0,00% 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 

корисника 
  

  
885.000 329.534 37,24%   

  
885.000 329.534 37,24% 

     
06 

Донације од међународних 

организација 
  

  
  

  
60.744.200 205.245 0,34% 60.744.200 205.245 0,34% 

     
07 

Трансфери од других нивоа 

власти 
  

  
  

  
54.496.218 10.861.898 19,93% 54.496.218 10.861.898 19,93% 

     
08 

Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
  

  
  

  
569.800 233.755 41,02% 569.800 233.755 41,02% 

     
10 

Примања од домаћих 

задуживања 
  

  
  

  
13.000.000 0 0,00% 13.000.000 0 0,00% 

     
13 

Нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година 
  

  
  

  
7.371.695 3.834.140 52,01% 7.371.695 3.834.140 52,01% 

     
16 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности 
  

  
  

  
650.000 186.307 28,66% 650.000 186.307 28,66% 

     

 
УКУПНО  418.939.309 178.711.284 42,66% 885.000 329.534 37,24% 136.931.913 15.321.345 11,19% 556.756.222 194.362.163 34,91% 

 
Када је реч о индиректним корисницима републичког буџета као што су Центар за социјални рад  и школе тј. 

основно и средње образовање, у наредним табелама дат је приказ утрошених средстава из буџета општине: 

 

- Социјална заштита (функција 090) – Центар за социјални рад                                                          
у 000 дин.                                                         

КОНТО ОПИС ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ 
% 

ИЗВРШЕЊА 

411000 Плате запослених (2 радникa) 1,660 827 49.82% 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 318 148 46.54% 

414000 Социјална давања запосленима 220 0 0.00% 

415000 Накнаде трошкова за запослене 90 0 0.00% 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 75 0 0.00% 

421000 Стални трошкови 215 100 46.51% 
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423000 Услуге по уговору 2,923 650 22.24% 

425000 Текуће поправке и одржавање 187 0 0.00% 

426000 Материјал 20 0 0.00% 

465000 Oстале дотације и трансфери 60 27 45.00% 

472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 12,160 5,774 47.48% 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 25 23 92.00% 

СВЕГА   17,953 7,549 42.05% 

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

- једнократне новчане помоћи у износу од 3.524 хиљ. динара, 

- незапослене породиље у износу од 1.590 хиљ. динара, 

- треће и свако наредно дете у износу од 444 хиљ.динара и 

- новорођенчад у износу од 216 хиљ. динара. 

 

- Основно образовање (функција  912)                                                                                                        
 у 000 дин. 

КОНТО 

'IX СРПСКА 

БРИГАДА'' 

БОЉЕВАЦ 

ЂОРЂЕ 

СИМЕОНОВИЂ'' 

ПОДГОРАЦ 

'ЂУРА 

ЈАКШИЋ'' 

СУМРАКОВАЦ 

'ЈЕЛЕНА 

МАЈСТОРОВИЋ'' 

ЗАЈЕЧАР 

'11. МАЈ'' 

ЈАГОДИНА 

ПРЕВОЗ ЂАКА 

И ПУТНИ 

ТРОШ. СПЕЦ. 

ШКОЛА 

УКУПНО 

414000 66 48         114 

415000 1,235 999 1,541       3,775 

416000 247 31         278 

421000 4,129 641 955       5,725 

422000 395 156 63       614 

423000 207 126 107       440 

424000             0 

425000 84 92 47       223 

426000 314 269 207       790 

444000 8           8 

472000       178 132 9,174 9,484 

482000 11 5         16 

511000             0 

512000     79       79 

515000             0 

СВЕГА 6,696 2,367 2,999 178 132 9,174 21,546 

ПЛАНИРАНО 10,890 5,925 5,592 300 950 17,700 41,357 

% 

ИЗВРШЕЊА 
61.49% 39.95% 53.63% 59.33% 13.89% 51.83% 52.10% 

 

 

- Средње образовање (функција  920) – СШ ''Никола Тесла'' Бољевац                                               

 

у 000 дин. 

КОНТО ОПИС ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ 
% 

ИЗВРШЕЊА 

414000 Социјална давања запосленима 69 69 100.00% 

415000 Накнада за запослене 800 574 71.75% 

416000 
Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
80   0.00% 

421000 Стални трошкови 1,873 704 37.59% 

422000 Трошкови путовања 144 90 62.50% 

423000 Услуге по уговору 391 259 66.24% 

424000 Специјализоване услуге 66 46 69.70% 

425000 Текуће поправке и одржавање 620 572 92.26% 

426000 Материјал 876 344 39.27% 

512000 Машинe и опрема 200 117 58.50% 

                    СВЕГА 5,119 2,775 54.21% 
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Код функције 810 – Развој спорта и омладине, конто 481, средства са буџета пренета су по конкурсу 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 

ФК Ртањ 2,400 2,084 86.83% 

РК Ртањ 2,150 1,313 61.07% 

КК Ртањ 2,400 1,699 70.79% 

БСК Боговина 480 374 77.92% 

ФК Оснић 200 160 80.00% 

ФК Младост Сумраковац 85 70 82.35% 

ОФК Ртањ 2016 85 85 100.00% 

ФК Малиник 360 210 58.33% 

ФК Ловац 85 45 52.94% 

ФК Национал 85 40 47.06% 

ФСО   377 208 55.17% 

Tug of war "Black Joker" 130 130 100.00% 

ПК Шиљак 350 178 50.86% 

УСР Црна река 150 27 18.00% 

Стрељачки савез 40 14 35.00% 

Ски клуб "Медвед" 15 0 0.00% 

Спортски савез 2,608 596 22.85% 

СВЕГА 12,000 7,233 60.28% 

 

 
Код конта 451 (Субвеницје) – Јавно комунално предузеће ЈКП ''Услуга'' Бољевац, средства из буџета пренета 

су на основу финансијског плана и плана и програма ЈКП-а и то:  
                                                                                                                                                                   у 000 дин.   

КОНТО НАЗИВ ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ 
% 

ИЗВРШЕЊА 

4511 Водни допринос 3,600 2,190 60.83% 

4511 ЈП Боговина - дуг из претходних година 936 542 57.91% 

4511 Оправка пумпи 1,957 550 28.10% 

4511 Покривање утрошених средстава за дистрибуцију воде 2,076 1,038 50.00% 

4511 Улична јавна расвета (дуг из претходних година) 923 554 60.02% 

4511 Поправка булдожера 500 220 44.00% 

СВЕГА 9,992 5,094 50.98% 

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

класификацијама:                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                      у 000 дин. 

МЗ 421000 423000 424000 425000 426000 482000 511000 512000 УКУПНО 

МЗ Бачевица 37 38     159     39 273 

МЗ Боговина село 19 130   72 473       694 

МЗ Боговина 
насеље 

9 24   485 120       638 

МЗ Бољевац град       585         585 

МЗ Бољевац село 11 14             25 

МЗ Валакоње 40 192     62       294 
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МЗ Валакоње 
Буково 

        75       75 

МЗ Врбовац 10       14       24 

МЗ Добро Поље 8     6 30       44 

МЗ Добрујевац 8       20       28 

МЗ Илино 50 30     37       117 

МЗ Јабланица 11 39     39       89 

МЗ Криви Вир 13 50     48       111 

МЗ Луково 12       20       32 

МЗ Мали Извор 11 30     103       144 

МЗ Мирово 14       50       64 

МЗ Оснић 43 30 17           90 

МЗ Оснић Тимок 10 57     5       72 

МЗ Оснић Буково 9 48     94       151 

МЗ Подгорац 34 31     27     13 105 

МЗ Подгорац Тимок 20 83     169       272 

МЗ Ртањ 4 19     20       43 

МЗ Рујиште 10       87       97 

МЗ Савинац 8 20           64 92 

МЗ Сумраковац 11 56 2 20 99       188 

СВЕГА 402 891 19 1,168 1,751 0 0 116 4,347 

ПЛАНИРАНО 1,205 2,195 82 2,224 4,221 0 300 425 10,652 

% ИЗВРШЕЊА 33.36% 40.59% 23.17% 52.52% 41.48% 0.00% 0.00% 27.29% 40.81% 

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

2017. године средства су пренета на следећи начин: 

 
у 000 дин. 

КОНТО НАЗИВ ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ 
% 

ИЗВРШЕЊА 

481000 

Удружење пензионера "Подгорац" 30 18 60.00% 

СУБНОР 80 9 11.25% 

Ловачко удружење 30   0.00% 

"Срце Подгорца" 50 15 30.00% 

КУД "Бољевац" 140 62 44.29% 

Удружење "Искон" 50   0.00% 

"Нова алтернатива" 140 120 85.71% 

Друштво "Ром" 350 94 26.86% 

ОРВС Бољевац 40 11 27.50% 

Друштво хуманиста железнице 20 10 50.00% 

МОО Мултипле склерозе 50 20 40.00% 

КУД "Илинско врело" 90 50 55.56% 

Инвалиди рада "Бољевац" 90 25 27.78% 

Удружење пензионера "Бољевац" 90 50 55.56% 

Савез слепих и слабовидих 60 50 83.33% 

Удружење "Корак напред" 100 7 7.00% 

КУД "Марков камен" 90 39 43.33% 

СВЕГА 1,500 580 38.67% 

 

 

      Што се тиче инвестиција у периоду јануар – јун 2017. године, извршене су следеће инвестиције у основна средства: 

 

 Са раздела 4.01. - Општинска управа код: 

1) зграда и грађевинских објеката (група конта 511) средства у износу од 16.740.751,46 динара утрошена су за: 
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- пројектну документацију за уређење корита реке Арнауте у износу од 396.000,00 динара, 

- завршетак одржавања водовода у Улици Кнеза Михајла у износу од 147.930,00 динара, 

- стручну оцену реализованог пројекта одржавања водовода у Улици Кнеза Михајла у износу од 30.000,00 динара, 

- санацију пута Боговина село у износу од 4.798.167,12 динара, 

- санацију моста Валакоње-Буково у износу од 799.996,80 динара, 

- израду идејног пројекта санације атарског пута Савинац - Буково у износу од 184.322,00 динара, 

- завршетак капиталне реконструкције кухиње у Предшколској установи у износу од 1.354.998,00 динара, 

- завршетак капиталне реконструкције Средње школе у износу од 7.050.304,54 динара, 

- израду пројектне документације за спортске терене у комплексу „Вртић“ у износу од 375.000,00 динара, 

- израду пројектне документације за енергетску ефикасност зграде општине у износу од 300.000,00 динара, 

- куповину конструкција за кошеве за спортску халу у износу од 1.038.800,00 динара и 

- реконструкцију Дома културе у Валакоњу у износу од 265.233,00 динара. 

       2) машина и опреме (група конта 512), средства у износу од 1.325.024,74 динара утрошена су за: 

            -    куповину рачунарске опреме у износу од 110.758,00 динара, 

 -    куповину штампача у износу од 69.470,00 динара, 

 -    куповину телефонске централе са припадајућим инсталацијама у износу од 151.200,00 динара, 

            -    куповину телефона у износу од 1.499,00 динара, 

-    куповину озвучења за спортску халу у износу од 59.520,00 динара, 

-    куповину фотоапарата за Дом здравља у износу од 7.990,00 динара, 

-    куповину мотокосачице за градски стадион у износу од 489.544,00 динара, 

-    куповину опреме за домаћинство за потребе МЗ у износу од 26.000,00 динара, 

-    куповину опреме за заштиту животне средине за потребе МЗ у износу од 160.428,34, 

-    опреме за туристичку сигнализацију у износу од 81.115,40 динара и 

-    опреме за јавну безбедност у износу од 167.500,00 динара. 

3) земљишта (група конта 541) средства у износу од 387.920,95 динара утрошена су за: 

-     отплату грађевинског земљишта узетог од Војске Србије (комплекс бивше војне пекаре) у износу од 387.920,95 

динара 

 

Са раздела 4.04. – Предшколско образовање и васпитање код: 

1) машина и опреме (група конта 512), средства у износу од 257.892,72 динара утрошена су за: 

- куповину електричне једноетажне пећи у износу од 257.892,72 динара. 

 

Са раздела 4.05. – Развој културе код: 

1) зграда и грађевинских објеката (група конта 511) средства у износу од 200.000,00 динара утрошена су за: 

- израду идејног пројекта противпожарне заштите зграде КОЦ-а у износу од 200.000,00 динара. 

2) нематеријалне имовине (група конта 515), средства у износу од 57.158,76 динара утрошена су за: 

- куповину књига у износу од 57.158,76 динара. 

 
Са раздела 4.06. – Развој туризма код: 

1) зграда и грађевинских објеката (група конта 511) средства у износу од 80.358,90 динара утрошена су за: 

- израду пројектне документације за адаптацију туристичког простора на Ртљу у износу од 80.358,90 динара. 

 

Са раздела 4.07. – Месне заједнице код: 

1) машина и опреме (група конта 512), средства у износу од 117.115,60 динара утрошена су за: 

- куповину опреме за домаћинство (МЗ Бачевица) у износу од 39.487,00 динара, 

- куповину штампача (МЗ Подгорац) у износу од 12.999,00 динара и 

- куповину опреме за домаћинство (МЗ Савинац) у износу од 64.629,60 динара. 

 

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. У том смислу, саставни део овог извештаја је и консолидовани Образац 5 (Извештај о извршењу 

буџета за дати период) који је дат у прилогу. 

 

Датум: 14.06.2017. године                   

Број: 400-421/2017-II 

 

     Руководилац одељења за                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                

буџет и пореску администрацију    

  Миодраг Трифуновић, дипл.ецц                                                                                                        др Небојша Марјановић, с.р. 

 

 

 

 



3 
На основу члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Сл.лист општина Бољевац“ бр. 1/08 и 25/2015),  

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 27. 

07. 2017. године, донелa је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету 

Oпштине Бољевац за период  јануар-јун 2017. године, бр. 

400-421 / 2017- II  од 14. 06. 2017. године. 

 

II 

 Одлуку објавити у Службеном  листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06–82 / 2017 – I/3 

Бољевац, 27. 07. 2017. године 

                                                                                                       

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 

4 

 На основу члана 33. Закона о јавном дугу 

(“Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11 и 

68/15), члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 и 101/16) 

и члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр: 1/08 и 25/15), а по претходно 

прибављеној сагласности Министарства финансија - 

Управе за јавни дуг, бр. 401-915/2017-001 од 15.06.2017. 

године, Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној  27. 07. 2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА 

 

Члан 1. 

Општина Бољевац ће се задужити за финансирање 

капиталних пројеката у укупном износу од 13.000.000,00 

динара и то за реализацију следећих инвестиционих 

пројеката: 

- капитално одржавање путне инфраструктуре у општини 

и, 

- капитално одржавање спортског и дечијег игралишта 

„Вртић“ у Бољевцу. 

 

Члан 2. 

Општина Бољевац задужиће се код пословних банака под 

најповољнијим условима, с тим да рок отплате неће бити 

краћи од четири године, не рачунајући период мировања. 

 

Члан 3. 

Задуживање из члана 1. oве одлуке извршиће се 

закључивањем уговора са пословном банком. Уговор из 

става 1. закључиће Председник општине Бољевац. 

 

Члан 4. 

Средства прибављена од банака на основу закљученог 

уговора из члана 3. ове Одлуке користиће се наменски за 

финансирање пројеката из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Општина Бољевац ће приликом доношења одлука о 

буџету Општине Бољевац обезбедити средства за 

благовремено и уредно измирење обавеза по закљученом 

уговору. 

Члан 7. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Општинска 

управа Бољевац - Одељење за финансије и пореску 

администрацију. 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-82 / 2017-I/4 

Бољевац, 27. 07. 2017. Године 

 

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 

5 

На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 88/11 и 104/16) и члана  39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац, бр. 1/2008, 25/2015),  

Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној 27. 

07. 2017. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овом одлуком уређују се услови и начин 

обављања комуналних делатности на територији 

Општине Бољевац (у даљем тексту: Општина), општа 

права и обавезе вршиоца комуналних делатности, општа 

права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и 

квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над 

обављањем комуналних делатности.  

Члан 2.  

Комуналне делатности су делатности пружања 

комуналних услуга од значаја за остваривање животних 

потреба физичких и правних лица на територији 

Општине, којима је Општина у обавези да створи услове 

за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, 

доступности и континуитета комуналних услуга као и 

надзор на њиховим вршењем.  

Члан 3.  

Комуналне делатности су делатности од општег 

интереса и на територији Општине су следеће:  

1) снабдевање водом за пиће;  

2) пречишћавање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода;  

3) производња, дистрибуција и снабдевање 

топлотном енергијом;  

4) управљање комуналним отпадом;  

5) градски и приградски превоз путника;  

6) управљање гробљима и сахрањивање;  

7) погребна делатност;  

8) управљање јавним паркиралиштима;  

9) обезбеђивање јавног осветљења;  

10) управљање пијацама;  

11) одржавање улица и путева;  

12) одржавање чистоће на површинама јавне 

намене;  

13) одржавање јавних зелених површина и  

14) делатност зоохигијене.  
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Комуналне делатности из става 1. тачке од 1) до 

8) и од 12) до 14) су делатности  од општег економског 

интереса, у смислу прописа о заштити потрошача.  

 

ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ  

Члан 4.  

Комуналну делатност могу обављати јавно 

предузеће, привредно друштво, предузетник или други 

привредни субјект.  

Комуналну делатност из члана 3. став 1. тачка 1) 

ове одлуке могу обављати искључиво јавна предузећа 

које оснива јединица локалне самоуправе, друштво с 

ограниченом одговорношћу и акционарско друштво (у 

даљем тексту : друштво капитала) чији је једини власник 

јавно предузеће, односно чији је једини власник јединица 

локална самоуправе, као и зависно друштво чији је 

једини власник то друштво капитала.  

Члан 5.  

Обављање комуналних делатности из члана 3. 

ове одлуке врши се оснивањем јавних предузећа од 

стране  Општине или поверавањем послова привредном 

друштву, предузетнику или другом привредном субјекту, 

осим делатности из члана 3. став 1. тачка 1) ове одлуке.  

Члан 6.  

Обављање комуналних делатности на територији 

Општине, за које није основано јавно предузеће, врши се 

на основу одлуке Скупштине општине Бољевац и 

уговора о поверавању са временским ороченим трајањем 

од 5 година.  

На поступак поверавања обављања комуналне 

делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета 

Општине, односно чије се финансирање обезбеђује у 

целости или делимично наплатом накнаде од корисника 

комуналних услуга, примењују се одредбе закона којима 

се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.  

Члан 7.  

Општина може са две или више јединица 

локалне самоуправе споразумно уредити заједничко 

обављање комуналних делатности, осим за градски и 

приградски превоз путника.  

Уколико утврде интерес за заједничко обављање 

комуналних делатности,   општинско/градско веће сваке 

јединице локалне самоуправе доноси одлуку о изради 

студије оправданости по одредбама закона који уређује 

обављање комуналних делатности.  

Ако студија оправданости покаже ефикасност и 

економску оправданост заједничког обезбеђивања 

комуналних делатности, закључује се споразум из става 

1. овог члана.  

Скупштине јединица локалне самоуправе на 

предлог   општинског/градског већа, доноси одлуку о 

начину обављања комуналне делатности и споразум о 

заједничком обезбеђивању обављања комуналне 

делатности.  

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 И КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА  

Члан 8.  

Корисници комуналних услуга на територији 

Општине имају право да се изјашњавају о квалитету 

пружених комуналних услуга од стране вршилаца 

комуналних делатности, електронским путем на сајту 

Општине или писменим путем Општинској управи 

општине Бољевац.  

