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1. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини (''Сл. гл. РС'',  бр. 72/11, 88/2013,  105/2014, 

104/2016-др. закон, 108/2016 и 113/2017), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гл. РС'', бр. 129/07, 

83/2014-др. закон и 101/2016- др. закон) и члана 18. тачке 

26. Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'',  бр. 1/2008, 25/2015, 26/2017 и 40/2017), 

Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној дана 

01. 03. 2018. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА ЗА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ И АДМИНИСТРАТИВНИ 

ПРЕНОС 

НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗЕМЉИШТА) У КО МИРОВО 

 

Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак за 

утврђивање јавног интереса за експропријацију и 

административни пренос непокретности (земљишта) у 

КО Мирово, у корист општине Бољевац. 

 

Члан 2. 

  Непокретности за које се покреће поспутак 

утврђивања јавног интереса за  експропријацију и 

административни пренос  су  кп.бр. 5612/3, дела кп. бр. 

5611/2 и дела кп.бр. 5620 у КО Мирово. 

 

Члан 3. 

  Задужује се Општинска управа општине 

Бољевац, да надлежном Општинском правобранилаштву 

достави сву потребну документацију за подношење 

предлога Влади Рпублике  Србије за утврђивање јавног 

интереса за експропријацију и административни пренос 

непокретности у КО Мирово из члана 2.   

              

Члан 4. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  Службеном листу Општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/2 

Бољевац, 01. 03. 2018. Године 

                                                                                                                                                                      

                                     ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

                     Слађан Ђимиш, дипл.инж.пољ.,с.р. 

2. 

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), Плана 

генералне регулације за насељено место Бољевац 

("Службени лист општине Бољевац", бр. 15/2/11), 

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, 25/15, 26/17 и 40/17) и Мишљења Комисије за 

планове, бр. 06-12/2018-I од 14.02.2018. године, 

Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 

2018. године донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

УРЕЂЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ РЕКЕ АРНАУТЕ ОД ФПМ 

АГРОМЕХАНИКА ДОО ДО ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА (ППОВ) 

 

Члан 1. 

 Планом детаљне регулације за уређење и регулацију 

реке Арнауте од ФПМ Агромеханика ДОО до Постројења 

за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) (у даљем тексту: 

План) утврђују се урбанистички критеријуми, смернице, 

решења и нормативи за организацију, уређење и 

коришћење простора од ФПМ Агромеханика ДОО до 

Постројења за пречишћавање отпадних вода. 

 Носилац израде Плана је Општина Бољевац. 

Члан 2. 

 Истовремено са израдом Плана приступа се изради 

Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну 

средину, који је саставни део Плана. 

Члан 3. 

Обухват Плана-а су следеће катастарске парцеле: 

 К.О. Валакоње: део К.П. бр. 12835, К.П. бр. 9622, 

9623, део 9634, К.П. бр. 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 

9641, 9642, 9643, 9644 и 9645; 

 К.О. Бољевац: део К.П. бр.4888/2, део К.П. бр. 

4908/1, К.П. бр. 3036, 3037/2, 3039/2, 3040/1, 3040/2, 

3041/1, део К.П. бр. 3041/2 и бр. 3046; 

 К.О. Мали Извор: део К.П. бр. 10288, део К.П. бр. 

10295, К.П. бр. 6618, 6619, 6620, део К.П. бр. 6624, 6627 и 

део К.П. бр.  6628. 

 Прелиминарне границе Плана су:  

"СЕВЕРНО се граница пружа међном линијом између 

К.П. бр. 6617 и парцела бр. 6619 и бр. 6618 К.О. Мали 

Извор па сече К.П. бр. 10288 К.О. Мали Извор (12834 К.О. 

Валакоње) и наставља у К.О. Валакоње међом између К.П. 

бр. 9621 и 9622 затим се ИСТОЧНО наставља међном 

линијом између К.П. бр. 9618 К.О. Валакоње и парцела 

К.П. бр. 9622 и 9623 К.О. Валакоње и наставља се кроз 

К.П. бр. 9624 К.О. Валакоње и К.П. бр. 12835 К.О. 

Валакоње (4888/2 К.О. Бољевац) затим наставља кроз К.П. 

бр. 3041/2 К.О. Бољевац и сече К.П. бр. 12835 К.О. 

Валакоње (4888/2 К.О. Бољевац) затим се граница 

наставља кроз К.П. бр. 9634 К.О. Валакоње и сече К.П. бр. 

12801/4 К.О. Валакоње и наставља међом између К.П. бр. 

12801/4 К.О. Валакоње и парцела 9635, 9636, 9637, 9641, 

9642, 9643, 9644 и 9645, све у К.О. Валакоње затим 

наставља ЈУЖНО међном линијом између К.П. бр. 9645  и 

бр. 12835 К.О. Валакоње и наставља међом између К.П. бр. 

4888/2 К.О. Бољевац (12835 К.О. Валакоње) и парцела 

2982/1, 2982/2 и 2997 К.О. Бољевац па ЗАПАДНО се 

граница се пружа међом између К.П. бр. 4888/2 К.О. 

Бољевац (12835 К.О. Валакоње) и парцела 2998, 2999, 

3032, 3033, 3034/1, 3035/1, 3037/3, 3037/1 К.О. Бољевац 

затим се наставља између 3037/2 и 3037/1, па између 

3041/1 и парцела 3037/1 и 3039/1 па међом између 3039/1 и 

3041/1, затим сече 4908/1 К.О. Бољевац и наставља међном 

линијом између К.П. бр. 3043 К.О. Бољевац и парцела 

3039/2 и 3046 па наставља између К.П. бр. 3046 К.О. 

Бољевац и парцела 3045 и 3047 и граница затим наставља у 

К.О. Мали Извор пресецањем К.П. бр. 10295 К.О. Мали 
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Извор и наставља кроз К.П. бр. 6628 и 6624 К.О. Мали 

Извор и завршава се међном линијом између К.П. бр. 6621 

и парцела 6620 и 6619, све  у К.О. Мали Извор." 

Обухват Плана је оквирне површине 6,52 ha. 

Члан 4. 

План из члана 1. ове одлуке треба да садржи све 

елементе прописане члановима 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) и чл. 25.-30. Правилника o садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и 

узрбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 

64/2015). 

План се израђује у 5 (пет) примерака у аналогном и 

дигиталном облику (DWG и PDF). 

 

Члан 5. 

Циљ израде Плана је обезбеђење рационалне 

организације, уређења и коришћења простора у обухвату 

Плана. 

Основни циљ израде и доношења Плана је стварање 

законске основе за решавање имовинско-правних односа у 

обухвату Плана. 

Члан 6. 

Израдом Плана испуниће се стечена обавеза из 

Просторног плана општине Бољевац и Плана генералне 

регулације за насељено место Бољевац и утврдити посебна 

правила уређења и грађења са крајњим циљем 

квалитативног искоришћења затечених природних 

потенцијала окружења обухвата простора и створити 

специфично амбијентално окружење. 

Члан 7. 

 Рок за израду Плана из члана 1. ове одлуке је 1 (једна) 

година од дана доношења ове Одлуке. 

Члан 8. 

Израда Плана из члана 1. ове одлуке и Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Плана на животну средину 

финансира се средствима Буџета Општине Бољевац за 

2018. годину. 

Оквирна финансијска средства потребна за израду Плана 

износе око 750.000,00 динара.                     

Члан 9. 

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 увид 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. 

Место одржавања раног јавног увида је у просторијама 

Општинске управе Бољевац општине Бољевац. 

Члан 10. 

 По објављивању Одлуке о изради Плана 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 11. 

 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 12. 

 Саставни део ове одлуке је Мишљење Комисије за 

планове са одржане I седнице, бр. 06-12/2018-I од 

14.02.2018. 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: 06-15 / 2018-I/3 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

                                                                                                                                                                      

                                     ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

                     Слађан Ђимиш, дипл.инж.пољ.,с.р. 

3. 

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, 

25/15, 26/17 и 40/17) и Мишљења Комисије за планове, 

бр. 06-12/2018-I од 14.02.2018. године, Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2018. 

године донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ИСПРЕД  

ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА 

"БОГОВИНСКА ПЕЋИНА" 

 

Члан 1. 

 Планом детаљне регулације за уређење простора 

испред заштићеног природног добра "Боговинска 

пећина" (у даљем тексту: План) утврђују се 

урбанистички критеријуми, смернице, решења и 

нормативи за организацију, уређење и коришћење 

простора испред заштићеног природног добра 

"Боговинска пећина"  

Члан 2. 

 Не приступа се изради Извештаја о стратешкој 

процени утицаја Плана на животну средину. 

 

Члан 3. 

Обухват Плана-а су катастарске парцеле К.П. бр. 

4397/2, 4400/2, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419/2 
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и део К.П. бр. 4436/1, све у К.О. Боговина, са 

прелиминарним границама:  

"СЕВЕРНО се пружа међном линијом између К.П. бр. 

4397/2 и парцела бр. 4397/1 и бр. 4396 затим се на 

СЕВЕРОИСТОК-у наставља међном линијом између 

К.П. бр. 4397/2 и бр. 4390 па наставља ИСТОЧНО 

међном линијом између К.П. бр. 4419/2 и бр. 4419/1 

затим ИСТОЧНО граница се пружа међном линијом 

између К.П. бр. 4419/2 и бр. 4420/2  и наставља се 

СЕВЕРНО међном линијом између К.П. бр. 4418 и бр. 

4421 и између К.П. бр. 4436/1 и бр. 4421 па наставља 

ИСТОЧНО кроз К.П. бр. 4436/1 и наставља 

ЈУГОИСТОЧНО међном линијом између К.П. бр. 4417 и 

бр. 9339, затим наставља међом између К.П. бр. 4416 и 

бр. 4410 затим се ЈУЖНО граница пружа међном 

линијом између К.П. бр. 4416 и бр. 4411 па између К.П. 

бр. 4415 и бр. 4411 и  наставља између К.П. бр. 4413 и бр. 

4411 и бр. 4412, затим се граница ИСТОЧНО наставља 

међном линијом између К.П. бр. 4413 и бр. 4412 па 

ЈУЖНО се граница пружа међном линијом између 

парцела К.П. бр. 4413, 4414, 4400/2 и К.П. бр. 4400/1 

затим ЗАПАДНО се наставља међном линијом између 

К.П. бр. 4400/2 и бр. 4399 па наставља СЕВЕРНО између 

4436/1 и 4399, даље се наставља ЗАПАДНО између К.П. 

бр. 4436/1 и 4399 па СЕВЕРНО се граница пружа међном 

линијом између К.П. бр. 4436/1 и 4398 па наставља 

ИСТОЧНО између 4397/2 и 4398 затим СЕВЕРНО 

између 4397/2 и 4398 и завршава ЗАПАДНО између К.П. 

бр. 4397/2 и бр. 4398." 

Обухват Плана је оквирне површине 2,73 ha. 

 

Члан 4. 

 План из члана 1. ове одлуке треба да садржи све 

елементе прописане члановима 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) и чл. 25.-30. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и узрбанистичког планирања ("Службени 

гласник РС", бр. 64/2015). 

План се израђује у 5 (пет) примерака у аналогном и 

дигиталном облику (DWG и PDF). 

 

Члан 5. 

Циљ израде Плана је формирање планских основа за 

рационалну организацију, уређење и коришћење 

простора у обухвату Плана чиме се стварају услови за 

организовање квалитетне туристичке понуде и 

прогресивног развоја туризма у Општини Бољевац а 

такође и стварање законске основе за решавање 

имовинско-правних односа у обухвату Плана. 

 

Основни циљ израде и доношења Плана је обезбеђење 

дугорочне концепције просторног развоја планског 

подручја којим се постиже:  

 Усклађивање економских, социјалних, еколошких и 

просторних аспеката развоја планског подручја;  

 Рационализација изградње и уређења планског 

подручја;  

 Плански основ за реконструкцију и санацију делова 

изграђеног простора;  

 Просторни развој туризма на економски и еколошки 

повољним теренима. 

 

Члан 6. 

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 

потенцијала окружења обухвата простора и створити 

специфично амбијентално окружење. 

 

Члан 7. 

 Рок за израду Плана из члана 1. ове одлуке је 1 

(једна) година од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

Израда Плана из члана 1. ове одлуке и Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Плана на животну средину 

финансира се средствима Буџета Општине Бољевац за 

2018. годину. 

Оквирна финансијска средства потребна за израду 

Плана износе око 833.333,00 динара. 

                    

Члан 9. 

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 увид 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. 

Место одржавања раног јавног увида је у просторијама 

Општинске управе Бољевац општине Бољевац. 

 

Члан 10. 

 По објављивању Одлуке о изради Плана 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 11. 

 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 12. 

 Саставни део ове одлуке је Мишљење Комисије за 

планове са одржане I седнице, бр. 06-12/2018-I од 

14.02.2018. 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 
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Број: 06-15 / 2018-I/4 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

                                                                                                                                                                      

                                     ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

                     Слађан Ђимиш, дипл.инж.пољ.,с.р. 

4. 

На основу члана 77. став 1. Закона о приватизацији 

(''Службени гласник РС'', бр.83/2014, 46/2015 и 20/2016 – 

аутентично тумачење), члана 67. став 4. тачка 3. Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији 

(''Службени гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 

23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. 

закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 

61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 

2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 

105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 

15/2016 и 108/2016), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о 

стечају (''Службени гласник РС'', бр. 104/2009, 99/2011 - 

др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014 и 113/2017), 

Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-3362/16 

од 25.03.2016. године и члана 39. Статута општине 

Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/2008, 

25/2015, 26/2017, 40/2017),  Скупштина општине 

Бољевац, на седници одржаној 01.03. 2018. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  КОНВЕРЗИЈУ 

ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ОД 

СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПРЕДУЗЕЋА 

''МОСТОГРАДЊА'' - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

БЕОГРАД 

 

Члан 1. 

  Скупштина општине Бољевац је сагласна да се 

потраживања Општине Бољевац од субјекта 

приватизације Грађевинског предузећа ''Мостоградња'' - 

акционарско друштво Београд, Влајковићева  19а. (у 

даљем тексту: Субјект приватизације), МБ: 07023251, 

ПИБ: 100002225, у складу са предложеном мером 

Унапред припремљеног плана реорганизације (у даљем 

тексту: УППР), са стањем на дан 31.08.2015. године, 

конвертују у трајни улог Субјекта приватизације. 

 

Члан 2. 

Конверзија се врши по основу неплаћеног 

припадајућег дела пореза на зараде у износу од 

799.237,00 динара са стањем на дан 31.08.2015. године. 

 Обавеза конверзије утврђена је у складу са Закључком 

Владе Републике Србије 05 Број: 023-3362/2016 од 

25.03.2016. године, а висина дуга у складу са Записником 

о утврђеном потраживању – спецификација,  

Министарства финансија - Пореске управе, Филијале А 

Стари град,  број 433-Ст. 1701-6/17 од 27.04.2017. године. 

Општина Бољевац  постаје власник 302 обичне 

акције чија је емисиона цена 2.641,500747 динара 

(словима: двехиљадешесточетрдесетједан динар и 

50/100) по акцији, укупне вредности 797.733,255594 

динара. 

Укупна вредност потраживања Општине 

Бољевац која се конвертује у капитал према Унапред 

припремљеном плану реорганизације и Решењу 

Привредног суда у Београду посл. бр. 1. Рeo. 14/2016 од 

23.09.2016. године износи 797.733,255594 динара, а 

разлика од 1.503,77 динара (словима: 

хиљадупетстотинатридинара  и 77/100)  настала услед 

заокруживања на цео број акција биће новчано исплаћена 

Повериоцу са рачуна Субјекта приватизације у року од 

15 дана од дана уписа акција по VI емисији у 

Централном регистру.  

 

Члан 3. 

 Врши се конверзија потраживања доспелих са стањем 

на дан 31.08.2015. године у трајни улог Општине 

Бољевац у капитал  привредног друштва Субјекта 

приватизације, по основу неизмирених уступљених 

јавних прихода, спровешће се као мера реализације 

усвојеног и правоснажног Унапред припремљеног плана 

реорганизације привредног друштва. 

 

Члан 4. 
  Ова одлука се доноси на основу следеће 

документације којом се доказује испуњеност услова у 

складу са: 

-  чланом  77. став 1. Закона о приватизацији 

(''Службени гласник РС'', бр.83/2014, 46/2015 и 20/2016 – 

аутентично тумачење),  

- члана 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији (''Службени гласник 

РС'', бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 

55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 

63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. 

закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 

108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично 

тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016),  

- члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају 

(''Службени гласник РС'', бр. 104/2009, 99/2011 - др. 

закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014 и 113/2017),   

-  Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 

023-3362/2016 од 25.03.2016. године и 

- Записником о утврђеном потраживању – 

спецификација,  Министарства финансија - Пореске 

управе, Филијале А Стари град,  број 433-Ст. 1701-6/17 

од 27.04.2017. године. 

 

Члан 5. 
Овлашћује се председник општине Бољевац др 

Небојша Марјановић, да у име Општине Бољевац 

потпише Уговор о конверзији потраживања у капитал, са   

Грађевинским предузећем  Мостоградња Београд и 

Уписницу – Изјаву о упису хартија од вредности. 

Члан 6. 

Ову одлуку доставити Министарству финансија 

– Пореској управи и Субјекту приватизације. 

 

Члан 7. 

Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу 

општине Бољевац“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-15 / 2018-I/5 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

                                                                                                                                                                      

                                     ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

                     Слађан Ђимиш, дипл.инж.пољ.,с.р. 

5. 

На основу члана 61. Закона о становању и 

одржавању зграда („Службени гласник РС”, број 104/16) 

и члана 39. Статута општине Бољевац (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр.1/2008, 25/2015,  26/2017), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2018. године, донела је   

 

ОДЛУКУ 

О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И 

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се општа правила 

кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама 

на територији општине Бољевац.  

Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, 

подразумевају се општа правила понашања станара 

посебних делова зграде, везана за коришћење станова, 

пословних просторија и других посебних делова зграде, 

као и за коришћење заједничких делова зграде, помоћног 

простора, самосталних делова зграде и земљишта које 

служи за редовну употребу зграде, ради обезбеђивања 

мирног и несметаног коришћења наведених делова 

зграде и одржавање реда и мира у згради.  

Општа правила понашања у смислу става 2. овог 

члана су обавезујућа за све станаре.  

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овој Одлуци, у 

складу са Законом о становању и одржавању зграда (у 

даљем тексту: Закон), имају следеће значење:  

1) стамбена зграда је зграда намењена за становање и 

користи се за ту намену, а састоји се од најмање три 

стана;  

2) стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од 

најмање једног стана и једног пословног простора;  

3) посебан део зграде јесте посебна функционална 

целина у згради која може да представља стан, пословни 

простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс;  

4) стан је посебан део зграде који чини функционалну 

целину, састоји се од једне или више просторија 

намењених за становање и по правилу има засебан улаз;  

5) пословни простор је део зграде који чини 

функционалну целину, састоји се од једне или више 

просторија намењених за обављање делатности и има 

засебан улаз;  

6) помоћни простор јесте простор који се налази изван 

стана или пословног простора и у функцији је тих 

посебних делова зграде (подрум, таван, шупа, тоалет и 

сл);  

7) самостални делови зграде су просторија са техничким 

уређајима, просторија трансформаторске станице и 

склоништа (кућна и блоковска);  

8) заједнички делови зграде су делови зграде који не 

представљају посебан или самосталан део зграде, који 

служе за коришћење посебних или самосталних делова 

зграде, односно згради као целини, као што су: 

заједнички простори (степениште, улазни простори и 

ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански 

простор, подрум, бицикларница, сушионица, за веш, 

заједничка тераса и друге просторије намењене 

заједничкој употреби власника посебних или 

самосталних делова зграде и др), заједнички грађевински 

елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међуспратне 

и друге конструкције, конструктивни део зида или зидна 

испуна, изолација и завршна обрада зида према 

спољашњем простору или према заједничком делу 

зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за 

проветравање, светларници, конструкције и простори за 

лифт и друге посебне конструкције и др), као и 

заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње 

електричне, водовод- не и канализационе, гасоводне и 

топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за 

гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна 

расвета, телефонске инсталације и сви комунални 

прикључци који су намењени заједничком коришћењу и 

др), ако не представљају саставни део самосталног дела 

зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, 

односно не представљају део инсталација, опреме и 

уређаја који искључиво служи једном посебном делу;  

9) земљиште за редовну употребу јесте земљиште испод 

и око објекта које испуњава услове за грађевинску 

парцелу и које по спроведеном поступку у складу са 

законом којим се уређује планирање и изградња, постаје 

катастарска парцела;  

10) стамбену заједницу чине сви власници посебних 

делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде и 

има статус правног лица, који стиче када најмање два 

лица постану власници два посебна дела зграде;  

11) орган управљања, у смислу ове Одлуке, јесте 

изабрано или постављено лице, односно управник или 

професионални управник коме су поверени послови 

управљања зградом.  

Члан 3. 

Станаром, у смислу ове Одлуке, сматрају се 

власник стана који станује у згради, закупац и сваки 

други корисник стана, као и чланови њиховог 

породичног домаћинства (супружник и ванбрачни 

партнер, њихова деца рођена у браку или ван њега, 

усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су 

они дужни по закону да издржавају, а која станују у 

истом стану), као и лице које је корисник посебног дела 

зграде по другом правном основу.  

Уколико се у стамбеној згради налази и пословна 

просторија, станаром, у смислу ове Одлуке, сматрају се и 
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власници, односно закупци пословних просторија, као и 

лица која су запослена у тим просторијама.  

Власници, закупци и други корисници гаража, 

гаражних боксова и гаражних места као посебних делова 

зграде, а који нису и власници, односно корисници стана 

или пословне просторије у згради, сматрају се станарима, 

у смислу ове Одлуке, у погледу коришћења наведених 

посебних делова зграде, као и коришћења земљишта које 

служи за редовну употребу зграде.  

Члан 4. 

О одржавању кућног реда у стамбеним и 

стамбено-пословним зградама старају се скупштина 

стамбене заједнице, управник или професионални 

управник коме су поверени послови управљања зградом 

и станари.  

У згради мора постојати ажуран списак станара 

истакнут на видном месту у згради, о чему се стара 

управник, односно професионални управник. 

 

 ОДРЖАВАЊЕ РЕДА И МИРА 

Члан 5. 

Станари су дужни да посебне и заједничке 

делове зграде, земљиште које служи за редовну употребу 

зграде, инсталације, уређаје и опрему зграде, користе са 

потребном пажњом и да их чувају од оштећења и квара, 

на начин којим се обезбеђује мирно и несметано 

коришћење истих од стране других станара и не 

угрожава безбедност других.  

Радним данима, у времену од 16 до 18 часова и 

од 22 до 06 часова ујутру, а у данима викенда од 14 до 18 

и од 22 до 08 часова наредног дана (време дневног и 

ноћног одмора), станари се морају понашати на начин 

којим се обезбеђује потпуни мир и тишина у згради.  

Временски период од 16 часова 31. децембра до 

04 часа 01. јануара, не сматра се временом за одмор.  

 

Члан 6. 

Забрањено је виком, буком, непристојним 

понашањем, скакањем, трчањем, играњем лоптом и 

сличним поступцима нарушавати ред и мир у згради.  

Коришћење кућних апарата (веш машина, 

усисивача и сл.), вентилационих система, клима уређаја, 

уређаја за музичку репродукцију, ТВ пријемника и 

других уређаја, машина и апарата у згради у време 

одмора, дозвољено је само до собне јачине звука.  

У случају породичног славља, станари су дужни 

да постављањем обавештења на видном месту у згради о 

томе обавесте остале станаре, с тим да славље не може 

трајати дуже од 01 час после поноћи.  