Уколико су резултати изјашњавања корисника 

комуналних услуга такви да већина није задовољна 

пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца 

комуналне делатности, Општинско  веће општине 

Бољевац покреће поступак преиспитивање рада тог 

вршиоца комуналне делатности и налаже му да отклони 

недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у 

року од 60 дана.  

Уколико вршилац комуналне делатности не 

поступи у складу са ставом 2. овог члана у погледу 

отклањања недостатака пружене комуналне услуге, 

Општина може раскинути закључен уговор о поверавању 

и поверити обављање комуналне делатности другом 

вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове 

утврђене од стране надлежног министарства.  

Члан 9.  

Вршилац комуналне делатности дужан је да 

организује свој рад и пословање на начин којим се 

обезбеђује:  

1) трајно и несметано пружање комуналних 

услуга корисницима на начин утврђен законом, 

прописима и стандардима за одређену комуналну 

делатност;  

2) прописани или уговорени обим и квалитет 

комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу 

рокова, сигурност корисника у добијању услуга и 

здравствену и хигијенску исправност у складу са 

позитивним прописима;  

3) предузимање мера одржавања, развоја и 

заштите комуналних објеката, постројења и опреме који 

служе за обављање одређене комуналне делатности;  

4) развој и унапређење квалитета и врсти 

комуналних услуга, као и унапређење организације и 

ефикасности рада.  

Члан 10.  

У случају планираних или очекиваних сметњи и 

прекида који ће настати или могу настати у пружању 

комуналних услуга, вршилац комуналне делатности је у 

обавези да о томе обавести корисника комуналне услуге, 

путем средстава јавног информисања или на други 

начин, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у 

пружању комуналних услуга.  

Члан 11.  

У случају непланираних или неочекиваних 

сметњи и прекида који ће настати или могу настати у 

пружању комуналних услуга, вршилац комуналне 

делатности је у обавези да о томе одмах обавести 

Општинско  веће општине Бољевац и да истовремено 

предузме мере за отклањање узрока поремећаја.  

Ако вршилац комуналне делатности то не учини 

у року који је му је остављен, Општинско  веће општине 

Бољевац има право да предузме мере за хитну заштиту 

комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на 

терет вршиоца комуналних делатности.  

Члан 12.  

По пријему обавештења о непланираном 

прекиду испоруке, односно поремећаја или прекида у 

пружању комуналних услуга, Општинско  веће општине 

Бољевац дужно је да:  

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга 

корисницима код којих би услед прекида настала 

опасност по живот и рад грађана или рад правних и 

физичких лица, или би настала значајна, односно 

ненадокнадива штета;  
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2) предузме мере за хитну заштиту комуналних 

објеката или друге имовине која је угрожена и  

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за 

поремећај, односно прекид вршења делатности и 

учињену штету.  

Члан 13.  

Корисник комуналне услуге у обавези је да 

користи комуналну услугу на начин којим се:  

1) не ометају други корисници и не угрожава 

животна средина;  

2) не угрожавају објекти и опрема, који су у 

функцији обављања одређене комуналне делатности.  

Члан 14. 

Вршилац комуналне делатности не може 

ускратити комуналну услугу, осим у случају када 

корисник:  

1) изврши прикључење на комуналну мрежу без 

претходно прибављеног одобрење вршиоца комуналне 

делатности;  

2) користи услугу противно прописима и 

уговору закљученог са вршиоцем комуналне делатности;  

3) неосновано омета друге кориснике услуга;  

4) не плати комуналну услугу у одређеном 

износи и одређеном року;  

5) ненаменски користи комуналну услугу у 

време ограничења потрошње (редукција), о чему је 

корисник благовремено обавештен. 

За комуналне услуге из члана 3. став 1. тачке 1) 

до 4) ове одлуке рок из става 1. тачка 4) не може бити 

краћи од 60 дана почев од дана доспелости првог 

неплаћеног потраживања.  

Вршилац комуналне делатности дужан је да 

писмено обавести корисника комуналне услуге о 

могућности обуставе комуналне услуге из става 1. овог 

члана и остави му рок од 30 дана од дана доставе 

обавештења за испуњење одређених обавеза.  

Вршилац комуналне услуге дужан је да 

најкасније у року од два дана од измирења дуга за 

извршену комуналну услугу и плаћене накнаде за 

поновно прикључење настави пружање комуналне услуге 

кориснику.  

Члан 15.  

Власник или корисник непокретности дужан је 

да омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију 

на изграђеној комуналној инфраструктури и 

постројењима уз обавезу вршиоца комуналне делатности 

да надокнади штету насталу услед интервенције или 

други начин отклони последице извршене интервенције.  

Вршилац комуналне делатности је дужан да 

отклони последице извршене интервенције најкасније у 

року од седам дана од дана завршетка интервенције.  

Члан 16.  

Ако вршилац комуналне делатности обавља још 

неку делатност поред оне која му је поверена, обавеза је 

да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и 

расходе који су везани за обављање поверене комуналне 

делатности.  

Члан 17.  

Скупштина општине утврђује и прописује начин 

наплате накнаде за комуналне услуге за обављање 

комуналних делатности код којих се крајњи корисник не 

може утврдити.  

Обвезник плаћања накнаде је правно и физичко 

лице које је на непокретности која се налази на 

територији Општине ималац права својине, права 

коришћења, права закупа стана или стамбене зграде у 

јавној својини Општине, корисник и закупац 

непокретности у јавној својини Општине.  

У случају да је на непокретности успостављено 

право коришћења, односно закупа, обвезник плаћања 

накнаде је носилац права коришћења, односно закупац, а 

не власник непокретности.  

Члан 18.  

Скупштина општине доноси одлуку којом 

утврђује накнаде, висину, рокове и начин плаћања 

накнаде, у складу са методологијом.  

 

НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ 

УСЛУГА  

Члан 19.  

Цене комуналних услуга одређују се на основу 

следећих начела:  

1) примена начела "потрошач плаћа";  

2) примена начела "загађивач плаћа";  

3) довољности цене да покрије пословне 

расходе;  

4) усаглашеност цена комуналних услуга са 

начелом приступачности;  

5) непостојања разлике у ценама између 

различитих категорија потрошача, осим ако се разлика 

заснива на различитим трошковима обезбеђивања 

комуналне услуге.  

Члан 20.  

Елементи за одређивање цене комуналних 

услуга су:  

1) пословни расходи исказани у пословним 

књигама и финансијским извештајима;  

2) расходи за изградњу и реконструкцију 

објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 

према усвојеним програмима и плановима вршиоца 

комуналне делатности, на које сагласност даје 

Скупштина општине Бољевац;  

3) добит вршиоца комуналне делатности. 

Општинска управа општине Бољевац је у 

обавези да прати кретање цена комуналних услуга и 

усклађеност са начелима и елементима из ове одлуке.  

Члан 21.  

На одлуку вршиоца комуналних услуга о 

промени цене комуналне услуге са детаљним 

образложењем о разлозима и структуром промена, 

сагласност даје Скупштина општине Бољевац.  

Уколико у одлукама о ценама комуналних 

услуга постоји знатније одступање од начела за 

одређивање цена комуналних услуга прописаних овом 

одлуком, Скупштина општине Бољевац је дужна да у 

року од 60 дана од дана достављања одлуке о промени 

цена комуналних услуга, донесе план о усаглашавању 

истих са начелима за одређивање цена комуналних 

услуга по овој одлуци.  

Члан 22.  

Одлуком Скупштине општине Бољевац могу се 

утврдити категорије корисника комуналних услуга који 

плаћају субвенционисану цену комуналне услуге, као и 

износ субвенција за сваку категорију.  

Одлуком или уговором о поверавању обављања 

одређене комуналне делатности може се уговорити 

субвенционисани износ за одређене категорије 

корисника који се неће надокнађивати вршиоцу 

комуналне делатности.  
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Општина  је дужна да вршиоцу комуналне 

делатности достави списак и податке корисника 

комуналних услуга из става 2. овог члана, са укупно 

исказаним износом субвенција, до септембра текуће 

године за наредну годину, као и да надокнади 

субвенционисани део цене вршиоцу комуналне 

делатности, у периоду од 30 дана од дана извршења 

комуналне услуге.  

 

ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ  

Члан 23  

Средства за обављање и развој комуналних 

делатности наведених у овој одлуци обезбеђују се из:  

1. прихода од продаје комуналних услуга;  

2. прихода од комуналне накнаде;  

3. прихода од концесионе накнаде, односно 

накнаде коју плаћа приватни партнер на основу јавног 

уговора, ако је има;  

4. прихода буџета Општине;  

5. наменских средстава других нивоа власти и  

6. других извора.  

Комуналне делатности код којих се крајњи 

корисник може утврдити превасходно се финансирају из 

цена комуналних услуга, а комуналне делатности код 

којих се крајњи корисник не може утврдити финансирају 

се из буџета општине, односно комуналне накнаде.  

Одлуком или уговором о поверавању обављања 

одређене комуналне делатности, може се уредити начин 

промене цене комуналне услуге на иницијативу Општине 

Бољевац, као и права и обавезе уговорних страна у 

случају да се цена комуналне услуге, које не подлежу 

давању сагласности од стране Општине Бољевац, не 

утврди у износу који је у складу са методологијом 

утврђеном у уговору о поверавању.  

 

СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Члан 24.  

Грађење објеката комуналне инфраструктуре 

финансира се из:  

1. прихода од давања у закуп, односно на 

коришћење комуналне инфраструктуре и других 

средстава за обављање комуналне делатности у јавној 

својини Општине;  

2. дела накнаде за право на обављање комуналне 

делатности;  

3. дела цене комуналне услуге намењене 

амортизацији средстава за обављање комуналне 

делатности;  

4. буџета општине Бољевац;  

5. средстава вршиоца комуналне делатности;  

6. средстава прикупљених емитовањем 

дугорочних хартија од вредности (муниципалних 

обвезница);  

7. кредита и других облика задуживања;  

8. трансфера других нивоа власти;  

9. донација и  

10. других извора утврђених посебним 

прописима.  

Накнада за давање средстава за обављање 

комуналне делатности у јавној својини Општине у закуп 

или на коришћење представља приход буџета општине 

Бољевац и износ исте не може бити нижи од износа 

амортизације за средства која су предмет накнаде.  

 

НАДЗОР  

Члан 25.  

Надзор над спровођењем ове одлуке обавља 

надлежно одељење за комуналне делатности Општинске  

управе општине Бољевац.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 26.  

Вршиоци комуналних делатности дужни су да у 

року од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке 

ускладе своје пословање са условима прописаним овом 

одлуком.  

 

Члан 27.  

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о одређивању комуналних делатности    

("Службени лист општине Бољевац" бр. 19/01).  

 

Члан 28.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац".  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-82 / 2017-I/5 

Бољевац, 27. 07. 2017. године 

                                                                                                       

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  

Број: 06-75/2017-I  

Дана: 27.06.2017.године  

Б О Љ Е В А Ц  

 

ЗАПИСНИК 

 

Са XXIV седнице Комисије за планове општине 

Бољевац, формиране Решењем бр. 06-138/2013-I/7.5 од 

17.10.2013. године, одржана 27.06.2017. године, са 

почетком у 15h, у малој сали у згради Општинске управе 

општине Бољевац са следећим дневним редом:  

 

1. Разматрање Плана детаљне регулације 

новопланираних саобраћајница дела насеља "Илинско 

брдо" у Бољевцу након излагања на рани јавни увид;  

2. Разматрање допуне Одлуке о изменама и допунама 

Плана генералне регулације за насељено место Бољевац;  

3. Разматрање Нацрта Плана детаљне регулације за 

уређење простора "Етно село Балашевић – Ртањ";  

4. Разматрање Урбанистичког пројекта за К.П. бр. 54, 56, 

57 и бр. 59 К.О. Илино након јавне презентације;  

5. Текућа питања  

 

У току претходне недеље дошло је до промене дневног 

реда седнице у коме је тачка 3. замењена тачком: 

Разматрање Нацрта Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације за измештање дела пута на К.П. бр. 7004 К.О. 

Луково.  

Комисија за планове општине Бољевац (у даљем тексту: 

Комисија) сагласна је са изменом дневног реда и 

приступило се раду.  
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Седници Комисије присуствују представници обрађивача 

Плана детаљне регулације новопланираних 

саобраћајница дела насеља "Илинско брдо" у Бољевцу у 

саставу: Мирјана Керебић, дипл.прост.планер, Биљана 

Рубежић, дипл.инж.грађ. и Милош Видуловић, 

маст.инж.геод. и представник обрађивача Урбанистичког 

пројекта за К.П. бр. 54, 56, 57 и бр. 59 К.О. Илино Ненад 

Кукић, директор.  

Комисији присуствује и Љубиша Видуловић, подносилац 

примедбе на План детаљне регулације новопланираних 

саобраћајница дела насеља "Илинско брдо" у Бољевцу.  

 

1. Тачка 
 

Разматрање Плана детаљне регулације 

новопланираних саобраћајница дела насеља 

"Илинско брдо" у Бољевцу након излагања на рани 

јавни увид  
Рани јавни увид Плана детаљне регулације 

новопланираних саобраћајница дела насеља "Илинско 

брдо" у Бољевцу (у даљем тексту: ПДР саобраћајница) 

одржао се у периоду од 31.05.2017.године до 14.06.2017. 

године.  

Током трајања раног јавног увида пристигла је једна 

примедба, поднета дана 12.06.2017. године од стране 

Видуловић Љубише.  

Примедба се првенствено односи на планирану 

саобраћајницу КП2 која се на терену директно пружа до 

ул. Кнеза Милоша а такође је стављена примедба због 

чега се планиране саобраћајнице КП1 и КП2 завршавају 

окретницом и зашто нема директног прикључка на 

планирану саобраћајницу С4 јер ће предложеним 

решењем долазити до дивљих прикључака.  

 

Дана 26.06.2017. године је од стране привредног друштва 

"АБА-ГЕОДЕТСКА КУЋА" ДОО Београд пристигао 

одговор на примедбу Плана детаљне регулације 

новопланираних саобраћајница дела насеља "Илинско 

брдо" у Бољевцу:  

"Планом Генералне регулације за насељено место 

Бољевац ("Сл.лист општине Бољевац", бр.15/2011), 

утврђене су смернице и критеријуми за уређење 

просторних целина и зона, тако да је саобраћајно решење 

новопланираних саобраћајница дела насеља Илинско 

брдо преузето из самог плана као стечена обавеза. 

Нацртом ПДР-а, предвиђена је улична мрежа примарног 

карактера II реда, секундарног карактера и колско-

пешачке саобраћајнице. 

Све улице примарног и секундарног карактера-једна 

примарна НОВА ПР и три секундарне НОВА С1, С2 ,С3 

и С4 имају везу са државним путем II Aреда 

бр.218.(према ПГР-у). 

Остале улице НОВА КП1, КП2 и К1 су према фактичком 

стању задржане и предвиђене као колско пешачке са 

окретницом-односно служе само за приступ парцелама. 

Са аспекта безбедности саобраћаја није могућ њихов 

прикључак на секундарну уличну мрежу -НОВА С4 и 

НОВА ПР. 

Нови прикључак улице КП2 на државни пут II A реда 

бр.218 можемо планирати као директан само уз 

сагласност ЈП Путеви Србије." 

На самој седници Комисије повела се детаљна дискусијао 

предложеном решењу, Плану генералне регулације за 

насељено место Бољевац(у даљем тексту: ПГР)и 

примедби на План детаљне регулације новопланираних 

саобраћајница дела насеља "Илинско брдо" у Бољевцу. 

Члан КомисијеДушан Радивојевић је обрађивачу ПДР-а 

саобраћајница сугерисао да није испоштована регулација 

и препоручени профили саобраћајница дати ПГР-ом.  

Одговорни урбанистаПДР-а саобраћајница је објаснила 

да је решење проистекло из Плана генералне регулације 

за насељено место Бољевац али је напоменула да је у 

ПГР-у аналитика дата само за примарну саобраћајницу (у 

ПДР-у саобраћајница обележена ознаком ПР) и да су се 

руководили смерницама из Плана генералне регулације 

за насељено место Бољевац, одељак 4.4. ПРАВИЛА 

РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ- Регулациона линија, 

стр. 24, који гласи:  

"Регулације саобраћајница дефинисана је препорученим 

коридором саобраћајнице у зависности од ранга, и није 

обавезујућа."  

Такође, дала је предлог да се делимично усвоји примедба 

на ПДР саобраћајница са решењем где би се 

саобраћајнице КП2 и С2 пермутовале из разлога велике 

денивелације на месту прикључка новопланиране 

саораћајнице С2 и државног пута односно ул. Кнеза 

Милоша.  

 

Члан Комисије Душан Радивојевић је ставио 

примедбу на предлог и изјавио да то није у складу са 

Законом и да ће он остати суздржан ако Комисија 

одлучи да усвоји такав предлог.  

Генерално, сви чланови Комисије су сагласни у томе 

да се Планом нижег реда не може мењати План вишег 

редаали су констатовали да су смернице из ПГР-а 

флексибилне и зато јеКомисија донела заједнички 

став да се поступи по Одговору обрађивача ПДР-а 

саобраћајница и задржи постојеће решење а да се од 

стране Јавног предузећа "Путеви Србије" за нови 

прикључак улице КП2 на државни пут II A реда 

бр.218 траже технички услови и сагласност. 

 

2. Тачка 
 

Разматрање Нацрта Одлуке о допуни Одлуке о 

изменама и допунама Плана генералне регулације за 

насељено место Бољевац  
Урбаниста у Одељењу за урбанизам, обједињену 

процедуру и извршења, имовинско правне послове и 

послове јавних набавки Општинске управе општине 

Бољевац и члан Комисије Жаклина Добрић је 

образложила повод за допуну Одлуке о изменама и 

допунама Плана генералне регулације за насељено 

место Бољевац.  

С обзиром да се планирају активности у вези развоја 

спорта у Општини Бољевац и да се од Министарства 

омладине и спорта очекују средства за реконструкцију 

стадиона и надоградњу јавног објекта предвиђен за 

потребе спортских клубова на К.П. бр. 271 К.О. Бољевац, 

уочен је проблем слабе колске комуникације стадиона и 

пратећих објеката са ул. Милутина Миланковића. 

Потребно је утврдити нов регулациони појас за изградњу 

јавне саобраћајнице од претходно споменуте улице до 

спортских садржаја. Такође, у том централном делу 

Бољевца (парк) потребно је редефинисати намену 

површине за део земљишта на коме је изграђен 

угоститељски објекат за који постоји намера Општине 

Бољевац да га отуђи из јавне својине али постоји 
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проблем око утврђивања припадајућег земљишта јер је 

објекат у Зони 6, која има јавну намену.  

Даље, на источној страни Бољевца, од ул. Зајечарска је 

потребно утврдити нов регулациони појас за изградњу 

јавне саобраћајнице јер се за поједине парцеле у том делу 

насељеног места Бољевац као прилаз користе приватни 

пролази.  

 

Чланови Комисије су сагласни са Нацртом Одлуке о 

допуни Одлуке о изменама и допунама Плана генералне 

регулације за насељено место Бољевац (у даљем 

тексту: Нацрт Одлуке) и дали сугестију да се истом 

Одлуком предвиди и измена регулације и 

саобраћајног решења на делу Илинског брда, западно 

од државног пута односно ул. Кнеза Милоша и 

саобраћајно решење дати тако да буде усаглашено са 

стањем на терену а у складу са безбедношћу 

саобраћаја.  