Одредбе овог члана сходно се примењују и на 

земљиште које служи за редовну употребу зграде, тако да 

се време одмора мора поштовати и при коришћењу 

машина за одржавање зелених површина око зграде 

(косачица, моторна тестера и сл.).  

Дозвољени ниво буке у затвореним просторијама 

зграде, у време одмора, не сме прећи граничну вредност 

од 30 децибела.  

Члан 7. 

Уколико се коришћењем посебних и заједничких 

делова зграде ствара бука у дужем временском периоду, 

бука трајног карактера или бука која се периодично 

понавља, свако од станара, односно управник или 

професионални управник, може тражити од надлежног 

Одељења Општинске управе општине Бољевац да се 

изврши мерење буке.  

 Стварни трошкови мерења из претходног става падају 

на терет тражиоца.  

У случајевима из става 1. овог члана, дозвољени 

ниво буке је до 35 децибела, с тим што се у току дневног 

и ноћног одмора мора обезбедити потпуни мир и тишина.  

Члан 8. 

Извођење грађевинских радова мора се вршити 

на начин којим се не ремети у већој мери ред и мир у 

згради.  

Радови из става 1. овог члана могу се вршити за 

време дневног одмора само уз писану сагласност већине 

чланова скупштине стамбене заједнице или на основу 

одлуке скупштине стамбене заједнице, која се доноси 

обичном већином.  

Члан 9. 

На терасама, лођама и балконима је забрањено 

држати и депоновати ствари које нарушавају изглед 

зграде, као што су: стари намештај, огревни материјал и 

слично.  

Члан 10. 

На степеништима, у ходницима и другим 

заједничким пролазима, не могу се остављати било какве 

ствари, осим отирача испред улаза у стан или пословну 

просторију.  

Члан 11. 

Станари могу, у складу са посебним прописима, 

држати кућне љубимце (псе, мачке и друге животиње), 

само у својим стамбеним просторијама, у ком случају су 

дужни да воде рачуна да те животиње не стварају 

нечистоћу у заједничким просторијама и на земљишту 

које служи за редовну употребу зграде, као и да не 

нарушавају мир и тишину у згради.  

Члан 12. 

Станови морају бити обележени бројевима, о 

чему се старају станари и управник, односно 

професионални управник.  

Станари могу на вратима стана који користе 

ставити плочице са именом, презименом и занимањем.  

Натписи и рекламе на вратима стана могу се 

поставити уколико се у њему обавља привредна 

делатност у складу са важећим прописима.  

 

ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 13. 

Привредна делатност чије је обављање у 

стамбеној, односно стамбено-пословној згради 

дозвољено посебним прописима, мора се обављати тако 

да не ремети мир у коришћењу станова и других делова 

зграде.  
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Дозвољени ниво буке у затвореном простору у 

коме се обавља привредна делатност је до 35 децибела, с 

тим што се за време дневног одмора мора обезбедити 

потпуни мир и тишина.  

У току ноћног одмора није дозвољено обављање 

делатности којим би се реметио кућни ред.  

Пара, дим, мириси и бука који се стварају 

обављањем привредне делатности морају бити изоловани 

и уређени тако да не ометају становање и здравље 

станара.  

Члан 14. 

Угоститељска делатност се може обављати само 

у приземним деловима стамбених зграда, уз дозвољени 

ниво буке прописан чланом 13. став 2. ове Одлуке.  

Угоститељска делатност се може обављати и за 

време ноћног одмора, у складу са радним временом 

прописаним посебном Одлуком, с тим што се у току 

ноћног одмора мора обезбедити да ниво буке не прелази 

30 децибела.  

Члан 15. 

Коришћење земљишта које служи за редовну 

употребу зграде за довоз робе и обављање других 

послова у вези са привредном делатношћу, мора бити 

такво да се станарима обезбеди несметано коришћење 

истог.  

 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 

Члан 16. 

Станари су дужни да одржавају чистоћу на улазу 

зграде, степеништима, у заједничким и помоћним 

просторијама, самосталним деловима зграде и на 

земљишту које служи за редовну употребу зграде, као и 

да обезбеде несметан и слободан пролаз кроз ове 

просторије и земљиште.  

Забрањено је прљати и на било који начин 

оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје и друге 

делове зграде.  

Станари су дужни да кућно смеће и други отпад 

избацују у посуде или на места која су за то одређена. 

Судови за смеће и простор око њих морају се одржавати 

уредно и чисто.  

Забрањено је паљење сувог лишћа, смећа у 

контејнерима и слично.  

Станари су дужни да спрече претерано ширење 

непријатних мириса и мириса од хране из посебних 

делова зграде.  

Члан 17. 

Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и 

сл.) морају бити чисти и исправни. О чистоћи и 

исправности спољних делова зграде старају се станари.  

Члан 18. 

Није дозвољено кроз прозоре, врата, са тераса и 

балкона бацати било какве предмете, смеће, остатке 

хране, просипати воду, трести постељину, столњаке, крпе 

и друге сличне предмете.  

Забрањено је бацање или остављање отпадака, 

смећа и нечистоће по степеништу или другим 

заједничким просторијама, уређајима у згради и у 

дворишту, као и пушење у лифту, на степеништу и у 

ходницима зграде.  

На деловима зграде из става 1. овог члана није 

дозвољено држање необезбеђених саксија са цвећем и 

других предмета, који падом могу повредити, оштетити 

или упрљати пролазнике и возила.  

Члан 19. 

У случају да се у стану или другом посебном 

делу зграде појаве извори заразе или гамад, станар је 

дужан да сузбије заразу и уништи гамад.  

Станари су дужни да учествују у сузбијању 

заразе и уништавању гамади која се појавила у 

заједничким деловима зграде, помоћним просторијама и 

на земљишту које служи за редовну употребу зграде.  

Станари морају омогућити дератизацију 

заједничких просторија у згради у време које одреди 

овлашћено предузеће или предузетник, као и по налогу 

надлежне инспекције.  

Члан 20. 

Огревни материјал се може држати у подрумима 

који су намењени за смештај огревног материјала, 

односно на местима која за то одреди скупштина 

стамбене заједнице.  

Забрањено је цепање дрва, разбијање угља и 

обављање других радњи са огревним материјалом у 

стану, другом посебном делу зграде и заједничким 

деловима зграде, осим у подрумима у којима је смештен 

огревни материјал, односно на местима која за то одреди 

скупштина стамбене заједнице.  

 

БЕЗБЕДНОСТ ЗГРАДЕ 

Члан 21. 

Улазна врата на заједничким просторијама, 

тавану, подруму, као и улазна врата која воде на кров 

зграде морају бити стално закључана.  

Отвори за убацивање огрева и других предмета 

морају бити стално затворени и у исправном стању.  

Станарима се обезбеђују кључеви од 

одговарајућих врата, које су дужни да врате када им 

престане својство станара у смислу ове Одлуке, о чему се 

стара управник, односно професионални управник.  

Члан 22. 

Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона 

и лођа уклањају снег и лед, при чему морају водити 

рачуна да не оштете заједничке просторије и делове 

зграде, као и да не угрожавају безбедност осталих 

станара и пролазника.  

Скупштина стамбене заједнице и управник, 

односно професионални управник се старају о уклањању 

снега и леда са заједничких делова зграде и земљишта за 

редовну употребу зграде.  

За време кише, снега и других временских 

непогода, прозори на степеништу, светларницима, 

тавану, подруму и другим заједничким просторијама и 

деловима зграде морају бити затворени, о чему се стара 

управник, односно професионални управник.  
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Скупштина стамбене заједнице и орган 

управљања зградом су дужни да у зимском периоду 

предузимају мере заштите од смрзавања и прскања 

водоводних и канализационих инсталација и уређаја у 

заједничким просторијама, а станари у становима и 

пословним просторијама.  

Члан 23. 

Лифтови и други уређаји у згради могу се 

користити искључиво у складу са упутством 

произвођача, које мора бити видно истакнуто. Орган 

управљања зградом дужан је да на видном месту у згради 

истакне упутство за употребу лифта.  

У случају квара, лифт се мора искључити из 

употребе и на свим вратима лифта истаћи упозорење да 

је лифт у квару, а о насталом квару обавестити правно 

лице или предузетника коме је поверено одржавање 

зграде, о чему се стара управник, односно 

професионални управник.  

Отклањање кварова на уређајима из става 1. овог 

члана може вршити само овлашћена организација.  

Члан 24. 

Скупштина стамбене заједнице и управник, 

односно професионални управник, старају се да се 

редовно врши контрола исправности лифтова, 

инсталација централног грејања (котларница, 

подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака 

централног грејања), громобранских инсталација, уређаја 

за гашење пожара у згради, електро-инсталација, 

инсталација водовода и канализације.  

Члан 25. 

Забрањено је самовласно вршење поправки и 

радова на заједничким деловима зграде, у самосталним 

деловима зграде и на уређајима у згради.  

Члан 26. 

Грађевински радови у згради се морају изводити 

тако да се не угрожава стабилност зграде и не наноси 

штета на посебним, заједничким и другим деловима 

зграде.  

Члан 27. 

Ради заштите од пожара забрањено је:  

- држање лако запаљивог материјала на степеништима, у 

ходницима, противпожарним пролазима, таванским 

просторијама и другим заједничким просторијама,  

- улажење на таван или у подрум користећи светиљке са 

отвореним пламеном,  

- ложење ватре на тавану или у подруму, уколико за то у 

овим просторијама не постоје посебна ложишта,  

- држање уља за ложење у подрумима који нису 

изграђени или адаптирани према прописима који уређују 

држање и смештај уља за ложење,  

- спаљивање наслага чађи у димоводним каналима,  

- затварање славина на улазном вентилу од зидних 

пожарних хидраната и  

- преграђивање (затварање) нужних пролаза.  

Прозори на подрумима морају бити обезбеђени - 

заштићени од убацивања запаљених или запаљивих 

предмета, о чему се старају станари и управник или 

професионални управник.  

Члан 28. 

Уколико у згради не постоје уређаји за 

аутоматско осветљење, степеништа и ходници ноћу 

морају бити осветљени, о чему се стара управник или 

професионални управник.  

 

КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА, 

УРЕЂАЈА И ЗЕМЉИШТА 

Члан 29. 

Заједничке просторије и уређаји у згради 

користе се у складу са њиховом наменом, према 

распореду који утврди скупштина стамбене заједнице.  

При утврђивању распореда мора се водити 

рачуна да станари могу бар једанпут недељно да користе 

одговарајућу просторију, односно уређај.  

У просторијама из става 1. овог члана забрањено 

је држати друге ствари, осим оних које су нужне за 

наменско коришћење тих просторија.  

Након коришћења, станари су дужни да 

заједничку просторију очисте, уреде, коришћене уређаје 

искључе, а кључеве просторија предају лицу које одреди 

управник, односно професионални управник зграде.  

Члан 30. 

Земљиште које служи за редовну употребу 

зграде користи се на начин и за потребе одређене 

одлуком скупштине стамбене заједнице.  

Одлуком скупштине стамбене заједнице на 

земљишту из претходног става могу се одредити делови 

за игру деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и 

других моторних возила, као и за вршење других, 

уобичајених потреба станара.  

Стамбене заједнице суседних зграда могу 

споразумом уредити заједнички простор за игру деце или 

друге потребе станара.  

Члан 31. 

Правилима власника посебних делова зграде 

могу се утврдити другачија правила кућног реда, која не 

могу бити у супротности са општим правилима кућног 

реда, прописаним одредбама ове Одлуке.   

Члан 32. 

Орган управљања стамбене зграде дужан је да на 

видном месту на уласку у стамбену, односно стамбено-

пословну зграду, осим аката прописаних посебним 

законима, истакне:  

- ову Одлуку и правила о међусобним односима власника 

посебних делова зграде, уколико су донета,  

- обавештење о томе код кога се налазе кључеви од 

заједничких просторија и просторија са техничким 

уређајима, просторија трансформаторске станице, 

склоништа и сл.,  

- обавештење о правном лицу или предузетнику коме је 

поверено одржавање зграде,  

- упутство о начину пријављивања кварова и оштећења 

на инсталацијама, уређајима и опреми зграде,  
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- друге информације и одлуке скупштине стамбене 

заједнице, битне за примену одредаба посебних закона и 

ове Одлуке.  

Члан 33. 

Управник, односно професионални управник је 

дужан да на видном месту у згради истакне извод из 

прописа којима се уређују мере заштите од пожара.  

Уколико у стамбеној згради или стамбеном 

блоку постоји склониште, управник је дужан да на 

видном месту у згради истакне и извод из прописа о 

цивилној заштити, са назнаком где се склониште налази.  

 

НАДЗОР 

Члан 34. 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши 

Одељење за урбанизам, објекдињену процедуру и 

извршења, имовинске послове и пслове јавних набавки 

Општинске управе општине Бољевац.  

Инспекцијски надзор над спровођењем ове 

Одлуке врши Одсек за инспекцијске послове и извршења 

Општинске управе општине Бољевац.  

За прекршаје прописане овом Одлуком 

надлежни инспектор издаје прекршајни налог, када је за 

прекршај предвиђена новчана казна у фиксном износу.  

Орган управљања зградом дужан је да 

надлежном инспектору, односно комуналном полицајцу, 

пружи сву потребну помоћ и податке неопходне за 

вођење поступка.  

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 

динара казниће се правно лице уколико:  

- обавља привредну делатност у згради, противно 

одредбама члана 13. и члана 15. ове Одлуке,  

- обавља угоститељску делатност у згради, противно 

одредбама члана 14. и члана 15. Одлуке.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 8.000 динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 

предузетник новчаном казном у фиксном износу од 

20.000 динара.  

Члан 36. 

Новчаном казном у фиксном износу од 8.000 

динара казниће се станар, физичко лице, уколико:  

1) не поступа у складу са одредбама члана 5. став 

1. ове Одлуке,  

2) ремети мир у згради, односно потпуни мир и 

тишину у току дневног и ноћног одмора (чл. 5. став 2. 

Одлуке),  

3) нарушава ред и мир у згради, виком, буком, 

непристојним понашањем, скакањем, трчањем, играњем 

лоптом и сличним поступцима (чл. 6. став 1. Одлуке),  

4) поступа супротно одредбама члана 6. став 2 - 

4. Одлуке,  

5) не поштује дозвољени ниво буке из члана 6. 

став 5. из члана 7. став 3. ове Одлуке,  

6) изводи грађевинске радове, противно 

одредбама члана 8. ове Одлуке,  

7) поступа супротно одредбама члана 9. Одлуке,  

8) оставља ствари на степеништу, у ходницима и 

другим заједничким пролазима, супротно одредбама 

члана 10. Одлуке,  

9) држи кућне љубимце, противно одредбама 

члана 11. Одлуке,  

10) не чисти или не одржава исправним спољне 

делове зграде и земљиште за редовну употребу зграде 

(чл. 16. став 1. Одлуке),  

11) поступа супротно одредбама из члана 16. 

став 2 - 5. Одлуке,  

12) не поступа у складу са одредбама члана 17. и 

18. Одлуке,  

13) не поступа у складу са одредбама члана 19. 

Одлуке,  

14) поступа противно одредбама члана 20. став 

2. Одлуке,  

15) не уклања снег и лед са прозора, балкона, 

лође или терасе свог стана или другог посебног дела 

зграде (чл. 22. став 1. Одлуке),  

16) самовласно врши поправке и радове на 

заједничким деловима и уређајима у згради (чл. 25. 

Одлуке),  

17) изводи грађевинске радове на начин којим 

угрожава стабилност зграде и наноси штету на посебним 

и другим деловима зграде (чл. 26. Одлуке),  

18) поступа супротно забранама из члана 27. 

Одлуке,  

19) заједничке просторије и уређаје не користи у 

складу са њиховом наменом или распоредом који је 

утврдила скупштина стамбене заједнице (чл. 29. став 1. 