Паралено се може наставити и израда Плана детаљне 

регулације новопланираних саобраћајница дела 

насеља "Илинско брдо" у Бољевцу а решења оба 

Плана међусобно усаглашавати.  

Након извршених корекција, Нацрт Одлуке се може 

упутити у даљу процедуру.  

 

3. Тачка 
 

Разматрање Нацрта Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације за измештање дела пута на К.П. бр. 7004 

К.О. Луково  
 

Иницијатор израде Плана детаљне регулације за 

измештање дела пута на К.П. бр. 7004 К.О. Луково (у 

даљем тексту: План) је Лукић Славка из Лукова из 

разлога озакоњењa објеката који су изграђени делимично 

на К.П. бр. 1428 К.О. Луково а делом на К.П. бр. 7004 

К.О. Луково.  

Примарни циљ израде Плана је катастарско измештање 

дела пута на К.П. бр. 7004 К.О. Луково чија је траса на 

терену измештена односно евидентирање исте у Служби 

за катастар непокретности Бољевца.  

 

Комисија за планове општине Бољевац је на седници 

донела закључак по тачки 3. да се Нацрт Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације за измештање дела 

пута на К.П. бр. 7004 К.О. Луково може упутити у 

даљу процедуру односно да се достави Скупштини 

општине Бољевац на доношење.  

 

Препорука Комисије је да пре приступања израде 

Плана, Лукић Славка из Лукова потпише Уговор са 

Општином Бољевац о финансирању Плана.  

 

4. Тачка 
 

Разматрање Урбанистичког пројекта за К.П. бр. 54, 

56, 57 и бр. 59 К.О. Илино  

након јавне презентације  
Јавна презентација Урбанистичког пројекта за К.П. бр. 

54, 56, 57 и бр. 59 К.О. Илино (у даљем тексту: 

Урбанистички пројекат) одржала се у периоду од 

16.06.2017.године до 23.06.2017. године. Оглас је 

објављен у дневном листу ТИМОК и на сајту Општине 

Бољевац.  

Током трајања презентације није пристигла ни једна 

примедба.  

Комисије је након детаљног прегледа Урбанистичког 

пројекта дала сугестије да се Урбанистички пројекат у 

текстуалном делу, тачка 9.4. УСЛОВИ 

ПРИКЉУЧИВАЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНЕ 

ОБЈЕКТЕ- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, допуни са 

предлогом алтернативног вида снабдевања 

електричном енергијом, с обзиром да тренутно не 

постоје техничке могућности прикључења.  

У графичком делу је потребно извршити следеће 

корекције:  

предвидети да се интерне саобраћајнице између 

грађевинских парцела завршавају окретницом с обзиром 

да им је једна од намена противпожарни пут,  

инфраструктуре,  

решења стамбеног објекта односно приказати све фасаде,  

објекта и дати табеларни приказ корисних површина 

просторија објекта.  

 

Након извршених корекција, Урбанистички пројекат 

се може доставити надлежном органу на 

потврђивање.  

З А К Љ У Ч А К  
Комисија за планове општине Бољевац је на седници 

донела следеће закључке:  

1. Да се Нацрт Одлуке о допуни Одлуке о изменама и 

допунама Плана генералне регулације за насељено 

место Бољевац може упутити у даљу процедуру 

односно да се достави Скупштини општине Бољевац 

на доношење;  

2. Да се може наставити израда Плана детаљне 

регулације новопланираних саобраћајница дела 

насеља "Илинско брдо" у Бољевцу с тим што 

саобраћајно решење усаглашавати са Изменом ПГР-

а;  

3. Да се Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације за измештање дела пута на К.П. бр. 7004 

К.О. Луково може упутити у даљу процедуру односно 

да се достави Скупштини општине Бољевац на 

доношење и  

4. Да се Урбанистички пројекат за К.П. бр. 54, 56, 57 и 

бр. 59 К.О. Илино, након извршених корекција, може 

доставити надлежном органу на потврђивање.  
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На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

Просторног плана општине Бољевац ("Службени лист 

општине Бољевац", бр. 15/3/11), Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 

64/2015), члана 39. Статута општине Бољевац 

("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08 и 25/15) и 

Мишљења Комисије за планове, бр. 06-75/2017-I од 
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27.06.2017. године, Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној  27. 07. 2017. године донела је 

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ И ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком допуњује се Одлука о изменама и 

допунама Плана генералне регулације за насељено место 

Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 

15/2/2011 и бр. 5/2017). 

   

Члан 2. 

 Допуњује се чл. 2. Одлуке о изменама и допунама 

Плана генералне регулације за насељено место Бољевац 

("Службени лист општине Бољевац", бр. 5/2017) на 

следећи начин: 

 На крају прве реченице брише се тачка, ставља 

знак "," и додају се следеће речи: 

Зона 6 - "Школство-спорт". 

 

 На крају тачке 2. брише се тачка, ставља знак ";" и 

додају се следеће тачке: 

3. Део Урбанистичке целине број 8 који 

обухвата целе К.П. бр. 367 и бр. 368/1 К.О. 

Бољевац; 

4. Део Урбанистичке целине 6 који обухвата део 

К.П. бр. 271 К.О. Бољевац са југозападне 

стране и 

5. Део Урбанистичке целине број 5 на локацији 

"Илинско брдо" који обухвата простор 

западно од ул. Кнеза Милоша."                                                                    

Члан 3. 

Члан 5. мења се и гласи: 

"Циљ израде Измена и допуна Плана је 

дефинисање нових намена површина у оквиру обухвата 

Плана генералне регулације за насељено место Бољевац 

и редефинисање постојећих урбанистичких параметара у 

оквиру истог, односно утврђивање урбанистичке целине 

лаке индустрије, урбанистичке целине колективног 

становања и утврђивање нових површина јавне намене." 

 

Члан 4. 

Члан 6. мења се и гласи:  

 "Рок за израду Измена и допуна Плана из члана 1. ове 

одлуке је 1 (једна) година од дана доношења ове 

Одлуке".  

Члан 5. 

 У свему осталом Одлука о изменама и допунама 

Плана генералне регулације за насељено место Бољевац 

("Службени лист општине Бољевац", бр. 5/2017) остаје 

иста. 

Члан 6. 

 Саставни део ове одлуке је Закључак Комисије за 

планове са одржане XXIV седнице, бр. 06-75/2017-I од 

27.06.2017. године и графички прилог планираних 

измена и допуна. 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објавивања у ʺСлужбеном листу општине Бољевацʺ. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-82 / 2017-I/6 

Бољевац, 27. 07. 2017. године 

                                                                                                       

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. Гласник РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14 и 145/14) и члана 39. Статута Општине Бољевац 

("Сл.лист општине Бољевац", бр.1/08 и 25/15) Скупштина 

општине Бољевац, на седници одржаној 27.07.2017. 

године донела је 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ПУТА НА К.П. 2837 

К.О. ПОДГОРАЦ 2 

 

II. ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 

 

2.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА 

ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

 Просторни план Општине Бољевац  (''Службени 

лист општине Бољевац, бр. 15/3/11) 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

 Законо планирању  и изградњи (''Службени 

гласник  РС'' бр.72/09, 81/09– ис-правка,64/10-

УС,24/11,121/12,42/13-УСи50/13-УС,50/13-

УС,98/13-УС,132/14и 145/14)  

 Правилнико о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања (''Сл.гласник РС'', бр. 64/2015) 

 Одлукао израдиПлана детаљнерегулације за 

измештање дела пута на К.П. 2837 К.О. 

Подгорац 2,  бр. 06-46/2016-I/3 од 31.03.2016. 

објављене у Сл . листу  општине Бољевац бр.  

8/2016 од 01.04.2016. године 

 

Елаборат за рани јавни увид  верификован је на 19. 

седници Комисије за планове општине Бољевац одржаној 

21.10.2016. године.  

За потребе израде Измена и допуна плана прибављени су 

подаци од надлежних органа и организација и других 

институција који су овлашћени да утврђују услове за 

заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази 

израде или измене планских докумената. 

Остали прописи са којима су усклађена планска решења: 

- Правилник о општим правилима за парцелацију, 
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регулацију и изградњу ("Службени гласник РС" 

бр. 22/2015) 

- Уредба о просторномплануподручја  слива  

водоакумулације "Боговина"  –       

    ППППН ''Боговина'' ("Службени гласник РС" бр. 

43/99) 

- Уредба о Просторном плану подручја посебне 

намене слива акумулације "Бован" 

ППППН''Бован'' ("Службенигласник РС", број 

14/09) 

- Уредба о утврђивању регионалног Просторног 

планаТимочке Крајине–  

- РППТК(„СлужбенигласникPC",број51/11од13.07.2

011.) 

- Закон о регионалном развоју (''Сл.гласник РС'', бр. 

51/09, 30/10 I 89/15) 

- Закон о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 

бр.129/07,83/2014, 101/2016) 

- Закон о заштити државне границе (''Сл.гласник 

РС'', бр. 97/08 и 20/15) 

- Закон o пољопривредном земљишту (''Сл.гласник 

РС'', бр. 62/06, 65/08 – др.закон 41/09 и 112/015) 

- Закон о враћању утрина и пашњака селима на 

коришћење (''Сл.гласник РС'', бр. 16/92) 

- Закон о пољопривреди и руралном развоју 

(''Сл.гласник РС'',бр. 41/09,10/13-др.закон, 

101/16) 

- Законом о Просторном плану Републике Србије 

("Службени гласник PC",  

         Број 88/10) 

- Закон о сточарству (''Сл.гласник РС'', бр. 41/09, 

93/12, 14/16) 

- Закон о шумама (''Сл.гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 

89/15) 

- Закон о водама (''Сл.гласник РС'', бр. 30/10, 93/12, 

101/16) 

- Закон о јавним путевима (''Сл.гласник РС'', бр. 

101/05, 123/07, 101/11 и 93/12, 104/13) 

- Закон о железници (''Сл. гласник РС'', бр. 45/13, 

91/15) 

- Закон о енергетици (''Сл.гласник РС'', бр. 57/11, 

80/11, 93/12 и 124/12) 

- Закон о електронским комуникацијама 

(''Сл.гласник РС'', бр. 44/10, 60/13-ОУС и 62/14) 

- Закон о експропријацији (''Сл.гласник РС'', бр. 

53/95, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 16/01-одлука СУС, 

''Сл.гласник РС'', бр. 20/2009 и 55/2013 – одлука 

УС, аутентично тумачење 106/16) 

- Закон о туризму (''Сл.гласник РС'', бр. 36/09, 

88/10,99/11-др.закон, 93/12 и  84/15) 

- Закон о културним добрима (''Сл.гласник РС'', бр. 

71/94) 

- Уредбом о утврђивању Листе  пројеката за које је 

обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 

које се може захтевати процена утицаја на 

животну средину („Службени гласник PC", број 

114/08). 

- Закон о заштити животне средине (''Сл.гласник 

РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09 др. закон и 72/09 – 

др. закон и 43/11-УС и 14/16) 

- Закон о заштити природе (''Сл.гласник РС'', бр. 

36/09, 88/10 и 91/10 и 14/16) 

- Закон о заштити ваздуха (''Сл.гласник РС'', бр. 

36/09, 10/13) 

- Закон о заштити од буке у животној средини 

(''Сл.гласник РС'', бр. 36/09, 88/10) 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине (''Сл.гласник РС'', 

број 135/04 и 25/2015) 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну 

средину (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04, 88/10) 

- Закон о процени утицаја на животну средину 

(''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) 

- Закон о управљању отпадом (''Сл.гласник РС'', бр. 

36/09 и 88/10 14/16) 

- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег 

фонда (''Сл.гласник РС'', бр. 128/14) 

- Закон о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 

111/09, 20/15) 

- Правилник о техничким нормативима за 

приступне путеве,окретнице и уређе-ње платоа 

за ватрогасна возила у близини објеката 

повећаног ризика од по-жара (”Сл.лист СРЈ” 

бр.8/95) 

- Правилником о техничким нормативима за 

хидрантске мреже (Сл. лист СФРЈ 30/91) 

- Правилник о техничким нормативима за заштиту 

гаража за путничке ауто-мобиле од пожара и 

експлозија (”Сл.лист СЦГ” бр.31/05) 

- Правилнико  условима за несметану и безбедну 
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дистрибуцијуприродног га-са гасоводима 

притиска до 16бара(''Сл.гласник РС'', бр. 86/15) 

- Правилником о изградњи станица за снабдевање 

горивом моторних возила и о ускладиштавању и 

претакању горива (''Сл. лист СФРЈ'' бр.27/71) 

- Закон о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'', 

бр. 111/09, 92/11, 93/12) 

- Закон о одбрани (''Сл.гласник РС'', бр. 116/07, 

88/09, 88/09 – др. закон и 104/09- др.закон и 

10/15) 

- Закон о јавној својини 

(''Сл.ГласникРС'',бр.72/11,88/13,105/14,104/16, 

108/16) 

- Правилник о опасним материјама у 

водама(''Сл.гласникСРС'',31/82, 46/91) 

- Уредба о утврђивању водопривредне основе 

Републике Србије (''Сл.гласник РС'', бр. 11/02) 

- Правилник о техничким нормативима за изградњу 

надземних електро-енер-гетских водова називног 

напонаод 1kV до 400kV (''Сл.лист. СФРЈ'' бр. 

65/88, ''Сл.листСРЈ''бр.18/92). 

- Правилник отехничким нормативима за изградњу 

надземних нисконапонских водова (''Сл. 

листСРЈ''бр.6/92) 

- Правилнико техничким нормативима за заштиту 

од атмосферских пражње-

ња(''СлужбенилистСФРЈ''бр.11/96) 

- Правилнико техничким нормативима за изградњу 

нисконапонских водова (''Сл.листСФРЈ''бр.6/92). 

- Правилник о начину разврставања и поступања са 

споредним производима животињског порекла, 

ветеринарско-санитарним условима за изградњу 

објеката за сакупљање, прераду и уништавање 

споредних производа жи-вотињског порекла, 

начину спровођења службене контроле и 

самоконтроле, као и условима за сточна гробља 

и јаме гробнице ("Службени гласник 

РС",број31/11, 97/13) 

- Уредба о одлагању отпада на депоније 

(''Сл.гласник РС'', бр. 92/10) 

- као и други законски и подзаконски акти од 

значаја за просторна решења на територији 

општине Бољевац. 

 

2.2.  ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

ВИШЕГ РЕДА 

 

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ 

 

Насеље Подгорац формирано је на регионалном путу 

Р247, што га чини веома про-метним.  

Према Просторном плану општине Бољевац, и на основу 

традиционалних веза изме-ђу насеља, формирана је 

мрежа центара насеља са циљем обезбеђивања што веће 

покривености површине и броја становника услугама и 

садржајима центра. Према наведеној хијерархији, 

Подгорац је центар заједнице насеља. 

Са аспекта планиране величине насеља и распореда 

становништва, посматрањем демографских обележја и на 

основу извршене процене,  Подгорац са свијх 2.218 

становника, има повољне демографске услове. У 

насељима која су предвиђена за центре заједнице насеља 

(Подгорац, Сумраковац, Луково) и насеља са специфич-

ним функцијама (Ртањ,Мирово и Боговина), на руралном 

подручју општине предви-ђено је проширење површина 

за изградњу највише до 10%, оптимално5%, од по-стојеће 

површине изграђеног земљишта. 

Подгорцу гравитирају насеље и село Боговина. У 

функцији привредног развоја пожељно је обезбедити: 

погоне за прераду сировинаовог подручја као  и  друге 

службе везане за модеран рад сточарства – ветеринарска 

испостава,  саветодавна   служба  као и  других  основних 

служби  везаних  за функционисањем али ипреду-зећа у 

области прераде пољопривредних и шумских производа. 

 

Зона становања  (руралног типа) 

Услови за формирање грађевинске парцеле: 

 Величина грађевинске парцеле: 

- рурално становање (са економским двориштем) : 

за слободностојећи објекат је800,0m² 

за објекат у прекинуто мнизује 650,0m²
 

 Ширина фронта грађевинске парцеле: 

- рурално становање (са економскимдвориштем) 

Минималн ослободностојећи објекат......... 20,0m 

минимално објекат у прекинутом низу......16,0m 

минимално објекат у непрекинутом низу.....14,0m 

 

 Тип објеката: 

- у насељима руралног типа,је најчешће 

слободностојећи, ређе у прекинутом низу, а 

изузетно у непрекинутом низу. 

 

 Положај објекта у односу на регулацију и у 

односу на границе грађевинске парцеле:  

- на изграђеној парцели, за доградњу постојећег објекта 

или изградњу другог објекта, задржава се постојећа 

грађевинска линија.  

- за изградњу новог објекта на неизграђеној парцели 

одређује се грађевинска линија као преовлађујућа 

постојећа грађевинска линија суседних објеката, али не 

мање од 3,0 m. 

- на неизграђеном делу, минимално одстојање 

грађевинске линије од регулационе је 5,0m. Економско 

двориште може бити уз јавнипут, а економски објекти на 

грађевинској линији. Растојање од грађевинске до 

регулационе линије увећава се за најмање 3,00m зеленог 
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простора. 

 

 Највећи дозвољени индекси изграђености и 

индекси заузетости:  

- рурално становање..............................0,4-0,8 

 

 Максимални индекс заузетости: 

- руралностановање.............................30-35% 

 

 Максимална спратност породичног стамбеног 

објекта:  

          - рурално становање...................П+1+ПК. 

 

 Међусобна удаљеност објеката према типу 

изградње: 

- у деловима сеоског насеља за стамбене објекте 

је минимално 6,0 m посто-јећи објекти чија 

међусобна удаљеност износи мање од 3,0 m не 

могу на тој страни имати отворе стамбених 

просторија (у случају реконструкције) 

                - одстојање сточне стаје од стамбеног објекта 

минимално је 15,0m. 

            - одстојање ђубришта, осочне јаме или пољског 

клозета од стамбеног објек-  

         та је минимално 20,0m. 

-одстојање ђубришта, осочне јаме и пољског 

клозета од бунара је минимал- 

но 20,0m, с тим да бунар буде на вишој коти. 

- међусобна растојања економских објекта зависе 

од организације економ-ског дворишта, с тим да 

се прљави објекти могу постављати само низ 

ветар у односу на чисте објекте и да чисти 

објекти (стамбени) морају да буду на вишој коти 

од економског објекта без обзира на положај 

јавног пута. Ако се еко-номски делови суседних 

парцела непосредно граниче, растојање нових 

еко-номских објеката од границе парцеле не 

може бити мање од 1,00m. 

 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

      За територију општине Бољевац Просторним планом 

утврђују се правила грађе-ња и уређења у коридорима 

јавних путева. За реконструкцију постојећих капаци-тета 

може се издати локацијска дозвола на основу просторног 

плана уколико се реконструкција изводи у постојећем 

јавном или уколико су корекције јавног минималне и 

местимичне (поједина кривина, ширина на краћој 

деоници и сл.) али уз претходно решен имовинско-

правни однос управљача пута и власника парцеле на 

којој се корекција врши, о чему се подноси доказ. 

За изградњу нових капацитета мора се израдити 

одговарајући урбанистички план. Критеријуме за 

категоризацију општинских путева и улица доноси 

Скупштина општине на основу којих доноси акт о 

категоризацији општинских путева и улица. 

 Појас регулације јавног пута 

              -Појас регулације саобраћајних система 

утврђених планом, обухвата крај-ње тачке земљишног 

појаса са обе стране. У пракси то је изломљена 

линијакоја одваја јавно од осталог земљишта. У појасу 

регулације налазе се сви елементи горњег и доњег строја 

саобраћајнице који непосредно служе за обављање 

саобра-ћаја односно функционисање саобраћајнице. 

 Правила  за изградњу  и реконструкцију 

саобраћајне мреже у грађевинском подручју 

- регулациона линија утврђује се у односу на осовинску 

линију (осовину јавног пу-та), или на граничну линију и 

обележава за све постојеће и планиране саобра-ћајнице; 

- растојање између регулационих линија (ширина појаса 

регулације) утврђује се у зависности од функције и ранга 

саобраћајнице, односно инфраструктуре, као хо-

ризонтална, надземна и подземна регулација, а најмања 

дозвољена ширина појаса регулације по врстама улица 

је:  

стамбене 7.5-8.0 м,  

сабирне 9-10.0 м,  

саобраћајнице у сеоским насељима 9.0-10,0м,  

колски пролази 6.0-5,0м,  

приватни пролази-2,5м,  

противпожарни пролаз-3,50м; 

- регулациона линија се обележава аналитичко геодетски 

за све планиране са-обраћајнице у насељу; 

- регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног 

пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне 

мреже; 

- регулациона  линија  и  осовина  нових  саобраћајница  

утврђују  се  у  односу  на постојећу регулацију и 

парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функци-

оналност саобраћајне мреже; 

- нивелација  саобраћајница  и  других  јавних  површина  

одређује  се  прорачу-ном падова и попречних и 

подужних профила појаса регулације.  

Утврђене аналитичке координате (коте нивелете) 

карактеристичних тачака у плану нивелације 

представљају основ за утврђивање нивелета 

регулационих линија као и основ за постављање улаза у 

објекат или уређење осталог простора ван појаса 

регулације. 

 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ: 

Пољопривредно земљиште се састоји од површина 

намењених пољопривредној производњи: оранице, 

баште, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, плантаже, 

расадници, стакленици и пластеници, рибњаци, 

вишегодишњи засади и сл. 

На пољопривредном земљишту је могућа изградња само 

под одређеним условима: 

            - на  пољопривредном  земљишту  на  коме  је  

завршена  комасација  мо-гућа  је изградња само 

објеката инфраструктуре уз поштовање чл. 31-37 Закона 

о пољопривредном земљишту 

           - за изградњу објеката инфраструктуре и објеката 
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за производњу у  фун-кцији пољопривредне производње 

и прераде са листе 1 Уредбе о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 

пројеката за које се може захтевати  процена  утицаја  на  

животну  средину  ("Службени  гласник  РС"  бр. 

114/2008)  претварање  пољопривредног  земљишта  у  

грађевинско  земљиште  је могуће само израдом Плана 

детаљне регулације 

           - за изградњу објеката у функцији пољопривредне 

производње, чувања, прераде и пласмана 

пољопривредних производа: магацини репроматеријала 

(семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за 

смештај пољопривредне механизаци-је, објекти за 

производњу воћа и поврћа у затвореном простору 

(стакленици, пла-стеници), објекти  за  производњу  

гљива,  рибњаци,  сушаре  за  воће  и поврће,  хладњаче, 

објекти за финалну прераду пољопривредних производа 

и објекти на-мењени за интензиван узгој стоке и перади 

( фарме, кланице и сл. ) дозвољена је изградња без 

промене намене пољопривредног земљишта у складу са 

чл.26 Закона о пољопривредном земљишту ( „Сл.гл. РС 

број 62/06 и 65/08 ) 

          - промена намене пољопривредног земљишта, које 

није инфраструктурно о-премљено (нема обезбеђен 

приступ јавној саобраћајници), у грађевинско земљиш-те 

могућа је само израдом Плана детаљне регулације 

          - за изградњу на пољопривредном земљишту које 

је инфраструктурно опре-мљено (приступ  јавној  

саобраћајној  површини,  мин.  комуналне  опреме  – 

еле-ктро-енергетика) обавезна је израда Урбанистичког 

пројекта у складу са чл. 60 - 63 Закона о планирању и 

изградњи 

          - изградња мреже и објеката инфраструктуре као и 

објеката у функцији објеката инфаструктуре је 

дозвољена у коридорима саобраћајница уз сагласност 

надлежног предузећа за путеве 

           - објекти туристичких и пратећих садржаја на 

парцелама непосредно насло-њеним на саобраћајницу, 

површине максимално до 0,5 ha, са решеним приступом 

на јавну саобраћајну површину, израдом Урбанистичког 

пројекта. 

           - становање је дозвоњено само као пратећа 

намена, за властите потребе, уз основну намену на 

парцели са површином габарита стамбеног објекта, или 

дела, до 10% од укупно дозвољеног индекса заузетости 

на парцели 

           - стамбени објекти у функцији  пољопривредне  

производње,  изван  грађе-винског подручја, могу се 

градити само за властите потребе у функцији обављања 

пољопривредне делатности 

           - без  промене  намене  пољопривредног  

земљишта, дозвољена  је  изград-ња  или реконструкција 

породичног стамбеног објекта пољопривредног 

домаћин-ства или у случају природног раздвајања 

пољопривредног домаћинства највише до 200 m2 

стамбеног простора 

 Дозвољени индекс заузетости грађевинске 

парцеле је: 

- за производне пољопривредне комплексе максимално 

30% 

- за туристичко-услужне намене максимално 40% 

- за објекте повременог становања максимално 20% 

             - за рурално становање (пољопривредна  

домаћинства) по ободу  грађе-винског подручја по 

правилима датим у урбанистичком плану за зону 

становања на коју се парцела непосредно наслања. 

Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, 

пластеници, кошеви, надстрешнице и сл.) се не 

обрачунавају индексом заузетости. 

 

 Дозвољени индекс изграђености грађевинске 

парцеле је: 

- за производне комплексе максимално 0,6 

- за туристичко - услужне намене максимално 1 

- за објекте повременог становања максимално 0,3  

- за рурално  становање  (пољопривредна  домаћинства)  

по  ободу  грађевинског подручја по правилима датим у 

урбанистичком плану за зону становања на коју  се 

парцела непосредно наслања 

  

 Дозвољена спратност објеката je: 

- за производне објекте у складу са производним 

процесом 

- за туристичко-услужне садржаје максимална спратност 

је П+2+Пк 

- за објекте повременог становања максимална 

спратност је П+Пк 

- за објекте руралног становања максимална спратност је 

П+1+Пк 

 

2.3.  ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И 

УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ    

ИНСТИТУЦИЈА 

 

Табела бр. 1 Преглед прикупљених података и услова 

надлежних институција  

НАЗИВ 

УСТАНОВЕ 

ЗАХТЕВИ УСЛОВИ 

Датумп

редаје 

Заве

дено 

под 

броје

м 

Датумп

ријема 

Завед

ено 

под 

броје

м 

1

. 

ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА- 

RC-Бољевац 

19.01.2

017. 

350-

7/201

7-III-

02 

30.01.20

17. 
- 

2

. 

ЕЛЕКТРОДИСТ

РИБУЦИЈА 

Зајечар 

19.01.2

017. 

350-

7/20

17-

III-

02 

07.02.20

17. 

8.У.1.

1.0.-

Д-

10.08

-

17675

/     2-

2017 
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2.4. ОБУХВАТ ПЛАНА 

 

2.4.1.  ГРАНИЦА ПЛАНА 

 

Простор у обухвату плана налази се у грађевинском 

подручју насеља Подгорац према Просторном плану 

Општине Бољевац. Према истом документу насеље 

Подгорац је приказано шематски и граница шеме је 

уједно и граница грађевинског реона. 

Подручје у обухвату Плана простире се (обухвата) на 

катастарским парцелама које се налазе у К.О. Подгорац 2. 

Граница плана је дефинисана међним линијама, гра-

ницама  катастарских парцела, са којима се поклапа и 

координатама преломних та-чака којима се граница и 

описује. Све парцелеу обухвату плана су предмет урба-

нистичке разраде овим Планом. 

                  

                                     Слика бр.1- положај К.О. Подгорац 

 

  Граница Плана (опис границе) почиње од тачке бр. 1 ,  

тромеђе парцела 2833, 2806 и 2832 на крајњем западу 

Плана, затим међом између катастарских парцела 2832 и 

2833 иде до тачке бр.2 на углу парцеле 2833 и 2838. Од 

тачке бр.2 иде изломље-ном међном линијом између 

парцела 2838 и 2833 до тачке бр.3 која се налази на 

тромеђи парцела 2833, 2838 и 2837. Од тачке бр.3 

граница обухвата плана наставља северно изломљеном 

линијом пратећи западну границу парцеле 2837 до тачке 

бр.4 која се налази на тромеђи парцела 2837, 2858 и 

11474. Од тачке бр.4 граница наставља источно, 

границом парцела 2837 и 11474 до тачке бр.5. која се 

налази на тромеђи парцела 2837, 3836/1 и 11474. Од 

тачке бр.5 граница обухвата плана иде југоисточно 

међном линијом између парцела 11474 и 3836/1 до тачке 

бр.6. Од тачке бр.6 граница наставља југозападно 

праволинијски, по парцели 3836/1 до тачке бр.7 која се 

налази на парцели 3836/1. Од тачке бр.7 граница 

обухвата иде такође праволинијски, јужно до тачке бр.8 

на међној линији између парцела 3836/1 и 2806. Од тачке 

бр.8 граница иде северозападно међном линијом између 

парцела 3836/1 и 2806 до тачке бр.9 на тромеђи парцела 

3836/1, 2806 и 3836/2. Од тачке бр.9 граница наставља 

северозападно до тачке бр.10 на тромеђи парцела 3836/2, 

2806 и 2837. Од тачке бр.10 наставља до тачке бр.11 на 

тромеђи парцела 3836/2, 2806 и 2837. Од тачке бр.11 

граница иде изломљеном линијом пратећи међну линију 

између парцела 2806 и 2836 до тачке бр.12 на тромеђи 

пар-цела 2836, 2835 и 2833. Од тачке бр.12 граница 

наставља северозападно међном линијом између парцела 

2833 и 2806 до почетне тачке бр.1. Тачке од 1 до 12 су 

преломне тачке линије обухвата плана и налазе се 

углавном у теменим тачкама парцела које су по ободу 

обухвата плана. Координате граничних, преломних тача-

ка очитане су са подлоге и дате су у наставку: 

 

 1. 7576867,112 4866122,422 

 2. 7576896,013 4866147,169 

 3. 7576933,471 4866112,971 

 4. 7577106,952 4866323,957 

 5. 7577115,007 4866320,023 

 6. 7577140,392 4866255,607 

 7. 7576995,541 4866138,519 

 8. 7576955,721 4866024,119 

 9. 7576944,421 4866034,119 

 10. 7576930,858 4866045,752 

 11. 7576926,438 4866049,561 

 12. 7576898,123 4866088,683 

 

Граница плана односно обухват плана одређен је 

наоснову Одлуке о изради плана (текст и скица-саставни 

део одлуке). Површина Плана на основуовако 

дефинисане границе плана износи 23.160,00m
² 

одно-сно 

2 ha и 31,6 a 

 

                            

                                

 
                              

                                Слика бр.2- Шема насеља Подгорац 
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2.4.2.  ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У 

ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

 

У оквиру границе плана налазе се следеће парцеле К.О. 

Подгорац 2: 

 

Табела бр. 2 Попис кат. Парцела у границама обухвата 

плана  

БРОЈ 

ПАРЦЕ

ЛЕ 

ВЛАСНИШ

ТВО 

ПОВРШИ

НА 

       

ИЗГРАЂЕНОСТ 

3836/1 

     (део 

парц.) 

државно  16955 м
2
 

Неизграђено, 

пољопривредно 

3836/2 приватно      880 м
2
 

Изграђено, без 

одобрења 

2837 

Јавно,Општ

ина 

Бољевац 

2239 м
2
 

некатегорисани 

пут 

2833 приватно 1932 м
2
 

Неизграђено, 

пољопривредно 

2835 приватно      801 м
2
 

Изграђено, 

помоћна зграда, 

2836 приватно      353 м
2
 

Неизграђено, 

пољопривредно 

 

2.5. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

2.5.1. АНАЛИЗА ПОДРУЧЈА ЛОКАЦИЈЕ 

 

Простор који је предмет урбанистичке разраде, налази 

се на територији насеља Подгорац, на југоистоку 

насеља непосредно уз границу грађевинског реона. По-

дручје представља рубни део поменутог насеља и 

према планираном обухвату делом се налази у 

грађевинском а делом ван реона.  

Западном страном обухвата пролази некатегорисани 

пут, парцела 2837 К.О.Подгорац 2. На поменутој 

парцели се поред некатегорисаног пута налазе и 

изграђени објекти, стамбени објекат и помоћни објекат 

у јужном делу парцеле 2837К.О.Подгорац 2. Објекти су 

старије градње, изграђени на парцели пута због грешке 

приликом обележавања темеља. Како би се омогућило 

озакоњење поменутих објеката ради се ПДР који треба 

да створи услове за измештање дела трасе пута (јужни 

део) и омогући решавање имовинско-правних односа и 

фор-мирање јединствене парцеле кућишта и озакоњење 

објеката. Према подацима преузетим из просторног 

плана Општине Бољевац и шеме насељеног места 

Подгорац 2 линија грађевинског реона прати источну 

границу новоформиране парцеле пута. Пут и парцеле 

које чине кућиште остају у грађевинском реону , док 

пољопривредно земљиште, део парцеле 3836/1 остаје 

ван грађевинског реона. 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.  НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА У 

ГРАНИЦАМА ПЛАНА 

 

Земљиште у границама обухвата плана је грађевинско и 

ванграђевинско. 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

Грађевинско земљиште у обухвату  плана користи се 

као јавно грађевинско односно као остало грађевинско 

земљиште. 

•  Јавно грађевинско земљиште  

заступљено је као површине јавне намене – путеви 

(парцела 2837 К.О.Подгорац 2). Парцела пута је 

катастарски формирана, међутим ситуација на терену је 

таква да је део парцеле пута заузет изграђеним објектима, 

стамбеним и помоћним те се у стварности не користи као 

некатегорисани пут. 

•   Осталограђевинско земљиште је изграђенои 

неизграђено 

Изграђено грађевинско земљиште користи се за 

становање и то је породично становање руралног типа. 

Парцелација на овим површинма често не одговара 

фактичком стању. Један број парцела је поцепан, 

извршена парцелација, на тим деловима су се изградили 

објекти и подигле ограде, али се објекти налазе својим 

деловима на више парцела. 

Изграђене парцеле су са величином парцела које се 

крећу ураспону од 800 до 880m
². 

Неизграђено 

грађевинско земљиште користи се као обрадиво 

земљиште за повртарску производњу (баште). 

 

ВАНГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

Заузима површину која је омеђена некатегорисаним 

путем и границом обухвата Плана (део парцеле 3836/1). 

Земљиштеје пољопривредноиу функцији је пољо-

привредне производње. Користи се као пашњак. Преко 

поменуте парцеле је изграђен некатегорисани пут који се 

користи због немогућности употребе нека-тегорисаног 

пута на парцели 2837 К.О.Подгорац 2. 
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III  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

Предметним Планом створени су услови за изградњу и 

реконструкцију саобраћајне и инфраструктурне мреже у 

складу са рангом саобраћајнице као и за дефинисање 

нове локације за потребно измештање дела пута. 

Преиспитане су и дефинисане површине јавних намена и 

правила уређења и грађења за јавне саобраћајне и јавне 

зелене површине. 

3.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И 

ПОДЕЛА НА ЗОНЕ 

Простор у обухвату  плана детаљне регулације се 

састоји из три целине: 

- зона индивидуалног становања руралног 

типа,  

- зона површина за јавне намене  

- пољопривредно земљиште. 

Према  ПП Општине Бољевац у делу „Имплементациа 

просторног плана“ став „1.1 Делови планског подручја 

за које се предвиђа обавезна израда урбанистичког 

плана“  се прописује да се обавезно мора радити 

одговарајући урбанистички план (план генералне или 

детаљне регулације) за потребе: „изградње или ре-

конструкције саобраћајних и инфраструктурних 

објеката за које је неопходно одредити површине јавне 

намене“ 

 

3.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

 

Овим планским документом обухвата парцеле у 

границама шематског приказа насеља Подгорац прилагођене 

тако да прати спољне контуре планираних површина 

јавне намене. Грађевинско подручје чине јавно и остало 

грађевинско земљиште.  

  Јавном грађевинском земљишту- припадају 

планиране површине јавне на-мене за изградњу 

некатегорисаног пута. Ширина парцеле је 

усвојена као минимална за сабирне улице 

унутар грађевинског реона и износи 10м. 

Ширина коловоза који се обзиром на категорију 

пута гради са засотром од ломњеног каменог 

агрегата је 5м. Пад коловоза је једностран са 

упојним јар-ковима са ниже стране. 

 Остало грађевинско земљиште – планира се за 

изградњу породичног стано-вања у руралним 

зонама саследећим правилима грађења: 

  Величина грађевинске парцеле: 

  - рурално становање(са економским  

двориштем) 

    за слободностојећи објекат је800,0m
2

 

    за објекат у прекинутом низује 650,0m
2

 

  Ширина фронта грађевинске парцеле: 

  - рурално становање(са економскимдвориштем) 

    Минимално слободностојећи објекат......20,0m 

    минимално објекат у прекинутомнизу......16,0m 

    минимално објекат у непрекинутомнизу..14,0m 

   Тип објеката 

               У насељима руралног типа, је најчешће 

слободностојећи, ређе у прекину-    

           том низу, а изузетно у непрекинутом низу. 

   Највећи дозвољени индекци изграђености и 

индекси заузетости:  

    - рурално становање.....0,4-0,8 

 

   Максимални индекс заузетости: 

   - рурално становање...........30-35% 

 

    Максимална спратност породичног стамбеног 

објекта: 

    - рурално становање..............П+1+ПК. 

 

ВАНГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

 

Чини пољопривредно земљиште, чија је намена 

пашњак. За изградњу објеката на основу смерница из 

ПП Општине Бољевац примењују се следећи 

параметри: 

Дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је: 

- за производне комплексе максимално 0,6 

- за туристичко - услужне намене максимално 1 

- за објекте повременог становања максимално 0,3 

- за рурално становање (пољопривредна  домаћинства) 

по ободу  грађевинског подручја по правилима датим у 

урбанистичком плану за зону становања на коју  се 

парцела непосредно наслања 

 

Дозвољена спратност објеката je: 

- за производне објекте у складу са производним 

процесом 

- за туристичко-услужне садржаје максимална спратност 

је П+2+Пк 

- за објекте повременог становања максимална 

спратност је П+Пк 

- за објекте руралног становања максимална спратност је 

П+1+Пк 

 

3.2.1. ИЕЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

 

Инжењерско-геолошка својства неког терена су битна 

превасходно у урбаним зонама или у подручјима 

предвођеним за изградњу (првенствено се мисли на варо-

шицу Бољевац и сеоска подручја), мада никако не треба 

минимизирати и остала подручја. 

Ижињерско-геолошке одлике територијео пштине 

Бољевац формиране су као по-следица геолошке грађе 

терена, као основног предуслова, затим деловањем разли-
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читих физичких фактора као и техногене активности на 

геолошку средину. Као резултат тога на овом простору су 

издвојене три основне категорије са ближим 

инжињерско-геолошким дефинисањем сваког 

литолошког комплекса, посебно издвојеног. 