Одлуке),  

20) поступа супротно одредбама члана 29. став 3. 

и 4. Одлуке.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 

правно лице у својству станара, новчаном казном у 

фиксном износу од 30.000 динара, а одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном у износу од 8.000 динара.  

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 

предузетник у својству станара, новчаном казном у 

фиксном износу од 18.000 динара.  

Члан 37. 

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 

динара, казниће се за прекршај зграда као правно лице, 

ако орган управљања зградом:  

1) не обезбеди уклањање снега и леда са 

заједничких делова зграде и земљишта за редовну 

употребу зграде (чл. 22. став 2. Одлуке),  

2) у зимском периоду не предузме мере заштите 

од смрзавања и прскања водоводних, канализационих и 

топловодних инсталација и уређаја у становима, 

заједничким и пословним просторијама (чл. 22. став 4. 

Одлуке),  
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3) не истакне на видном месту упутство за 

употребу лифта (чл. 23. став 1. Одлуке),  

4) се не стара о искључењу лифта из употребе у 

случају квара, не истакне на вратима лифта упозорење да 

је лифт у квару и о насталом квару не обавести правно 

лице или предузетника коме је поверено одржавање 

зграде (чл. 23. став 2. Одлуке),  

5) се не стара о редовној контроли исправности 

лифтова, инсталација централног грејања (котларница, 

подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака 

централног грејања), громобранских инсталација, уређаја 

за гашење пожара у згради, електроинсталација, 

инсталација водовода и канализације (чл. 24. Одлуке),  

6) не обезбеди да прозори на подрумима буду 

обезбеђени - заштићени од убацивања запаљених или 

запаљивих предмета (чл. 27. став 2. Одлуке).  

Члан 38. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 

динара казниће се управник, односно професионални 

управник, уколико:  

1) не обезбеди ажуран списак станара, истакнут 

на видном месту у згради (чл. 4. став 2. Одлуке),  

2) се не стара да станови буду обележени 

бројевима (чл. 12. став 1. Одлуке),  

3) не обезбеди станарима кључеве заједничких 

просторија зграде (чл. 21. став 3. Одлуке),  

4) не обезбеди уклањање снега и леда са 

заједничких делова зграде и земљишта за редовну 

употребу зграде (чл. 22. став 2. Одлуке),  

5) не обезбеди да за време кише, снега и других 

временских непогода, прозори на степеништу, 

светларницима, тавану, подруму и другим заједничким 

просторијама и деловима зграде, буду затворени (чл. 22. 

став 3. Одлуке),  

6) не обезбеди да се у зимском периоду 

предузимају мере заштите од смрзавања и прскања 

водоводних и канализационих инсталација и уређаја у 

заједничким просторијама (чл. 22. став 4. Одлуке),  

7) не истакне упутство произвођача за 

коришћење лифта и других уређаја у згради (чл. 23. став 

1. Одлуке),  

8) не истакне упозорење на вратима лифта да је 

лифт у квару о насталом квару не обавести правно лице 

или предузетника коме је поверено одржавање зграде 

(чл. 23. став 2. Одлуке),  

9) не обезбеди редовну контролу исправности 

лифта, инсталација, противпожарних и других уређаја у 

згради (чл. 24. Одлуке),  

10) не обезбеди да прозори на подрумима буду 

обезбеђени - заштићени од убацивања запаљених или 

запаљивих предмета (чл. 27. став 2. Одлуке),  

11) не обезбеди осветљење степеништа и 

ходника ноћу, ако у згради не постоје уређаји за 

аутоматско осветљење (чл. 28. Одлуке),  

12) не поступи у складу са обавезама из чл. 32. 

Одлуке,  

13) не истакне на видном месту у згради извод из 

прописа о заштити од пожара и извод из прописа о 

цивилној заштити, сходно чл. 33. Одлуке.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

Кућни ред прописан правилима о међусобним 

односима власника посебних делова у стамбеној 

заједници мора бити у складу са општим правилима 

кућног реда прописаним овом Одлуком.  

 

Члан 40 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/6 

Бољевац, 01. 03. 2018. године  

                                                                                                                                                                      

                                     ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

                     Слађан Ђимиш, дипл.инж.пољ.,с.р. 

6. 

На основу чл. 2., чл. 61. став 7. и чл. 64. Закона о 

становању и одржавању зграда ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 104/16), Правилника о 

критеријумима за утврђивање минималног износа који 

одређује јединица локалне самоуправе за плаћање 

трошкова инвестиционог одржавања  заједничких  

делова  зграде  (“Службени  гласник  Републике  Србије“,  

бр.  101/17), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон) и члана 

39. Статута општине Бољевац ("Сл. лист града 

Бољевац", бр.1/2008,25/2015,26/2017 и 40/2017), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној дана 

01. 03. 2018. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

  утврђивању минималне накнаде за текуће и 

инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад 

принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним 

зградама на територији општине Бољевац 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ             

     Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се минимални износи које 

су власници посебних делова стамбених и 

стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име 

текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се 

налазе  на територији општине Бољевац, као и  

утврђивање накнаде коју плаћају власници посебних 

делова зграда у случају постављања професионалног 

управника од стране локалне самоуправе као вид 

принудне мере. 

 Под одржавањем зграде, у смислу става 1. овог члана, 

подразумева се обавеза власника и корисника 
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самосталних делова зграде да одржавају своје делове 

зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог 

дела зграде према прописима који ближе одређују 

њихову функционалност   и   на   начин   којим   се   

елиминише   опасност   од   наступања   штете   или 

немогућности коришћења других делова зграде. 

 Под принудном управом, у смислу става 1. овог 

члана, подразумева се постављање професионалног  

управника  у  стамбеним  зградама  од  стране  локалне  

самоуправе  као  вид принудне мере у случају да зграда 

у законском року није изабрала своје органе управљања, 

и у случају истека или престанка мандата управника, 

уколико у прописаном року не буде изабран нови 

управник. 

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  

Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама 

Члан 2. 
 
 
Критеријуми   за   утврђивање   минималне   висине   

износа   издвајања   на   име   трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде су: 

1)  просечна  нето  зарада  у  општини Бољевац  за  

претходну  годину  која  према  подацима 

Републичког завода за статистику износи 37.365,00 

динара; 

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе који 

износи 1,3; 

3)  коефицијент старости зграде, где је за зграде 

старости до 10 година утврђен коефицијент 

0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен 

коефицијент 0,6; за зграде старости од 

20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде 

старости преко 30 година утврђен коефицијент 1; 

 4) коефицијент за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без 

лифта, где је за зграде без лифта утврђен коефицијент 1, 

а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3. 

 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су 

минимални износи месечног издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања по квадратном метру стана 

или пословног простора: 

 

 

Старост зграде 

 

Зграде са 
лифтом 

 

Зграде без лифта 

до 10 година старости 2,52  динара 1,94 динара 

од 10 до 20 година 

старости 
3,78 динара 

 
2,91  динар 

од 20 до 30 година 

старости 

 

5,05  динара 
3,88  динара 

преко 30 година 

старости 

 

6,31  динар 

 

4,85  динара 

 

Члан 3. 
 
 
Критеријуми   за   утврђивање   минималне   висине   

износа   издвајања   на   име   трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за 

гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део 

су: 

1)  просечна  нето  зарада  у  општини Бољевац  за  

претходну  годину  која  према  подацима 

Републичког завода за статистику износи 37.365,00 

динара; 

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе који 

износи 1,3; 

3)  коефицијент старости зграде, где је за зграде 

старости до 10 година утврђен коефицијент 

0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен 

коефицијент 0,6; за зграде старости од 

20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде 

старости преко 30 година утврђен коефицијент 1; 

 4)  коефицијент  гараже,  гаражног  бокса  и  гаражног  

места,  где  је  за  гаражу  утврђен коефицијент 0,6; а за 

гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је 

утврђен коефицијент 0,4. 