-невезане и слабо везане меке стене су флувијални меки 

седименти,који су среди-не различитог састава 

(алувијални седименти–шљункови, пескови, глине) и 

гене-зе, веома до средње деформабилних својстава у 

погледу стишљивости. Овакви терени се протежу дуж 

тока Црног Тимока и других већих њених притока. Вода 

је основни фактор неповољности инжињерско-геолошких 

својстава терена. 

-невезане, слабовезане меке и слабо очврсле стене 

неогеног басена представљају хетерогену, веома до 

средње деформабилну средину, посебно у нестабилности 

па-дина (пескови, шљункови, глине). За неогене 

седименте Бољевачке општине ве-зана су и сва познатија 

клизишта, претставњена на Инжињерско-геолошком 

Атласу Србије (бр.13). Овакве стене су присутне у 

североисточним деловима општине. 

-слабоочврсле, до чврсте стене, кластичне, вулкано-

кластичне и шкриљаве ме-таморфне стене веома су 

анизотропне, јаче испуцале и дубоко алтерисане, средње 

до мало деформабилне, слабо пропусне (зелени 

шкриљци, гнајсеви). Овакве стене доминирају на 

простору општине и присутне су у југозападним, 

источним, југоисто-чним и северним деловима општине. 

-Чврсте до веома чврсте стене представљене су генетски 

различитим врстама, велике су чврстоће и постојаности. 

Карбонатне стене су претежно красификоване са 

одроњавањем у испуцалој стенској маси на стрмим 

планинама и јаче красифи-кованим зонама: кречњации 

доломити (Ртањ, област Кучаја). 

Елементи који карактеришу територију са аспекта 

инжињерско-геолошке неповољ-ности су: 

Стишљивост, на основу које су издвојени муљевити 

терени средње стишљивости; 

нестабилност терена у погледу клижења и одроњавања, 

карактеристична за неоге-не седименте као и за старије 

слабо очврсле, јако испуцалеи алтерисане стенске масе; 

Крашки процеси који су врло изражени у кречњачким 

теренима интензиван крас (област Ртња и Кучаја). Изван 

тако издвојених зона су терени релативно повољних 

инжињерско-геолошких карактеристика. 

Најмаркантниј тачку у рељефу Бољевца представља, 

свакак опоред Ртња, компо-зитна долина Црног Тимока 

са алувијалним равнима дуж целог тока и очуваним ста-

рим терасама (Валакоње, Подгорац...). Надморска висина 

општине Бољевац се креће од 260 до 1.600 m. 

У опису карактеристика сваког појединог реона у 

општини показује се степен ста-билности терена  и  

подаци  о   дозвољеном  оптерећењу  површинских  

творевина   (до   дубине истражености) као и препорука о 

оптималном режиму темељења буду-ћих објеката. Ове 

препоруке о дубини и начину фундирања (и евентуално 

заштити темељних јама у нестабилнијим подручјима) 

могу, уколико се ради о детаљном урбанистичком 

планирању, имати и обавезу за будућу реализацију ДУП-

а што се регулише даље, у фази израде документације о 

урбанистичким условима и углавном у грађевинском 

пројекту. 

Оно о чему се не води довољно рачуна је да су 

инжињерско-геолошке каракте-ристике неког терена 

подложне непрекидним променама у времену као 

последица дејства спољашњих геолошких сила и 

лиантропогених фактора па их треба трети-рати као 

динамичку категорију. Повремено иновирање 

инжињерско-геолошке доку-ментације је сасвим 

оправдано или боље рећи, неопходно. Пример за то су 

повре-мене измене и допуне генералних или детаљних 

урбанистичких планова када се избегава израда нових 

геолошких подлога прилагођених потребама плана или се 

једноставно врши преименовање постојећег документа. 

Суд о потреби извођења но-вих истражних радова доноси 

геолог истраживач на основу рекогносцирања терена и 

регистровања евентуалних промена у односу на 

предходно стање (појаве клиз-ања, јаружања, задржавања 

атмосферских вода на површини које није раније ре-

гистровано итд.). 

 

3.2.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

3.2.2.1. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

 

Подручје општине Бољевац садржи веома богато 

градитељско наслеђе и према по-дацима Завода за 

заштиту споменика културе  Ниш, добра која уживају 

претходну заштиту, у смислу археолошких локалитета су 

( за Подгорац ): 

 лок. Стремљан: на овом локалитету приликом 

вађења шибља нађена је камена секира и бронзана 

фибула 

 лок.уселу: нађени су једно гвоздено копље, рударска 

алатка и гвоздена секира 

 лок. На брду Корњетину, остаци утврђења 

 лок. На десној обали Велике реке, остаци утврђења. 

Објекти народног градитељства : 

 кућа Крсте Богдановића 

 Воденица Тозе Младеновића и Јанка Уђулановића 

 Троделна брвнара са угаоним тремом код основне 

школе 

Када су у питању утврђена непокретна културна добра и 

културна добра под пред-ходном заштитом, неопходно је 

израдити Студију којом би биле обухваћене следеће 

активности: 

 Истраживање података, прикупљање документације 

и валоризација споменич-ких вредности 

евидентираних добара са израдом графичког приказа. 

 Утврђивање посебних услова заштите за сваки 

појединачни објекат или ком-плекс са дефинисањем 

граница заштите и заштићене околине 
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До израде посебних услова заштите, важе следећи услови 

заштите непокретних културних добара: 

1. Забрањује  се  свако  ископавање, рушење, 

преправљање, презиђивање, прера-ђивање и вршење било 

каквих радова који могу нарушити својства непокретног 

културног добра 

2. Забрањује се коришћење или употреба непокретног 

културног добра на овом подручју у сврхе које нису у 

складу са његовом природом, наменом и значајем или 

наначин који можедовести до његовог оштећења 

3. У заштићеној околини непокретног културног добра, 

као и напростору самог кул-турног добра, при свакој 

врсти радова, обавезна су предходна истраживања Завода 

за заштиту споменика културе, коме се ова истраживања 

морају омогућити. 

      4. На археолошким локалитетима није дозвољено 

планирање никакве градње, осим ако се то изричито не 

одобри посебним условима 

5. На заштићеним добрима и њиховој заштићеној  

околини не смеју се изводити ни-какви радови, који могу 

променити њихов садржај, природу или изглед, без пред-

ходно прибављених услова и сагласности надлежног 

завода за заштиту споменика културе. 

      6. Непокретна културна добра и добра која уживају 

предходну заштиту могу се ко-ристити у својој изворној, 

или одговарајућој намени, на начин који неће ни у чему 

угрозити њихова споменичка својства. 

      7. Непокретна културна добра и добра под предходном 

заштитом не смеју се кори-стити у сврхе које нису у 

складу са њиховом природом, наменом и значајем или 

наначин који може довести доњиховог оштећења. 

8. Власник, корисник или други субјект који по било ком 

основу располаже непо-кретним културним добром или 

добром под предходном заштитом, дужан је да га чува и 

одржава са пажњом тако да не дође до оштећења или 

унештења његових споменичких својстава. Није 

дозвољено да се руши, раскопава, преправља, прези-ђује, 

прерађује или да се изводе било какви други радови који 

могу променити изглед и вредност културног добра без 

предходно прибављених посебних услова и сагласности 

надлежног Завода. 

9. Завод за заштиту споменика културе посебним 

правним актом утврђује конкрет-не услове чувања, 

коришћења и одржавања као и услове за  предузимање 

кон-кретних мера заштите за свако појединачно културно 

добро или добро под пред-ходном заштитом 

10.Интервенције у простору требају бити такведа не 

угрожавају непокретна кул-турна добра, већ да допрнесу 

њиховој трајној заштити и пуној афирмацији њихо-вих 

споменичких вредности. 

11.Све интервенције које се, нама који начин, односе на 

заштићена  непокретна културна добра и добра 

подпредходном заштитом, могу се предузимати само под 

посебним, конкретним условима које утврђује надлежни 

Завод за заштиту споме-ника културе 

 

3.2.2.2. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

 

Просторни обухват, врста и режими заштите наведених 

подручја прецизно ће се 

одредити актом о установљењу заштите, на основу 

претходно урађене стручне до-кументације 

меродавних/референтних институција. 

Успостављање заштите и организовање адекватног 

управљања, односно спрово-ђења мера очувања, уређења 

и презентације мањих подручја и локалитета на по-дручју 

општине, изван претходно наведених просторних целина, 

као што су клисуре и водотоци, интересантне формације 

стена, лепи и живописни амбијенти-посебно око 

споменика културне баштине, мањи очувани шумски 

комплекси, појединачна репрезентативна стабла и 

групације дрвећа у надлежности је локалне самоуправе. 

Основни циљ заштите, уређења и развоја предела везује 

се за развој високо-пла-нинских подручја и односи се на 

адекватно коришћење предела  заживот, боравак и 

планирање пријатних руралних и урбаних насеља 

развијеног идентитета засно-ваног на поштовању и 

афирмацији природнихи културних вредности. 

Неопходно је обезбедити заштиту структуре предела и 

несметано функционисање природних процеса, заштиту 

биодверзитета, као и очување и успостављање еколо-

шких мрежа. Тамо где су нарушене њихове природне и 

естетске вредности (дуждржавног пута, у зонама 

бесправне градње, на местима дивљих  депонија...), треба 

извршити санацију (ревитализацијуи рестаурацију) у 

складуса режимом за-штите. 

Развој руралних предела заснива се на уважавању 

њиховог специфичног предеоног карактера, затечених 

вредости и капацитета предела. Планским  решењима  се 

омо-гућава: 

 Очување и унапређење карактеристичне структуре и 

слике руралних предела кроз: 

      а) очување карактеристичног предеоног обрасца 

заснованог на  коришћењу земљишта, односу 

изграђеног и отвореног простора и карактеру 

изграђивања: подстицањем традиционалних облика 

коришћења земљишта, регулацијом гра-ђења и 

уређивања простора у складу са карактером предела 

и традицијом гра-ђења; спречавањем ширења  

насеља и заустављањем непланске изградње ( ви-

кенд насеља), стимулисањем коришћења постојећег 

грађевинског фонда, ус-клађивањем изградње 

инфраструктурних коридора и објеката са 

карактером и капацитетом предела;  

      б)очување и афирмацију карактеристичних 

културних иприродних елеме-ната у структури и 

слици предела (морфологија терена, водотокови, 

шуме, жи-вице, засади, насеља, објекти) и креирање 

нових „икона"-репера и симбола 

 креирање позитивног архитектонског идентитета 

насеља у руралним предели-ма, требаза снивати на 

очувању и ревитализацији традиционалне 
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архитектуре и постојећег квалитетног грађевинског 

фонда као и на новој изградњи која ува-жава 

специфични рурални карактер физичке 

структуренасеља. 

 

3.2.2.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Заштита животне средине подразуме вапоштовање свих 

општих мера заштите животне средине и природе и 

прописа утврђених законском регулативом. У том смислу 

се, на основу анализираног стања животне средине у 

планском подручју и његовојо колини и на основу 

процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере 

заштите. Мере заштитеи мају за циљ да утицаје на 

животну средину у оквиру планског подручја сведу у 

оквире граница прихватљивости а сациљем спречавања 

угрожавања животне средине и здравља људи. Мере 

заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на 

датом простору што је у функцији реализације циљева 

одрживог развоја. 

Концепција заштите животне средине у обухвату ППО 

Бољевац заснива се на ус-клађивању потреба развоја и 

очувања, односно заштите његових ресурса и при-родних 

вредности на одржив начин, тако да се садашњим и 

наредним генерацијама омогући задовољење њихових 

потреба и  побољшање квалитета  живота.  Страте-гија 

заштите животне средине у ППО се заснива на начелима 

интегралности и пре-венције приликом привођења 

простора намени и изградње нових објеката на основу 

процене утицаја на животну средину свих главних 

планских решења, програма, пројеката и активности за 

спровођење плана, нарочито у односу на рационалност 

коришћења ресурса, могуће угрожавање животне средине 

и ефи-касност спровођења мера заштите. Планом су 

прописане свеобухватне мере зашти-те тако да се овом 

стратешком проценом врши њихова интерпретација, 

класифи-кација и евентуална допуна. 

Заштита и унапређење животне средине оствариће се 

побољшањем њеног укупног квалитета а посредно 

ињених основних елемената: ваздуха, воде, земљишта и 

живог света. Овај циљ оствариће се спровођењем низа 

мера различитог карактера: 

 Нормативно-правне мере: доношење општих 

нормативно-правних аката општинске управе о 

заштити и унапређењу животне средине као и 

програма заштите, поступака и активности, 

критеријума понашања а у вези са тим и сан-кционих 

поступака у случају непоштовања Закона; израда 

годишњег програма заштите животне средине на 

територији општине; успостављање мерних пунктова 

иуслова праћења загађивача; забрана и ограничавање 

изградње обје-ката који су потенцијални велики 

загађивачи 

 Техничко-технолошке мере: избор одговарајућег 

технолошко гпроцеса у складу са захтевима и 

условима заштите животне средине и заштите 

природе, као и уградња, контрола употребе и 

одржавања инсталација и постројења за пре-

чишћавање отпадни хвода 

 Просторно-планске мере: правилан избор локације, 

распоред објеката и актив-ности уз уважавање 

микролокацијских карактеристика предметних 

локација; успостављање зоне заштите (зеленила) око 

саобраћајница са повећаном фре-квенцијом возила; 

овде се посебно наглашава израда елабората процена 

утица-јана животну средину којим ће се оцењивати 

планска и пројектна решења у односу на захтеве 

животне средине, ускладу са законом. 

 Економске  мере:  обезбеђивање  финансијских  

средстава  ради  остваривања циљева заштите 

животне средине планског подручја кроз наплату 

накнаде ''еко-лошке таксе'', накнаде заузимања 

грађевинског земљишта, помоћи локалних, државних 

и међународних донација и кредита усмерених ка 

очувању заштите животне средине планског 

подручја. 

У складу са позитивном регулативом на целом подручју 

плана се забрањује из-градња објеката који би својим 

постојањем или употребом непосредно или на други 

начин угрожавали живот, здравље и рад људи у насељима 

или пак угрожавали животну средину. Забрањује се 

уређивање и коришћење земљишта које би могло имати 

штетне последице на живот, здравље и рад људи, 

односно штетне последице на окружење. 

Планска концепција заснива се на заштити и унапређењу 

квалитета животне средине у планском подручју 

применом мера и правила коришћења простора. 

Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним 

оквирима а могући нега-тивни ефекти планских решења 

максимално умањили, потребно је спроводити мере за 

спречавање и ограничавање негативних утицаја плана на 

животну средину. На основу анализе стања животне 

средине, просторних односа планског подручја са својим 

окружењем, планираних  активности  у  планском 

подручју  процењених  мо-гућих негативних утицаја на 

квалитет животне средине, утврђене су адекватне мере 

заштите. Полазећи од стања квалитета животне средине 

на подручју Просторног плана, утврђене су категорије 

животне средине (а наоснову категоризације Просторног 

плана Републике Србије и истраживања рађених за 

потребе овог Просторно гплана), и то: 

 средњи степен загађености (подручје угрожене 

животне средине) са средњим утицајем на загађење 

животне средине имају локалитети малих загађивача, 

зоне интензивне пољопривреде, шири коридори 

државних путева  и зоне  око  вели-ких 

сточнихфарми; 

 мали степен загађености (подручје претежно 

квалитетне животне средине) су локалитети на делу 

планског подручја са: релативно неизмењеном 

природном средином; неадекватно регулисаним 

саобраћајем; индивидуалним грејањем; не-решеним 
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системом прикупљања и каналисања отпадни хвода; 

неадекватном употребом агрохемијскихсредстава, 

којапроузрокује загађивањеземљишта; 

 незагађена подручја (подручја квалитетне животне 

средине) су локалитети са скоро неизмењеном или 

неизмењеном природном средином који се углавном 

на-лазена планинском подручју  (ливадско-пашњачка  

подручја) и  заштићеним зонама природних 

вредности и који су погодни за живот људи, уз 

извесни ризик од елементарних непогода (у првом 

реду земљотреса). 

 

3.2.2.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛО-      

                 ШКИХ НЕСРЕЋА 

 

Мере заштите од елементарних непогода обухватају 

превентивне мере за спреча-вање или ублажавање 

штетног дејства непогода, мере које се предузимају у 

случају непосредне безбедносне опасности или када 

наступе елементарне непогоде и мере ублажавања и 

отклањања последица, пре свега изазваних штета. 

Реализација заштите од елементарних катастрофа и 

других облика угрожености у простору мора у 

потпуности да се заснива на поузданим подацима 

добијеним из перманентних општих и секторских 

истраживања за подручје  општине и шире под-ручје, као 

и на релевантној документацији и подлогама кроз 

формирање посебне информационе основе (катастар 

појединачних хазардау простору, карте општих и 

појединачних ризика) у сарадњи са стручним службама 

надлежних (заинтересова-них) локалних и републичких 

органа и институција. 

Планско подручје изложен оје готово свим елементарним 

непогодама различитог интензитета, нарочито опасности 

од ванредних и опасних метеоролошких појава, 

клизишта, ерозије, пожара, земљотреса идр. 

Правовременим предвиђањем, откривањем, праћењем и 

предузимањем пре-вентивних и заштитних мера смањиће 

се ризик ипоследице ванредних и опасних 

метеоролошких појава (јаких пљускова кише и града, 

електричних пражњења и олујних ветрова) у 

пољопривредној производњи, насељима, привредним 

капаците-тима и на далеководима. Заштитом изворишта 

водоснабдевања и планираним развојем и 

реконструкцијом водопривредне и нфраструктуре 

обезбедићесе поуз-дано снабдевање становништва водом. 

Мерама заштите јавних путева, упрвом реду подизањем 

заштитних шумских појасева, прикупљањем и одвођењем 

атмосферских вода, као и изградњом асфалтног коловоза 

и појачаним одржавањем путева, обезбедиће се 

доступност на-сеља у периоду трајања и отклањања 

последица елементарних непогода. Реконструкцијом 

далековода на основу утврђеног оптерећења услед 

залеђивања обезбедиће се сигурније снабдевање подручја 

електроенергијом и безбедна екс-плоатација 

електроенергетских објекатау зимском периоду. 

Формираће се катастар клизишта, ради реализације 

приоритетних мера (уређења, санацијеисл.) засмањивање 

последица појава нестабилности. 

Полазећи од сеизмичке активности на подручју општине 

са заступљеношћу зона 8°МКСскале (Рефералнакарта4.) 

и очекиваног позитивног прираштаја сеизмичности на 

делу подручја општине, зависно од морфолошких услова, 

распо-реда, врсте и распаднутости стенских  маса, 

стабилности падина и оводњености средине, уста-

новљава се обавеза дефинисања мера заштите инфра и 

супраструктуре у урба-нистичким плановима заниво 

заштите осмог степена, уз израду карте сеизмичке ми-

крорејонизације као основе за утврђивање посебних мера 

заштите  од сеизмичког ризика. 

Утврђују се следеће смернице за урбанистичк 

опланирање и израду техничке доку-ментације из аспекта 

прихватљивог сеизмичког ризика за насеља, рударске, 

индус-тријске и другеобјекте: 

1. утврђени сеизмички хазард биће коришћен 

каоједан од критеријума за де-финисање 

намене појединих  зона  и  површина  за  

изградњу  и  степена концентрације 

физичких структура у насељима, деловима 

насеља и ван насељским комплексима и 

локацијама 

2.  примењиваће се норме и кодекси 

сеизмоотпорног пројектовања 

Заштита од елементарних непогода базираће се на 

релевантним резултатима по-себне студијско-аналитичке 

документације за  дефинисање  прихватљивог ризика 

угрожености од катастрофалних елементарних непогода. 

Мере заштите од елемен-тарних непогода обухватају и: 

 успостављање мониторинга елементарних 

непогода и предузетих мера за-штите од 

елементарних непогода 

 израду одговарајућих прогноза елементарних 

непогода које  ће се  користити за планирање 

развоја рударских, привредних и других 

активности које на директан или индиректан 

начин зависе од геолошких, хидро-

метеоролошких и других услова и појава као и за 

информисање и едукацију јавности и 

смањењештета од прогнозираних елементарних 

непогода 

 у планирању размештаја  и  организовању  

функционисања  здравствених  и санитетских 

служби предвидеће се одговарајуће мере 

превенције, заштите и збрињавања становништва 

у условима непосредне безбедносне опасности и 

настанка елементарне непогоде 

 за рударске објекте и радове  на  експлоатацији  

и  преради  неметаличних минералних сировина 

предузимаће се следећ емере: (а) претходна 

студија оправданости са генералним пројектом 

експлоатације рудника-каменолома мора да 
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садржии студију ризика и заштите од 

елементарних непогода; (б) отварање нових, 

односно експлоатацију у дубљим слојевима 

постојећих каменолома неопходно је условити 

успостављањем система перманентног и 

периодичног комплексног праћења стабилности 

тла у зони утицаја која се утврђује кроз 

одговарајуће претходне истражне  радње и 

наменски израђену студијску документацију; (в) 

у површинској експлоатацији неметаличних ми-

нералних сировина  примењиваће се просторно-

еколошки повољније техно-логије; (г) рударска 

механизација и опрема морају да буду 

атестирани на земљотрес и ветари др 

 све важније хидротехничке и енергетске објекте 

неопходно је градити у складу са одговарајућим 

студијама и  експертизама за  смањење  ризика 

од локације и функције објекта, односно 

иновирати и допунити планове заштитних мера 

од елементарних непогода и акцидентних стања 

за постојеће објекте 

 с обзиром на то да је обим и вероватна учесталост 

катастрофалних индустриј-ских несрећа  највећа  

код  оних  индустријских  и  експлоатационих  

објека-та  који представљају ризик за окружење и 

код нормалног рада постројења, односн огде су 

присутни ризици од складиштења, манипулације 

и транспорта лако  запаљивих, експлозивних и 

отровних материја,  а пре свега ризици од те-

хнолошког процеса и величине капацитета, за 

најризичније објекте из катастра загађивача 

неопходно je урадити посебнеа нализе утицаја и 

заспекта ризика од елементарних непогодана 

основу оцене највероватнијих критичних фаза за 

сваку примењену технологијуи капацитета ризика 

за уређаје и опрему. 

 

3.2.2.5. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

 

Превентивна заштита и ефикасно елиминисање пожара, 

нарочито у зонама утицаја и ризика од индустријских 

капацитета и површинских копова минералних сировина, 

обезбеђиваће се применом мера и критеријума 

противпожарне заштите утврђених законом, уз следеће 

додатне мере на руралном подручју општине: обезбеђење 

са-обраћајне приступачности свим деловима шума, 

коришћење техничке воде из во-дотока и малих 

акумулација, планско остављање противпожарних 

баријера (пруга и прогала) при сечи и пошумљавању, 

организовање службе за осматрање и јављање идр. У 

погледу мера заштите од пожара неопходно је 

придржавати се следећих нор-мативних аката: 

 Сви објекти изводе се ускладу са Законом о 

заштити од пожара ( ''Сл.гласник РС'', бр. 111/09, 

20/15)  

 Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за 

ватрогасна возила у складу са Правилником о 

техничким нормативима за приступне путеве, 

окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила 

у близини објеката повећаног ризика од пожара 

(''Сл.лист СРЈ''бр.8/95) 

 Хидрантска мрежа изводи се у складу са 

Правилником о техничким нормати-вима за 

хидрантскумрежу за гашење пожара(''Сл.лист 

СФРЈ''бр.20/71и 23/71) 

 Гараже се изводе у складу са Правилником о 

техничким нормативима за за-штиту гаража за 

путничке аутомобиле од пожара и експлозија 

(''Сл.лист СЦГ'' бр.31/05) 

 Правилнико  условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима 

притиска до 16 бара (''Сл.гласник РС'', бр. 86/15) 

 Станица за снабдевање горивом изводи се у 

складу са Правилником о из-градњи станица за 

снабдевање горивом моторних возила и о 

ускладиштавању и претакању горива(''Сл. лист 

СФРЈ''бр.27/71) 

 

3.2.3. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ИЗГРАДЊЕ 

 

Унапређење енергетске  ефикасности јесте смањење  

потрошње  свих врста  енерг-ије, уштеда енергије и 

обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, 

стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и 

употребе објеката. 

Под појмом унапређења енергетске ефикасности у 

зградарству подразумева се кон-тинуирани и широк 

опсег делатности којима је крајњи циљ смањење 

потрошње свих врста енергије. Законом о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 

- Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - 

Одлука УС и 98/13 - Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

уважава се значај енергетске ефи-касности објеката. 

Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката 

дефи-нисана је у фази пројектовања, извођења, 

коришћења и одржавања. При пројекто-вању и изградњи 

планиране саобраћајнице применити следеће мере 

енергетске ефикасности: 

 Планирати енергетски ефикасну инфраструктуру и 

технологију, 

 Користити природне материјале и материјале 

нешкодљиве по здравље људи  и по околину 

 

3.2.4. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 

Специјална комунална возила за одвоз смећа, габаритних 

димензија: 8,6 x 2,5 x 3,5 m са осовинским притиском од 

10t и полупречником окретања 11m, могу несметано 

пролазити саобраћајницама са минималном ширином од 

3,5m за једносмерни и 5m за двосмерни саобраћај. Нагиб 
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саобраћајнице не сме бити већи од 7%. 

 

 

IV  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА 

ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ  

      НАМЕНА 

 

4.1. ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

4.1.1. САОБРАЋАЈНА МРЕЖА 

 

Стање јавних путева, државних и општинских, није 

задовољавајуће у погледу нарушености коловозне 

површине (неравна, испуцала, са пуно ударних рупа), 

про-менљиве ширине коловоза и осталих елемената који 

не омогућавају безбедно одви-јање саобраћаја 

прописаним брзинама на појединим деоницама 

(примењени ради-јуси хоризонталних кривина, 

неповољни подужни нагиби нивелета, нефункциони-сање 

система одводњавања). Неопходно је побољшање мреже 

јавних општинских путева. Приоритет би требало да има 

санација и реконструкција постојаћих општинских путева 

и реализација нових деоница са функцијом међусобног 

пове-зивања микро-развојних руралних центара, 

туристичких простора и других саобра-ћајних тежишта 

општине садржавним путевима, општинским центром и 

центрима у мрежи насеља суседних општина. 

Према Просторном плану општине Бољевац, правила за 

изградњу и  реконструкци-ју саобраћајне   мреже  у 

грађевинском подручју подразумевају: 

 саобраћајнице изводити са савременим коловозним 

застором на адекватном до-њем построју, тампону и 

оивичити ивичњацима; 

 у профилу улице, поред саобраћајне функције, 

обезбедити простор за пролазак инфраструктурне 

мреже; 

 приликом планирања нових или реконструкција 

постојећих улица тежити да се обезбеди улично 

зеленило (дрвореди, травњации слично); 

 попречне профиле и коловозне конструкције свих 

саобраћајница димензиони-сати према меродавном 

саобраћајном оптерећењу; 

У функционално рангираној саобраћајној мрежи 

предметна саобраћајница остајe у рангу сабирне 

саобраћајнице, у новопројектованом сегменту укупне 

дужине од око 398.65 м. 

Новопројектована саобраћајница планира се као 

двосмерна са једном траком по смеру, ширине 5м. 

Нагиби нивелете предметне саобраћајнице дефинисани 

су према функционалном рангу, али и према 

објективним условима локације. 

У даљој разради техничке документације дозвољена је 

корекција нивелете у циљу постизања квалитетнијег 

саобраћајно – техничког решења. 

Коловозну конструкцију одредити према инжењерско-

геолошким карактеристи-кама тла и очекиваном 

саобраћајном оптерећењу, тј. структури возила која ће 

се њоме кретати, у складу са важећим прописима. 

Коловозни застор треба да је у функцији садржаја 

попречног профила саобраћајнице, подужних и 

попречних на-гиба, као и начина одводњавања застора. 

Одводњавање површинских вода ре-шавати 

нивелационим решењем саобраћајних површина тако 

да се површинске воде усмеравају подужним и 

попречним падовима и разливају по околном терену.  

  Приступ парцелама врши се непосредно. 

 

4.1.2. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА 

 

У складуса правилником дефинисани су услови за 

планирање простора јавних саобраћајних и пешачких 

површинаУ току разраде и спровођења плана при реша-

вању саобраћајних површина, прилаза објектима и 

других елемената уређења и изградње простора и 

објеката применити одредбе Правилника о техничким 

стандар-дима планирања, пројектовања и изградње 

објеката којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15). 

4.1.3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ      

  ПОВРШИНА 

 

У зонама регулације дозвољава се садња траве и ниског 

растиња водећи рачуна о безбеднсти саобраћаја и 

прописаној прегледности у кривинама. 

 

4.2. ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА, ОБЈЕКТИ И 

ПОВРШИНЕ 

4.2.1. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Оптималну дугорочну оријентацију снабдевања водом 

становништва представља из-градња рационалних 

регионалнихи међурегионалних водоводних система у 

које би били интегрисани и постојећи водоводни 

системи. Ови системи треба на складан на-чин да допуне 

недостајуће количине вода са локалних изворишта и 

повећају укупну сигурност рада система. 

Снабдевање водом - акумулација воде „Боговина“са 

постројењем за пречишћавање пијаће воде  је 

регионалног значаја јер, поред становништва општине 

Бољевац, мо-же да обезбеди водоснабдевање за 

становништво и привреду Бора и Зајечара. То омогућава 

да се будуће потребе за водом становништва и привреде 

Бољевца, могу сигурно обезбедити уз коришћење и свих 

локалних изворишта на територији општине Бољевац. 

Системом водоснабдевања „Боговина„ планира се 

снабдевање следећих места водом: Боговина насеље, 

Подгорац, Сумраковац, Савинац и део Оснића. 
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 Канализациони системи су у врло уској вези са 

водоснабдевањем и представља-ју функционалну и 

органску целинуса њим. Због тога се канализациони 

системи морају развијати упоредо са развојем система 

водоснабдевања. 

 С обзиром да су села мање густине насељености а 

самим тими количине отпад-них вода су мање, 

без обзира на квалитет и број септичких јама, оне 

непредстав-љају доминантни проблем али, у 

зависности од геолошких услова, 

неконтролисано изливање отпадних вода у 

подземље може да угрози квалитет постојеће 

воде која се из подземља користи за 

водоснабдевање. Због тога треба и усеоским 

насељима поправити стање санитације по 

принципима руралне  санитације  са  одвођењем  

отпадних  вода у  прописне вододрживе септичке 

јаме. 

 

4.2.2. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Постојећу Т.С.35/10KV треба реконструисати уз 

доградњу резервног трансформа-тора исте снаге. 

Постојећа мрежа ниског напона је најслабији део 

електроенергетског система, из-грађена јеу знатној мери 

на дрвеним стубовима и са недовољним пресеком 

провод-ника. Потребно је сукцесивно вршити 

реконструкцију исте на бетонским стубовима уз замену 

недовољног пресека проводника. 

Обновљиви извори енергије су значајан 

електроенергетски потенцијал који ће се у наредном 

планском периоду интезивније користити. 

Код изградње електроенергетских објеката као и других 

објеката у близини истих треба се придржавати важећих 

прописа, одговарајућих  техничких  препорука Е.Д. 

Србије и техничких услова надлежне 

електродистрибуције. 

Заштитни коридор за надземне водове у коме се 

недозвољава изградња било које врсте објекта износи 

15m за далеководе напона до 35kV, рачунато oд осе 

далеко-вода на обе стране. 

При томе се морају поштовати и други услови 

дефинисаних „Правилником о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова наз-

ивног напона од1 kV до 400kV 

(''Сл.лист.СФРЈ''бр.65/88,''Сл.листСРЈ''бр.18/92). 

Паралелно јавном путу, узаштитном појасу, могу се 

планирати паралелно вођени објекти енергетске 

инфраструктуре на растојању од најмање 3,0m од 

крајњих тачака дотичног инфраструктурног објекта до 

регулационе линије јавног пута. 

Могуће је укрштање енергетске инфраструктуре са 

јавним путем уз израду одгова-рајуће техничке 

документације. Укрштање се изводи управно на осу пута, 

уз смеш-тање инсталације у прописану заштитну цев која 

се поставља механичким подбушивањем испод трупа 

пута. Дубина на којој се налази горња кота заштитне цеви 

је на 1,35-1,50m од горње коте коловоза и на 1,00m од 

коте дна одводног ка-нала. Цев  је дужине једнаке целој 

ширини попречног профила, између крајњих та-чака 

профила, увећаној за по 3,00 m са сваке стране. 

У ванградском подручју недостајућа електрична енергија 

и снага се може обез-бедити у знатној мери и убрзанијом 

изградњом обновљивих извора електричне енергије 

пресвега МХЕ и ветроисоларних електрана за које 

постоје значајни потен-цијали. 

Из малих хидроелектрана електрична енергија се до 

потрошачких подручја може пренети преко одговарајуће 

електричне разводне мреже и трансформације што се 

односи и на друге О.И.Е. 

 Нисконапонска мрежа -Најугроженији део 

електроенергетског система општи-не Бољевац чини 

мрежа ниског напона која због дотрајалости и 

недовољног пресе-ка проводника не обезбеђује потребну 

сигурност и квалитет напајања. Потребно је сукцесивно 

вршити реконструкцију исте на бетонским стубовима са 

одговарајућим пресеком проводника приоритетно са 

кабловским самоносећим снопома у центрима насеља са 

додатним водовима 2х16мм2 за потребе напајања јавне 

расвете. 

 Јавна расвета – постојећу јавну расвету треба 

модернизовати, а нову градити ис-кључиво 

коришћењем савремених светлосних извора који уз 

већу ефикасност ангажују мању потрошњу 

електричне енергије, као што су натријумове  

светиљ-ке  високог притиска и метал халогене 

светиљке одговарајућих снага, прилаго-ђене значају 

саобраћајница. 

 Гасификација-на простору општине Бољевац нема 

изграђених гасовода и гасо-водних објеката 

 

4.2.3. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Постојећи објекти и мрежа каблова на посматраном 

подручју који су потенцијално угрожени изградњом  

планираних  нових  саобраћајних  коридора или неких  

дру-гих објеката, односно реконструкцијом постојећих, 

морају бити адекватно заштиће-ни пројектима 

измештања постојећих кабловских релација односно 

других објеката Телекома.  Доношењем  новог  планског  

документа  не  сме  се  ограничити  нити онемогућити 

приступ, односно службеност пролаза парцелама са 

инфраструктуром Телекома. 

Приликом планирања нових саобраћајних коридора или 

реконструкцију постојећих потребно је планирати 

полагања одговарајућих цеви за накнадно провлачење 

теле-комуникационих каблова Телекома у оквиру 

парцела у власништву имаоца саобра-ћајне 

инфраструктуре. Такође, за све нове објекте који ће бити 

грађени неопходно је предвидети нове 

телекомуникационе коридоре (пре свега, узпостојеће и 
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нове са-обраћајнице) којима би се, кад се за то укаже 

потреба, ти објекти повезали на по-стојећу мрежу 

Телекома. Натај начин,а у складу са тенденцијама развоја 

захтева-них телекомуникационих сервиса, ови ресурси би 

били расположиви за будућа про-ширења мреже као и за 

решавање телекомуникационих потреба корисника. 

 

V  НАМЕНА ПРОСТОРА И БИЛАНС ПОВРШИНА 

 

На основу утврђене планске концепције уређења и 

изградње простора, базиране на поставкама Просторног 

плана општине Бољевац, дефинисана је намена простора 

према начину коришћења простора и подели земљишта 

на површине јавне и остале намене.  

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ–У оквиру површина 

јавне намене планирано је измеш-тање дела пута на к. п. 

бр. 2837., К.О. Подгорац 2. Планом утврђена регулациона 

ширина планираног дела пута омогућава уређење истог у 

циљу решавања имо-винско-правних односа и 

утврђивању граница између јавног и осталог земљишта.  

 

Табела бр. 3 Намена простора и биланс површина  

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

КАТ. 

ПАРЦЕЛА 
ПОВРШИНА( м² ) 

Постојећи пут (у 

обухвату пдр-а за 

измеш-тање дела пута 

на к.п.2837) 

2837 2293 

Планирани пут(у 

обухвату пдр-а за 

измеш-тање дела пута 

на к.п.2837) 

2837/1 1975 

Планирани пут(у 

обухвату пдр-а за 

измеш-тање дела пута 

на к.п.2837) 

3836/3 2324 

 

ПОВРШИНА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ-користиће се у складу 

са наменом дефинисаном Просторним  планом општине 

Бољевац. Разрада површина остале намене није пред-мет 

овог плана. 

 

Табела бр. 4 Намена простора и биланс површина 

ПОВРШИНЕ 

ОСТАЛЕ 

НАМЕНЕ 

ПОВРШИНА( м² ) 

ПОСТОЈЕЋЕ ПЛАНИРАНО 

кат. парцела 

3836/1 
79560 77236 

кат. парцела 

2837/2 
- 318 

 

VI  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА 

ПОВРШИНЕ   

     ОСТАЛИХ НАМЕНА 

Општа правила уређења и грађења дата су Просторним 

планом општине Бољевац и чине основ за изградњу на 

грађевинском и осталом земљишту (пољопривредном, 

шумском, водном) осим з апросторе и објекте за које се 

пропише обавеза израде урбанистичког пројекта или 

урбанистичког плана. 

Утвређивање посебних правила уређења и грађења врши 

се на основу конкретних услова на терену и услова на 

длежних институција за прописивање истих, а у скла-ду 

са важећом законском регулативом и правилима струке. 

Правила и услови формулишу се у смислу вредности, 

минималних и маскималних, 

за ширине улица, величине парцела, ширину фронта, 

растојања од границе парце-ла и суседних објеката, 

проценат незастртихи зелених површина, индекс 

искориш-ћености, индекси зграђености, спратност и 

висину објеката; као и у смислу обаве-зујућих услова 

(регулациона линија, грађевинска линија, паркирање). 

Инфраструктурне објекте треба планирати као површине 

јавне намене. 

Изузетно, ако се раде на површинама изван површина 

јавне намене, за потребе по-јединачних инвеститора или 

групе, раде се по истим правилима која важе за објек-те 

те намене на површинама јавне намене. 

Управљање и одржавање ових објеката мора битиу 

складу са законском регулати-вом и на начин који 

обезбеђује њихово квалитетно коришћење, посебно ако 

су укључени у одговарајући јавни систем. 

Земљиште у границама обухвата плана је грађевинско и 

ванграђевинско. 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Грађевинско земљиште у обухвату  плана користи се 

као јавно грађевинско одно-сно као остало грађевинско 

земљиште. 