 

 На основу претходно наведених критеријума 

утврђени су минимални износи месечног издвајања на 

име трошкова инвестиционог одржавања  по 

квадратном метру гараже,  гаражног бокса и гаражног 

места у заједничкој гаражи: 

 

старост зграде гаража 
гаражни бокс или 
место у заједничкој 

гаражи 

до 10 година старости 
 
1,16  динара 

 
0,77  динара 

од 10 до 20 година 
старости 

 

1,74  динара 

 

 
1,16  динара 

од 20 до 30 година 

старости 

 

2,33  динара 

 

 
1,55 динара 

преко 30 година 

старости 
 

2,91  динар 
1,94  динара 

 
Текуће одржавање у стамбеним зградама 

 
 

Члан 4. 
Критеријуми  за  утврђивање  минималне  висине  

износа  издвајања  на  име  трошкова  текућег 

одржавања заједничких делова зграде су: 

1)  просечна  нето  зарада  у  општини Бољевац  за  

претходну  годину  која  према  подацима 

Републичког завода за статистику износи 37.365,00 

динара; 

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе који 

износи 6; 

 3) коефицијент за утврђивање минималне висине 

износа издвајања на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без 

лифта, где је за зграде без лифта утврђен коефицијент 1, 

а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3. 
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Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу 

укључени су у износ трошкова текућег одржавања 

зграде. 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су 

минимални износи месечног издвајања на име трошкова 

текућег одржавања у апсолутном смислу за сваки 

посебан део зграде: 
 
 

Зграде без лифта Зграде са лифтом 

  224,19 динара 291,44  динара 

 

Члан 5. 
 
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова текућег одржавања 

заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, 

гаражни бокс и гаражно место као посебни део су: 

1)  просечна  нето  зарада  у  опоштини Бољевац  за  

претходну  годину  која  према  подацима 

Републичког завода за статистику износи 37.365,00 

динара; 

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе који 

износи 6; 

 3)  коефицијент  гараже,  гаражног  бокса  и  гаражног  

места,  где  је  за  гаражу  утврђен коефицијент 0,6; а за 

гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је 

утврђен коефицијент 0,4. 

 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су 

минимални износи месечног издвајања на име трошкова 

текућег одржавања у апсолутном износу за гаражу, 

гаражни бокс или гаражно место у заједничкој гаражи: 

 

Гаража 
Гаражни бокс или место у 

заједничкој гаражи 

134,51  динар 89,67  динара 
 
 
 

Накнада за рад принудног управника 

 

Члан 6. 

 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју 

власници посебних делова плаћају у случају принудно 

постављеног професионалног управника се утврђује 

применом следећих критеријума: 

1)  просечна  нето  зарада  у  општини Бољевац  за  

претходну  годину  која  према  подацима 

Републичког завода за статистику износи 37.365,00 

динара; 

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе који 

износи 8; 

 3)  коефицијент посебног дела зграде који зависи од 

укупног броја посебних делова зграде, за зграде које 

имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,5; 

за згаде које имају од 8 до 30 посебних делова, утврђен 

је коефицијент 0,6; за зграде које имају преко 30 

посебних делова, утврђен је коефицијент 0,7. 

 На основу претходно наведених критеријума 

утврђена је висина износа накнаде за управљање у 

случају принудно постављеног професионалног 

управника у апсолутном износу на месечном нивоу за 

сваки посебан део зграде: 

 

Број посебних делова зграде Износ накнаде за рад 

принудног управника до 8 посебних делова 149,46 динара 

од 8 до 30 посебних делова 179,35 динара 

преко 30 посебних делова 209,24 динара 

 
 

Члан 7. 

 

 Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју 

власници гаража, гаражних боксова и гаражних места 

плаћају у случају принудно постављеног 

професионалног управника се утврђује применом 

следећих критеријума: 

1)  просечна  нето  зарада  у  општини Бољевац  за  

претходну  годину  која  према  подацима 

Републичког завода за статистику износи 37.365,00 

динара; 

 2) коефицијент јединице локалне самоуправе који 

износи 8; 

 3)  коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног 

места, где је за гаражу и гаражни бокс утврђен 

коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој 

гаражи утврђени коефицијент је 0,2. 

 

 На основу претходно наведених критеријума 

утврђена је висина износа накнаде за управљање у 

случају принудно постављеног професионалног 

управника у апсолутном износу на месечном нивоу за 

гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебан део 

зграде: 

 

Гаража и гаражни бокс гаражно место у заједничкој гаражи 

29 ,89 динара 59 ,78 динара 

 
 
 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/7   

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

                                                                                                                                                                      

                                     ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

                     Слађан Ђимиш, дипл.инж.пољ.,с.р. 

7. 

На основу члана 20. став 1. тачка 17. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/2014-

др. закон), члана 120. став 3. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник РС", бр. 24/2011) и члана 18. став 1. 

тачка 18. и члана 39. Статута општине Бољевац 

("Службени лист општине Бољевац", бр.1/08, 25/2015, 

26/2017 и 40/2017), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној дана  01. 03. 2018. године, донела је 
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О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ  

ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  

 

  

Члан 1.  

  Члан 16. Одлуке о социјалној заштити општине 

Бољевац ( „Службени лист општине Бољевац“, бр. 

15/1/11, 17/2012, 2/2014, 19/2014, 10/2016, 30/2016, 

40/2017) мења се и гласи:  

 „ Незапослена породиља до навршене прве године 

живота детата остварује право на финансијску  помоћ 

под условом: 

- да је породиља држављанин Републике Србије; 

- да у тренутку подношења захтева један од 

родитеља има пребивалиште на територији 

општине Бољевац или боравиште (што се односи 

на интерно расељена лица са Косова), 

непрекидно 6 месеци; 

- да је незапослена породиља на евиденцији 

Националне службе за запошљавање или је 

осигурана преко другог лица или је 

пољопривредник, 

- да уколико један од родитеља има пребивалиште 

или боравиште на територији друге општине 

исто право нису остварили у тој општини. 

Право из става 1. овог члана незапослена 

породиља остварује у износу од 10.000,00 динара 

месечно. 

Уз захтев  за остваривање права из става 1. овог 

члана породиља подноси: 

1) извод из матичне књиге рођених за дете, 

2) фотокопију личне карте мајке, 

3) уверење о пребивалишту за мајку односно 

оца детета или уверење о боравишту ( за 

интерно расељена лица са Косова) од стране 

Министарства унутрашњих послова, 

4) избегличку легитимацију за интерно 

расељена лица са Косова, 

5) уверење о незапослености од НЗС потврду 

да је мајка осигурана преко другог лица 

/потврду о регистрованом пољопривредном 

газдинству.  

6) фотокопију картице из банке или штедне 

књижице. 

Захтев за остваривање права на финансијску 

помоћ незапосленим породиљама може се 

поднети у року од шест месеци од дана рођења 

детета. 

`       Исплата признатог права почиње да тече од дана 

рођења детета па до навршене прве године живота 

детета.“ 

   Члан 2.  

 У свему осталом остаје на снази Одлука о 

социјалној заштити општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 15/1/11, 17/2012, 2/2014, 19/2014, 

10/2016, 30/2016,40/2017). 

 

            Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-15 / 2018-I/8 

Бољевац, 01. 03. 2018. године            

                                                                                                                                                                      

                                     ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

                     Слађан Ђимиш, дипл.инж.пољ.,с.р. 

8. 

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 

16/02, 115/05 и 107/09) и члана 39. Статута општине 

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

25/2015, 26/2017 и 40/2017), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2018. године донела 

је 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о помоћи породици са 

троје и више деце 

 

Члан 1. 

У Одлуци о помоћи породици са троје и више деце (''Сл. 

лист општине Бољевац'', бр. 2/09 и 30/2016), члан 3. став 

1. мења се и гласи: 

„Уз захтев родитељ подноси следећу документацију: 

- изводе из матичне књиге рођених за сву децу, 

- уверење о држављанству родитеља који подноси 

захтев, 

- потврда да дете похађа предшколску установу 

односно школу, 

- изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу 

о члановима заједничког домаћинства, 

- потврду (рачун) о висини цене боравка у 

предшколској установи, за набавку књига, цене пољске 

наставе  и цене екскурзије.“ 

 

Члан 2. 