      •  Јавно грађевинско земљиште заступљено је као 

површине јавне намене – пу-теви (парцела 2837 

К.О.Подгорац 2). Парцела пута је катастарски 

формирана, ме-ђутим ситуација на терену је таква да је 

део парцеле пута заузет изграђеним објек-тима, 

стамбеним и помоћним те се у стварности не користи као 

некатегорисани пут. 

    •   Осталограђевинско земљиште је изграђенои 

неизграђено 

Изграђено грађевинско земљиште користи се за 

становање и то је породично ста-новање руралног 

типа.Парцелација на овим површинама често неодговара 

фактич-ком стању. Један број парцела је поцепан, 

извршена парцелација, на тим деловима су се изградили 

објекти и подигле ограде, али се објекти налазе својим 

деловима на више парцела. 

Изграђене парцеле су са величином парцела које се 
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крећу у распону од 800 до 880m
². 

Неизграђено 

грађевинско земљиште користи се као обрадиво 

земљиште за повртарску производњу (баште). 

 

ВАНГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

Заузима површину која је омеђена некатегорисаним 

путем и границом обухвата Плана (део парцеле 3836/1). 

Земљиште је пољопривредно и у функцији је пољо-

привредне производње. Користи се као пашњак. Преко 

поменуте парцеле је изгра-ђен некатегорисани пут који 

се користи због немогућности употребе некатегори-

саног пута на парцели 2837 К.О.Подгорац 2. 

VII  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

Након разматрања циљева, постојећег стања на терену 

и смерница и услова из плана вишег реда предложена 

решења би даљом разрадом кроз израду нацрта плана 

и спровођења процедуре у свајања а касније и 

спровођењем, кроз проце-дуру издавања грађевинске, 

употребне дозволе и других урбанистичких аката, 

применом правила грађења уређења прописаних 

планомом огућила побољшање саобраћајне 

инфраструктуре, боље саобраћајно повезивање унутар 

насеља и ре-шавање проблема озакоњења незаконито 

изграђених објеката.    

Израдом плана испуниће се стечена обавеза из 

Просторног плана Општине Бо-љевац и утврдити 

посебна правила уређења и грађења са крајњим циљем 

ква-литативног искоришћења затечених природних 

потенцијала окружења обухвата простора и створити 

специфично амбијентално окружење. 

Применом правила уређења и грађења на осталом 

грађевинском земљишту обез-бедила би се неопходна 

комунална опремљеност и могућност прикључака 

објека-та на квалитетну дистрибутивну мрежу 

инфрасруктурних капацитета што има за последицу 

подизање стандарда и позитивне ефекте на поједине 

категорије ква-литета животне средине 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 

                             

Број: 06-82/2017-I/7 

Датум: 27.07.2017. године 

                                                                                                       

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-

испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 

одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

Просторног плана општине Бољевац ("Службени лист 

општине Бољевац", бр. 15/3/11), Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и узрбанистичког планирања ("Службени 

гласник РС", бр. 64/2015), члана 39. Статута општине 

Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08 и 

25/15) и Мишљења Комисије за планове, бр. 06-75/2017-I 

од 27.06.2017. године, Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној  27. 07. 2017. године донела је 

 

О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ПУТА  

НА К.П. 7004 К.О. ЛУКОВО 

 

Члан 1. 

 Планом детаљне регулације за измештање дела пута 

на К.П. бр. 7004 К.О. Луково (у даљем тексту: План) 

утврђују се урбанистички критеријуми, смернице, 

решења и нормативи за дефинисање јавне површине 

односно измештање дела некатегорисаног пута на К.П. 

бр. 7004 К.О. Луково.  

  

Члан 2. 

Обухват Плана-а су катастарске парцеле К.П. бр. 

1428, К.П. бр. 1417/2 и бр. 1417/3, део К.П. бр. 7004, део 

К.П. бр. 1419/2 и део К.П. бр. 6973/12 све у К.О. Луково 

са прелиминарним границама:  

СЕВЕРОЗАПАД: Граница се пружа међном 

линијом између К.П. бр. 6973/12 и парцела бр. 7064/2 и 

бр. 1562/2; 

СЕВЕР: Граница се пружа међном линијом 

између К.П. бр. 6973/12 и бр. 1565/2 па наставља 

ИСТОЧНО и СЕВЕРНО међном линијом између К.П. бр. 

6973/12 и бр. 6973/13; 

ИСТОК Граница пролази кроз К.П. бр. 6973/12 и 

наставља се међном линијом између К.П. бр. 1417/2 и бр. 

1417/1; 

ЈУГОИСТОК: Граница се пружа међном линијом 

између К.П. бр. 1417/2 и бр. 1419/1, затим наставља 

међом између К.П. бр. 1417/3 и бр. 1419/1, затим 

наставља између К.П. бр. 1419/1 и бр. 1419/2; 

ЈУГ: Граница се пружа међном линијом између 

К.П. бр. 1419/2 и бр. 1421 па наставља кроз К.П. бр. 

1419/2 и бр. 7004, затим се граница наставља међном 

линијом између К.П. бр. 1428 и бр. 1429/1, затим међном 

линијом између К.П. бр. 1428 и бр. 6973/4 и завршава се 

ЗАПАДНО међном линијом између К.П. бр. 6973/4 и бр. 

6973/12 К.О. Луково. 

Обухват Плана је оквирне површине 1,00 ha. 

Члан 3. 

 План из члана 1. ове одлуке треба да садржи све 

елементе прописане чл 27. 28, 29, 30, 31. и 32. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 

81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 

145/2014). 

Члан 4. 

Циљ израде Плана је решавање имовинско-

правних односа и утврђивање граница између јавног и 

осталог земљишта односно измештање дела пута на К.П. 

бр. 7004 К.О. Луково. 

 

Члан 5. 

Израдом Плана испуниће се стечена обавеза из 

Просторног плана општине Бољевац и утврдити посебна 

правила уређења и грађења са крајњим циљем 

квалитативног искоришћења затечених природних 
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потенцијала окружења обухвата простора и створити 

специфично амбијентално окружење. 

 

Члан 6. 

 Рок за израду Плана из члана 1. ове одлуке је 1 

(једна) година од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

 Израду Плана из члана 1. ове одлуке финансираће 

Лукић Славка из Лукова, ЈМБГ: 0107958758323. 

Оквирна финансијска средства потребна за 

израду Плана износе око 600.000,00 динара. 

 

Члан 8. 

После доношења Одлуке о изради плана, 

носилац израде плана организује рани јавни увид 

односно упознавање јавности (физичких и правних лица) 

са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим 

решењима за развој просторне целине и ефектима 

планирања. 

 Рани јавни оглашава се седам дана пре отпочињања 

увида, у средствима јавног информисања и у 

електронском облику на интернет страници јединице 

локалне самоуправе, односно доносиоца плана и траје 15 

(петнаест) дана од дана објављивања. 

  

Члан 9. 

 По објављивању Одлуке о изради плана детаљне 

регулације из члана 1. ове одлуке носилац израде плана 

приступа изради нацрта плана у складу са чланом 48. 

Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 98/2013 – 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014), који подлеже стручној 

контроли. 

 

Члан 10. 

 Излагање Нацрта плана из члана 1. ове одлуке на 

јавни увид извршиће се после извршене стручне 

контроле. 

 Излагање Нацрта плана на јавни увид ће се огласити 

у дневном и локалном листу и траје 30 (тридесет) дана 

од дана оглашавања. 

 Место одржавања јавног увида је у просторијама 

Општинске управе Бољевац општине Бољевац. 

 

Члан 11. 

 План не садржи обавезу израду стратешке процене 

утицаја животне средине. 

 

Члан 12. 

 Саставни део ове одлуке је Мишљење Комисије за 

планове са одржане XXIV седнице, бр. 06-75/2017-I од 

27.06.2017. године и графички прилог планираног 

обухвата. 

 

Члан 13. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објавивања у "Службеном листу општине Бољевац". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-82 / 2017-I/8 

Бољевац, 27. 07. 2017. године 

                                                                                                       

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним 

предузећима  (''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Сл.лист општинe Бољевац'', 

бр.1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 27. 07. 2017. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуга  ЈКП  

Услуга Бољевац , бр. 375/2 од  06. 07. 2017. године, oсим 

за тачку II,  која се односи на цену за искључење са 

система инсталације за грејање по захтеву корисника, 

која се брише. 

Ценовник ће се примењивати од  01. 08. 2017. 

године. 

II 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу 

општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-82 / 2017-I/9 

Бољевац, 27. 07. 2017. године  

                                                                                                       

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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На основу члана 28. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 

105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), члана 12. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, 

бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 1/2008, 25/2015), Скупштина општине 

Бољевац, на седници одржаној 27. 07. 2017. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама  Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и начину располагања стварима 

у својини Општине Бољевац 

 

Члан 1. 

У Одлуци о прибављању, коришћењу, 

управљању и начину располагања стварима у својини 

Општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“ 

бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 

25/2015 и 11/2017) у члану 16. став 2. речи :“или на 

огласној табли општине Бољевац“ се бришу. 

 

Члан 2. 
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 У Одлуци о прибављању, коришћењу, 

управљању и начину располагања стварима у својини 

Општине Бољевац, члан 26. мења се и гласи: 

 

„У случају када поступак јавног надметања не 

успе ни  после два узастопно спроведена поступка јавног 

оглашавања, почетна висина закупнине по којој се 

непокретност даје у закуп умањиће се на 80% од почетне 

висине закупнине утврђене на начин и под условима из 

члана 33. и 34. ове Одлуке.  

У случају када се непокретност у поновљеном 

поступку јавног оглашавања са умањеном почетном 

висином закупнине, на начин и под условима из става 1. 

овог члана, не изда у закуп, висина закупнине се умањује 

на 60% од почетне висине закупнине, по којој цени ће се 

наставити са јавним оглашавањем“ 

 

Члан 3. 

У Одлуци о прибављању, коришћењу, 

управљању и начину располагања стварима у својини 

Општине Бољевац, у члану 46. став 3. мења се и гласи: 

„Купопродајну цену непокретности из става 1. и  

2.  овог члана утврђује Општинско веће општине 

Бољевац на основу утврђене тржишне вредности од 

стране надлежног пореског органа или судског вештака 

надлежне струке.“ 

Члан 4. 

    У Одлуци о прибављању, коришћењу, управљању 

и начину располагања стварима у својини Општине 

Бољевац, после  члана 49. додаје се  члан 49а. који гласи: 

     „Уколико поступак јавног надметања не успе 

Општинско веће ће поново донети одлуку о расписивању 

јавног позива. 

 Уколико прво јавно надметање не успе, приликом 

доношења одлуке о поновном покретању поступка, 

Општинско веће односно Председник општине може 

умањити утврђену почетну цену, али не више од 20%. 

 Уколико ни друго јавно надметање не успе, 

приликом доношења одлуке о трећем и сваком следећем 

поновном покретању поступка Општинско веће може 

умањити утврђену почетну цену, али не више од 50% по 

свим основима предвиђеним овом Одлуком.“ 

Члан 5.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 Број: 06-82 / 2017-I/10 

Бољевац, 27. 07. 2017. године  

                                                                                                       

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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На основу члана 108. Закона о становању и 

одржавању зграда (''Службени гласник РС'', бр. 

104/2016), члана 39. Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/2008, 25/2015), 

члана 18. Програма стамбене подршке лица без стана 

који је корисник права  на новчану социјалну помоћ 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 11/2017) и Листе 

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

23/2017), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 27. 07. 2017. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ 

I 

Додељује се стамбена подршка Спасенији 

Рајковић из Бољевца, ЈМБГ-2705982756015. 

II 

Стамбена подршка се додељује у новчаном 

износу од 300.000,00 динара  

III 

Овлашћује се председник општине Бољевац да 

закључи Уговор о додели стамбене подршке, у складу са 

чланом 19. Програма стамбене подршке лица без стана 

који је корисник права  на новчану социјалну помоћ 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 11/2017). 

IV 

Задужује се општински правобранилац општине 

Бољевац за праћење реализације  Уговора о додели 

стамбене подршке, као и контролу испуњености услова 

за доделу овог вида стамбене подршке за све време док 

она траје.  

V 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу 

општине Бољевац, на огласној табли Општине Бољевац и 

на сајту Општине Бољевац. 

VI 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може 

се изјавити жалба Општинском већу општине Бољевац у 

року о 15 дана од дана објављивања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-82 / 2017-I/11 

Бољевац, 27. 07. 2017. године 

                                                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                                                                        

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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На основу чл. 99. ст. 19. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009 – испр., 64/2010 – 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 
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50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 

145/2014), чл. 29. ст. 4. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС” бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др. закон и 108/2016), чл. 50. ст. 1. тач. 1. 

Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 

начину располагања стварима у својини општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“ 

бр.15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 

25/2015 и 11/2017), чл. 38. ст. 3. и чл. 59. ст. 5. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени лист општине 

Бољевац“ бр. 8/2016), и члана 39. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац” бр. 1/2008 

и 25/2015), а на предлог Комисије за прибављање зграда 

са земљиштем у јавну својину општине Бољевац 

непосредном погодбом, Скупштина општине Бољевац 

на седници одржаној дана 27. 07.  2017. године доноси  

О  Д  Л  У  К  У  

О ПРИБАВЉАЊУ ЗГРАДА СА ЗЕМЉИШТЕМ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  

 ПРИБАВЉАЈУ СЕ зграде са земљиштем у јавну 

својину општине Бољевац након спроведеног 

поступка непосредне погодбе од правног лица 

„Милениум Спорт” Д.О.О. ПИБ: 104986911, МБ: 

20284439, по купопродајној цени од 3.000.000,00 

динара, и то:  

1. земљиште на делу катастарских парцела  

(1) к.п. бр. 2832, потес Змијанац, по 

култури ливада 3. класе површине 

0,09,08 хa, врста земљишта – 

земљиште у грађевинском подручју,  

(2) к.п. бр. 2834, потес Змијанац, по 

култури врт 3. класе површине 

0,03,02 хa, врста земљишта – 

земљиште у грађевинском подручју,  

(3) к.п. бр. 2835/10, потес Змијанац, по 

култури пашњак 3. класе површине 

1,09,71 хa, врста земљишта – 

земљиште у грађевинском подручју,  

(4) к.п. бр. 2836/1, потес Змијанац, по 

култури њива 5. класе површине 

0,36,43 хa, врста земљишта – 

земљиште у грађевинском подручју,  

(5) к.п. бр. 2836/2, потес Змијанац, по 

култури ливада 3. класе површине 

0,06,81 хa, врста земљишта – 

земљиште у грађевинском подручју,  

укупне површине земљишта 1,65,05 хa, на којима је 

„Милениум Спорт” Д.О.О. уписан са приватном 

својином са обимом удела од 3328/16505, а које су све 

уписане у Лист непокретности бр. 1288 КО Бољевац;  

2. земљиште на делу к.п. бр. 2831/7 КО 

Бољевац, потес Змијанац, по култури земљиште под 

зградом-објектом 1 површине 0,17,53 хa, земљиште под 

зградом-објектом 2 површине 0,05,53 хa, земљиште под 

зградом-објектом 3 површине 0,00,10 хa, земљиште уз 

зграду-објекат површине 0,05,00 хa, њива 5. класе 

површине 0,59,31 хa, укупне површине земљишта 

0,87,47 хa, врста земљишта – градско грађевинско 

земљиште, на којој је „Милениум Спорт” Д.О.О. уписан 

са приватном својином са обимом удела од 1759/8747, 

а која је уписанa у Лист непокретности бр. 1409 КО 

Бољевац, као и зграде на истој к.п. бр. 2831/7 КО 

Бољевац, односно  

(1) објекат 1, зграда индустрије коже и 

крзна, површине 1753 м
2
, на којој је 

„Милениум Спорт” Д.О.О. уписан са 

приватном својином, обим удела 

348/1753, правни статус објекта – 

објекат има одобрење за употребу,  

(2) објекат 2, зграда привредних и 

других удружења, површине 553 м
2
, 

на којој је „Милениум Спорт” 

Д.О.О. уписан са приватном 

својином, обим удела – 

Заједнички, правни статус објекта – 

објекат има одобрење за употребу, и  

(3) објекат 3, помоћна зграда, 

површине 10 м
2
, на којој је 

„Милениум Спорт” Д.О.О. уписан са 

приватном својином, обим удела – 

Заједнички, правни статус објекта – 

објекат има одобрење за употребу.  

 По коначности ове одлуке приступиће се закључењу 

уговора између „Милениум Спорт” Д.О.О. и Општине 

Бољевац у року од 30 дана од дана достављања одлуке.  

 Износ купопродајне цене Општина Бољевац је дужна 

да исплати у року од 40 дана од дана закључења 

Уговора, с тим да ће се половина купопродајне цене у 

износу од 1.500.000,00 динара уплатити на дан 

закључења уговора а остатак у горе наведеном року.  

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 Општинско веће општине Бољевац донело је Одлуку 

о покретању поступка прибављања зграда са земљиштем 

у јавну својину Општине Бољевац непосредном 

погодбом, бр. 06-81/2017-II/15.1 од 20.07.2017. године.  

 Општинско веће општине Бољевац формирало је 

Решењем бр. 06-81/2017-II/15.1 од 20.07.2017. године 

Комисију за спровођење поступка прибављања зграда са 

земљиштем у јавну својину Општине Бољевац 

непосредном погодбом.  

 Комисија за спровођење поступка прибављања зграда 

са земљиштем у јавну својину Општине Бољевац 

непосредном погодбом је спровела поступак непосредне 

погодбе ради прибављања зграда са земљиштем у јавну 

својину Општине Бољевац, о чему је сачинила Записник 

бр. 06-81/2017-II/15.1 од 21.07.2017. године, те је 

предложила да Скупштина општина Бољевац донесе 

Одлуку о прибављању зграда са земљиштем у јавну 

својину Општине Бољевац,  

1. земљиште на делу катастарских парцела  

(1) к.п. бр. 2832, потес Змијанац, по 

култури ливада 3. класе површине 

0,09,08 хa, врста земљишта – 

земљиште у грађевинском подручју,  

(2) к.п. бр. 2834, потес Змијанац, по 

култури врт 3. класе површине 

0,03,02 хa, врста земљишта – 

земљиште у грађевинском подручју,  

(3) к.п. бр. 2835/10, потес Змијанац, по 

култури пашњак 3. класе површине 
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1,09,71 хa, врста земљишта – 

земљиште у грађевинском подручју,  

(4) к.п. бр. 2836/1, потес Змијанац, по 

култури њива 5. класе површине 

0,36,43 хa, врста земљишта – 

земљиште у грађевинском подручју,  

(5) к.п. бр. 2836/2, потес Змијанац, по 

култури ливада 3. класе површине 

0,06,81 хa, врста земљишта – 

земљиште у грађевинском подручју,  

укупне површине земљишта 1,65,05 хa, 

на којима је „Милениум Спорт” Д.О.О. 

уписан са приватном својином са обимом 

удела од 3328/16505, а које су све 

уписане у Лист непокретности бр. 1288 

КО Бољевац;  

2. земљиште на делу к.п. бр. 2831/7 КО 

Бољевац, потес Змијанац, по култури 

земљиште под зградом-објектом 1 

површине 0,17,53 хa, земљиште под 

зградом-објектом 2 површине 0,05,53 хa, 

земљиште под зградом-објектом 3 

површине 0,00,10 хa, земљиште уз 

зграду-објекат површине 0,05,00 хa, њива 

5. класе површине 0,59,31 хa, укупне 

површине земљишта 0,87,47 хa, врста 

земљишта – градско грађевинско 

земљиште, на којој је „Милениум Спорт” 

Д.О.О. уписан са приватном својином са 

обимом удела од 1759/8747, а која је 

уписанa у Лист непокретности бр. 1409 

КО Бољевац, као и зграде на истој к.п. бр. 

2831/7 КО Бољевац, односно  

(1) објекат 1, зграда индустрије коже и 

крзна, површине 1753 м
2
, на којој је 

„Милениум Спорт” Д.О.О. уписан са 

приватном својином, обим удела 

348/1753, правни статус објекта – 

објекат има одобрење за употребу,  

(2) објекат 2, зграда привредних и 

других удружења, површине 553 м
2
, 

на којој је „Милениум Спорт” 

Д.О.О. уписан са приватном 

својином, обим удела – Заједнички, 

правни статус објекта – објекат има 

одобрење за употребу, и  

(3) објекат 3, помоћна зграда, површине 

10 м
2
, на којој је „Милениум Спорт” 

Д.О.О. уписан са приватном 

својином, обим удела – Заједнички, 

правни статус објекта – објекат има 

одобрење за употребу,  

од „Милениум Спорт” Д.О.О. ПИБ: 104986911, МБ: 

20284439, по купопродајној цени од 3.000.000,00 динара. 

 По коначности ове Одлуке приступиће се закључењу 

уговора између Општине Бољевац и „Милениум Спорт” 

Д.О.О. у року од 30 дана од дана достављања ове одлуке.  

 На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву 

ове одлуке.  

 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном листу општине Бољевац 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове 

одлуке странка може да покрене управни спор пред 

надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања 

Одлуке.  

 Одлуку доставити:  

 Комисији за прибављање зграда са земљиштем 

у јавну својину општине Бољевац 

непосредном погодбом,  

 „Милениум Спорт” Д.О.О. Мионица, Кнеза 

Грбовића бб,  

 Општинском правобраниоцу општине 

Бољевац,  

 архиви.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  

Број:06-82 / 2017-II/12 

Бољевац, 27. 07. 2017. године  

 

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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На основу члана 38. став 3. и члана 40. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 8/2016), те члана 39. Статута општине 

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

и и 25/2015), а на предлог Комисије за отуђење, размену, 

давање у закуп и прибављања грађевинског земљишта у 

својини Општине Бољевац, Скупштина општине 

Бољевац, на седници одржаној дана 27. 07. 2017. године, 

донела је  

O Д Л У К У  

о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине  

 

 ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште из јавне 

својине Општине Бољевац након спроведеног поступка 

јавног надметања, Степановић Јадранки из Новог 

Београда, ул. Зарија Вујошевића бр. 77, л.к. бр. 

004377134 ПС Звездара, ЈМБГ: 1603967715085, и то 

катастарска парцела бр. 6542/1 КО Мирово, потес 

Ртањ, пашњак 3. класе, површине 1,59,22 hа, врста 

земљишта – грађевинско земљиште изван грађевинског 

подручја, уписана у Лист непокретности бр. 150 КО 

Мирово, по купопродајној цени од 3.050.586,00 динара, 

и катастарска парцела бр. 6542/3 КО Мирово, потес 

Ртањ, пашњак 3. класе, површине 0,03,86 hа, врста 

земљишта – грађевинско земљиште изван грађевинског 

подручја, уписана у Лист непокретности бр. 150 КО 

Мирово, по купопродајној цени од 100.275,00 динара.  

 По коначности ове одлуке приступиће се закључењу 

уговора између Јадранке Степановић из Новог Београда 

и Општине Бољевац у року од 30 дана од дана 

достављања одлуке.  

 Целокупан износ купопродајне цене Јадранка 

Степановић из Новог Београда је дужна да исплати 

даном закључења уговора на жиро рачун општине 

Бољевац бр. 840-811151843-89 по моделу 97 20026, сврха 

уплате: примања од продаје непокретности у корист 

нивоа општина.  

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 
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Бољевац.  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 Општинско веће општине Бољевац донело је Одлуку 

о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта 

јавним надметањем, бр. 06-60/2017-II/11.1 од 25.05.2017. 

године.  

 Комисија за отуђење, размену, давање у закуп и 

прибављања грађевинског земљишта у својини Општине 

Бољевац је објавила Оглас бр. 06-60/2017-II/11.1 дана 

26.05.2017. године  у дневном листу Народне новине, на 

огласној табли Општине Бољевац и на сајту Општине 

Бољевац, и заказала јавно надметање за 30.06.2017. 

године у 12,00 часова.  

 На Оглас за отуђење грађевинског земљишта из јавне 

својине општине Бољевац (лицитацијом) пристигла  је 1 

(једна) благовремена пријава и то пријава Степановић 

Јадранке из Новог Београда, ул. Зарија Вујошевића бр. 

77, л.к. бр. 004377134 ПС Звездара, ЈМБГ: 

1603967715085, заведена под бр. 464-21/2017-III-01 од 

27.06.2017. године.  

 По закљученом јавном надметању, Комисија је 

констатовала да је најповољнији понуђач за катастарску 

парцелу бр. 6542/1 КО Мирово, потес Ртањ, пашњак 3. 

класе, површине 1,59,22 hа, врста земљишта – 

грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, 

уписана у Лист непокретности бр. 150 КО Мирово – 

Степановић Јадранка из Новог Београда, ул. Зарија 

Вујошевића бр. 77, л.к. бр. 004377134 ПС Звездара, 

ЈМБГ: 1603967715085, пријава заведена под бр. 464-

21/2017-III-01 од 27.06.2017. године по излицитираној 

цени од 3.050.586,00 динара, односно да је најповољнији 

понуђач за катастарску парцелу бр. 6542/3 КО Мирово, 

потес Ртањ, пашњак 3. класе, површине 0,03,86 hа, врста 

земљишта – грађевинско земљиште изван грађевинског 

подручја, уписана у Лист непокретности бр. 150 КО 

Мирово – Степановић Јадранка из Новог Београда, ул. 

Зарија Вујошевића бр. 77, л.к. бр. 004377134 ПС 

Звездара, ЈМБГ: 1603967715085, пријава заведена под бр. 

464-21/2017-III-01 од 27.06.2017. године по 

излицитираној цени од 100.275,00 динара.  

 Комисија за отуђење, размену, давање у закуп и 

прибављање грађевинског земљишта у својини општине 

Бољевац предложила је да Скупштина општина Бољевац 

донесе Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из 

јавне својине, катастарске парцеле бр. 6542/1 КО 

Мирово, потес Ртањ, пашњак 3. класе, површине 1,59,22 

hа, врста земљишта – грађевинско земљиште изван 

грађевинског подручја, уписана у Лист непокретности 

бр. 150 КО Мирово, Степановић Јадранки из Новог 

Београда, ул. Зарија Вујошевића бр. 77, л.к. бр. 

004377134 ПС Звездара, ЈМБГ: 1603967715085, по 

купопродајној цени од 3.050.586,00 динара, и к.п. бр. 

6542/3 КО Мирово, потес Ртањ, пашњак 3. класе, 

површине 0,03,86 hа, врста земљишта – грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, уписана у Лист 

непокретности бр. 150 КО Мирово, Степановић Јадранки 

из Новог Београда, ул. Зарија Вујошевића бр. 77, л.к. бр. 

004377134 ПС Звездара,  

 

ЈМБГ: 1603967715085, по купопродајној цени од 

100.275,00 динара.  

 По коначности ове Одлуке приступиће закључењу 

уговора између Општине Бољевац и Степановић 

Јадранке из Новог Београда у року од 30 дана од дана 

достављања одлуке.  

 На основу наведеног, а према члану 38. став 3. и 

члану 40. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучено је 

као у диспозитиву ове одлуке.  

  ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове 

одлуке странка може да покрене управни спор пред 

надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања 

Одлуке.  

 Одлуку доставити:  

- Степановић Јадранки из Новог Београда, ул. 

Зарија Вујошевића бр. 77,  

- Општинском правобранилаштву општине 

Бољевац, и  

- архиви.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  

 

Број: 06-82 / 2017-I/13  

Бољевац, 27. 07. 2017. године  

 

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 

15 

На основу члана 38. став 3. и члана 40. 

Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 8/2016) и чл. 68. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац” бр. 1/2008 и 25/2015), а на предлог 

Комисија за отуђење, размену, давање у закуп и 

прибављање грађевинског земљишта у својини 

општине Бољевац, Скупштина општине Бољевац 

дана 27. 07. 2017. године доноси  

 О  Д  Л  У  К  У 

о давању у закуп грађевинског земљишта  

 БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА понуда 

Срећковић Микице из Лукова, л.к. бр.: 004877095 ПС 

Бољевац, ЈМБГ: 3110954753310, заведена под бр. 464-

18/2017-III-01 од 29.05.2017. године, И ДАЈЕ СЕ У 

ЗАКУП грађевинско земљиште на ЛОКАЦИЈСКОМ 

МЕСТУ бр. 1 за ЛОКАЦИЈУ бр. 1 на к.п. бр. 308/14 КО 

Бољевац, улица Светосавска, иза зграде Суда у Бољевцу, 

у површини од 15 m
2
, на период од 5 (пет) година ради 

постављања мањег монтажног објекта – монтажне 

гараже, по Јавном огласу за давање у закуп грађевинског 

земљишта бр. 06-58/2017-II објављеном на огласној 

табли Општине Бољевац, на огласним таблама месних 

заједница и на сајту Општине Бољевац дана 26.04.2017. 

године.  

 По коначности ове Oдлуке приступиће се закључењу 

уговора са Срећковић Микицом из Лукова, л.к. бр. 

004877095 ПС Бољевац, ЈМБГ: 3110954753310.  

 Цена закупа грађевинског земљишта за 

ЛОКАЦИЈСКО МЕСТО бр. 1 за ЛОКАЦИЈУ бр. 1 

износи 54.574,00 динара за период од 5 година и исти се 

даје на период од 5 (пет) година.  

 Уколико именовани у року од 15 дана од дана 

пријема позива да потпише уговор не приступи 

потписивању Уговора, губи право на закуп као и на 
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повраћај депозита и уплаћених такси у овом поступку.  

 Приликом закључења уговора закупац је дужан да 

приложи средство финансијског обезбеђења за редовно 

испуњење обавеза и то бланко меницу и менично 

овлашћење.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Комисија је дана 26.04.2017. године објавила 

Јавни оглас за давање у закуп грађевинског земљишта 

јавним надметањем бр. 06-58/2017-II, и заказала јавно 

надметање за 31.05.2017. године у 12,00 часова.  

 До истека рока за подношење пријава за јавно 

надметање за давање у закуп грађевинског земљишта по 

Јавном огласу за давање у закуп грађевинског земљишта 

бр. 06-58/2017-II од 26.04.2017. године, односно до дана 

29.05.2017. године до 15,00 часова, пристигла је једна 

понуда Срећковић Микице из Лукова, заведена под 

бројем 464-18/2017-III-01 од 29.05.2017. године.  

 Неблаговремених пријава није било.  

 Лицитацији је присуствовао Микица Срећковић из 

Лукова, л.к. бр. 004877095 ПС Бољевац, ЈМБГ: 

3110954753310.  

 У складу са чл. 52. ст. 8. Одлуке о грађевинском 

земљишту, именовани је почетну цену од 51.975,00 

увећао за један лицитациони корак у износу од 2.599,00 

динара. Именовани је на три позива изјавио да остаје 

при понуди од 54.574,00 динара за период од 5 година и 

да је сагласан са ценом закупа у износу од 54.574,00 

динара за период од 5 година.  

 По закљученом јавном надметању Комисија је 

констатовала да је најповољнији понуђач за закуп 

грађевинског земљишта – на ЛОКАЦИЈСКОМ МЕСТУ 

бр. 1 за ЛОКАЦИЈУ бр. 1 на к.п. бр. 308/14 КО Бољевац, 

улица Светосавска, иза зграде Суда у Бољевцу, у 

површини од 15 m
2
, на период од 5 (пет) година Микица 

Срећковић из Лукова, л.к. бр. 004877095 ПС Бољевац, 

ЈМБГ: 3110954753310, те да цена закупа за период од 5 

(пет) година износи 54.574,00 динара, уз обавезу закупца 

да закупнину плати на 5 (пет) једнаких годишњих рата, с 

тим што ће прву рату платити у року од 15 дана од дана 

потписивања уговора, а преостале четири, на једнаке 

годишње рате и то сваке године до 31. марта за текућу 

годину, а што ће се ближе регулисати уговором.  

  ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове 

одлуке странка може да покрене управни спор пред 

надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања 

одлуке.  

 Одлуку доставити: 

- Микици Срећковићу из Лукова,  

- Општинском правобранилаштву општине 

Бољевац,  

- архиви.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  

 

Број:06-82 / 2017-I/14 

Бољевац, 27. 07. 2017. године  

 

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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На основу члана 34. Закона о јавној својини ( 

„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 

105/2014), члана 10.  и 12. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 

99/2015 и 42/2017), члана 36. Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и начину располагања стварима 

у својини општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац“,  бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 

8/2014, 25/2015 и 11/2017) и члана 39. Статута општине 

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

25/2015), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 27. 07. 2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

 

I 

      Дају се у закуп пословне просторије  у својини 

Општине Бољевац непосредном погодбом и то: 

1) у улици Краља Александра бр.5: 

             а) Спортском савезу општине Бољевац- пословни 

простор -  просторија бр. 3, површине 20,24 m
2
 ; 

 

2)у улици Краља Александра бб (Барака иза 

Културно образовног центра Бољевац): 

а) Удружењу „Искон“ – пословни простор 

површине 30,65 m
2 
; 

б) Друштву Ром Бољевац – пословни простор 

површине  27,92 m
2 
; 

в) „Омладинском клубу Бољевац“ – пословни 

простор површине  35,46 m
2 

; 

 

3)у улици Краља Александра (иза зграде 

Општине Бољевац) 

а) Ловачком удружењу „Бољевац“  – пословни 

простор површине  25,39 m
2 

. 

 

II 

 Пословне просторије дају се у закуп на 5 година, уз 

обавезу плаћања месечне закупнине у износу од 20 % од 

утврђене висине закупнине, и то за пословне просторије: 

1) у улици Краља Александра бр.5: 

 а) Спортском савезу општине Бољевац -  

просторија бр. 3, површине 20,24 m
2
 – цена закупа 

месечно износи 1.045,00  динара; 

 

2)у улици Краља Александра бб (Барака иза 

Културно образовног центра Бољевац): 

а)Удружењу „Искон“ – пословни простор 

површине 30,65 m
2   

– цена закупа месечно износи 

1.214,00  динара; 

б)Друштву Ром Бољевац – пословни простор 

површине  27,92 m
2   

– цена закупа месечно износи 

1.105,00  динара; 

в) „Омладинском клубу Бољевац“ – пословни 

простор површине  35,46 m
2   

– цена закупа месечно 

износи 1.368,00  динара; 

 

3)у улици Краља Александра (иза зграде 

Општине Бољевац) 
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а) Ловачком удружењу „Бољевац“  – пословни 

простор површине  25,39 m
2   

– цена закупа месечно 

износи 1.005,00  динара. 

 

 

III 

 Закупци пословних просторија дужни су да 

плаћају трошкове као што су: струја, вода, грејање, 

чишћење и редовно текуће одржавање пословног 

простора, сразмерно површини пословних просторија 

које закупљују. 

 

IV 

На основу ове Одлуке закључиће се Уговори  о 

закупу са удружењима наведеним у члану I,  у складу са  

Одлуком о прибављању, коришћењу, управљању и 

начину располагања стварима у својини општине 

Бољевац. 

Овлашћује се председник општине Бољевац за 

закључење Уговора о закупу. 

 

V 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-82 / 2017-I/15 

Бољевац, 27. 07. 2017. године 

 

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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На основу члана 16- 21. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 39. Статута 

општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", 

бр. 1/2008 и 25/2015), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 27. 07. 2017. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Надзорног  одбора  

ЈКП  Услуга Бољевац 

 

I 

Разрешавају се функције чланова Надзорног  одбора  ЈКП 

Услуга Бољевац услед истека периода на који су 

именовани:             

- Нели Ђорђевић, председник Надзорног  одбора  ЈКП 

Услуга Бољевац, 

- Славица Рожа, члан из реда запослених, 

- Жаклина Добрић, члан. 

 

 

II 

           Именују се на функцију чланова Надзорног  

одбора  ЈКП  Услуга Бољевац на период од четири 

године: 

- Нели Ђорђевић, председник Надзорног  одбора  ЈКП 

Услуга Бољевац, 

- Славица Рожа, члан из реда запослених, 

- Жаклина Добрић, члан. 

 

III 

               Ово решење објавити у Службеном листу 

општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-82 / 2017-I/16.1 

Бољевац, 27. 07. 2017. године 

                                                                                                                  

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 

тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Службени лист општинe 

Бољевац“, бр. 1/08 и 25/2015), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 27. 07. 2017. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању  члана  Школског одбора 

Основне школе „9. српска бригада“ Бољевац 

 

I 

 У члану  I Решења о именовању чланова чланова  

Школског одбора Основне школе „9. српска бригада“ 

Бољевац  разрешава се: 

- Лела Кукић, представник родитеља, због 

престанка основа по ком је именована   

 

                                               II 

За члана  Школског одбора Основне школе „9. 

српска бригада“ Бољевац именује се: 

- Бобан Трајковић, представник родитеља, до 

истека мандата овог Школског одбора. 

 

III  

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-82 / 2017-I/16.2 

Бољевац, 27. 07. 2017. године     

                                                                                                         

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 
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На основу Закона о правобранилаштву чл.5. ст.1. 

и чл.11. (’’Сл. гласник Републике Србије'', бр. 55/2014), 

Закона о јавној својини чл. 10. ст.7. (''Сл. гласник 

Републике Србије'', бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) , 

Закона о јавним путевима чл.5. ст.4. и чл.2. ст.6. тач.7 ( 

''Сл.гласник Републике Србије'', бр. 

101/2005,123/2007,101/2011,93/2012 и 104/2013), на 

основу Плана детаљне регулације за измештање дела 

пута на к.п.  бр. 6608/3 и дела пута на к.п. бр. 5619/5 у КО 

Мирово (''Сл. лист општине Бољевац'', бр. 33/2016), а  на 

предлог Општинског правобранилаштва општине 
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Бољевац, Скупштина општине Бољевац на седници  27. 

07. 2017. године,  доноси                         

ОДЛУКУ О ГАШЕЊУ 

к.п. бр. 6608/3 и к.п. бр. 5619/5  у КО Мирово 

Члан 1. 

    Настала је промена на јавном Општинском 

некатегорисаном путу на к.п. бр. 6608/3 и к.п. бр. 5619/5  

у м.зв. „Стриковац“ у КО Мирово, па су исти у овим 

деловима престали да постоје. 

Члан 2. 

     Проглашава се саобаћајна површина на кп.бр. 

6608/3 и кп.бр. 5619/5 у м.зв. „Стриковац“ у КО Мирово 

непостојећом и иста се гаси . 

Члан 3. 

      Одлука ступа на снагу  8 дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Општине Бољевац“ .                                                                   

                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Бр.06-82 / 2017-I/17                

Бољевац, 27. 07. 2017. Године 

           

                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                      

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                Слађан Ђимиш, с.р. 

                                                 

 