Мења се члан 4. Одлуке о помоћи породици са троје и 

више деце и сада гласи: 

       „Захтев за остваривање права на помоћ из ове 

одлуке, са потребном документацијом подноси се Центру 

за социјални рад ''Бољевац'', који решава  о признавању 

права и врши исплату. 

Исплата се врши једнократно или у ратама, у зависности 

од начина плаћања, а за боравак у предшколској 

установи месечно. 

Након извршене исплате из става 2. овог члана, а 

најкасније у року од 7 дана од извршене исплате, 

родитељ је дужан да достави признаницу Центру за 

социјални рад, којом потврђује да је новац уплатио у 

складу са решењем из става 1. овог члана,у противном 

Центар за социјални рад  може тражити повраћај новца 

од родитеља. 

По жалбама на првостепено решење решава Општинско 

веће општине Бољевац. „ 

  

Члан 3. 

У свему осталом Одлука о помоћи породици са троје и 

више деце (''Сл. лист општине Бољевац'', бр. 2/09 и 

30/2016) остаје непромењена. 

 

Члан 4. 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном  листу општине Бољевац. 
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              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/9 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

                                                                                                                                                                     

                                     ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

                     Слађан Ђимиш, дипл.инж.пољ.,с.р. 

 

9. 

На основу чланa 11a. Закона о ученичком и студентском 

стандарду (''Службени гласник РС'', бр.18/2010 и 55/2013 

) и члана 39. Статута Oпштине Бољевац (''Службени лист 

Општине Бољевац'',  бр. 1/2008, 25/2015, 26/2017 и 

40/2017), Скупштина Општине Бољевац, на седници 

одржаној дана 01. 03. 2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УЧЕНИЧКИМ И 

СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА  

Члан 1  

У Одлуци о ученичким и студентским стипендијама 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 36/2017) после 

члана 8.  додаје се члан  8а. који гласи: 

„8а. Општина Бољевац ће, у складу са обезбеђеним 

средствима у буџету општине Бољевац, стипендирати и 

студенте високошколских установа ромске 

националности.  

Номинални износ и број студентских стипендија за 

студенте ромске националности утврђује Општинско 

веће Oпштине Бољевац, на почетку школске године у 

складу са обезбеђеним средствима у буџету општине 

Бољевац.  

Услови за остваривање права на стипендију студената  

високошколских установа предвиђени чланом 7. oве 

Одлуке примењују се и на стипендирање студената 

ромске националности, осим услова који се односи на 

просечну оцену/успех, који за студенте ромске 

националности износи 7,00 током претходних година 

студија, односно најмање 3,50 по завршеној средњој 

школи уколико се ради о студенту прве године студија. 

Уз документа прописана чланом 8. ове Одлуке, студенти 

достављају и доказ o ромској националној припадности 

из посебног бирачког списка. “ 

 

Члан 2  

У свему осталом Одлука о ученичким и студентским 

стипендијама („Службени лист општине Бољевац“, бр. 

36/2017) остаје непромењена. 

 

Члан 3 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

Број:06-15 / 2018-I/10                

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

                                                                                                                                                                      

                                     ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

                     Слађан Ђимиш, дипл.инж.пољ.,с.р. 

 

10. 

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. 

Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“, број 88/2011), као и члана 39. Статута општине 

Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/2008, 

25/2015, 26/2017 и 40/2017), на седници Скупштине 

општине Бољевац,  одржаној 01. 03. 2018. године,  донета 

је  

 

 

О Д Л У К А 

о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања 

Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац 

из Бољевца  са Законом о јавним предузећима 

 

Члан 1. 

 У члану 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

комуналног предузећа Услуга Бољевац са Законом о 

јавним предузећима („Службени лист општине Бољевац“ 

бр.22/2016), у ставу 3. додаје се тачка 10) која гласи: 

„ 10) димничарске услуге које обухватају чишћење и 

контролу димоводних и ложних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја, вађење и спаљивање 

чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и 

дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја.“  

 

Члан 2. 

 У члану 13. Одлуке, у ставу 2. после алинеје „- 8121  

Услуге редовног чишћења зграде“ додаје се алинеја „- 

8122 Услуге осталог чишћења зграда и опреме“. 

    

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац'' 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-15 / 2018-I/11 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

                                                                                                                                                                      

                                     ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

                     Слађан Ђимиш, дипл.инж.пољ.,с.р. 

 

11. 

На основу чланова 18, 19, 22. и 24. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016- др закон, 108/2016 и 113/2017)), 

чланова 10.  и 11. 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, 11/2017, 26/2017 и 29/2017) и члана 39. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

бр. 1/2008,  25/2015, 26/2017 и 40/2017), Скупштина 
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општине Бољевац, на седници одржаној 01. 03. 2018. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Даје се на коришћење Основној школи „9. српска 

бригада“ Бољевац непокретност у јавној својини 

општине Бољевац и то:  

-Зграда за спорт и физичку културу, површине 1390 м 2,  

која се налази на КП.бр. 271, уписана у Лист 

непокретности бр. 6 КО Бољевац. 

    

II 

             Непокретност из тачке I  ове Одлуке даје се на 

коришћење без накнаде, с тим што је корисник 

непокретности  у обавези да сноси све трошкове 

коришћења и одржавања као што су: електрична 

енергија, вода, чишћење и редовно текуће одржавање. 

 Корисник непокретности управља непокретностима 

из тачкe  I  ове Одлуке, а које подразумева одржавање, 

обнављање и унапређивање, као и извршавање законских 

и других обавеза у вези са наведеним објектима. 

III 

Непокретност из тачке I  ове Одлуке даје се на 

коришћење ради реализације наставе физичког 

васпитања школске деце, омладине, за рекрацију грађана 

свих узраста, одржавање спортско-такмичарских 

активности, приредби и других манифестација. 

Физичко васпитање ученика ОШ „9. српска бригада“ 

Бољевац и СШ „Никола Тесла“ Бољевац и активности 

спортских секција ових школа у потпуности се реализују 

у Згради за спорт и физичку културу, сваким радним 

даном од 7.45 до 17.30. 

 Непокретност се може користити за намене из става 1. 

радним данимаа од 7.45   до 22 .00 , а суботом и недељом 

према потреби, пре свега за одржавање спортских 

такмичења, приредби и осталих манифестација. 

Распоред коришћења непокретности  утврђује корисник 

непокретности, у договору са Спортским савезом 

Општине Бољевац. 

 

IV 

На основу ове Одлуке закључиће се Уговор о преносу 

права коришћења са корисником наведеним у тачки I,  у 

складу са чланом  12. Одлуке о прибављању, коришћењу, 

управљању и начину располагања стварима у својини 

општине Бољевац. 

 

Овлашћује се председник општине Бољевац за 

закључење Уговора о преносу права коришћења. 

 

V 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/12 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

                                                                                                                                                                      

                                     ПРЕДСЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                                                         

                     Слађан Ђимиш, дипл.инж.пољ.,с.р. 

 

12. 

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима  (''Сл. 

гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 39. Статута општине 

Бољевац („Сл.лист општинe Бољевац'', бр.1/08, 25/15, 

26/17 и 40/17), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 01. 03. 2018. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма пословања ЈКП 

Услуга Бољевац, за период од 01. 01. 2017. године  до 31. 

12. 2017. године. 

II 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/13 

Бољевац, 01. 03. 2018. године  

 

13. 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08, 25/15, 

26/17 и 40/17), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 01. 03. 2018. године донела је 

 

                            О Д Л У К У 

 

I 

              Даје се сагласност на Програм рада oргана 

Општине Бољевац за 2018. годину. 

 

II 

               Одлуку доставити: председнику Општине, 

председнику Скупштине, начелнику Општинске управе и 

архиви. 

    

                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/14.1 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

 

14. 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08, 25/15, 

26/17 и 40/17), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 01. 03. 2018.године донела је 

 

                            О  Д  Л  У К У 

 

I 

 

              Даје се сагласност на Програм рада Културно 

образовног центра за 2018. годину, бр. 27 од 29. 01. 2018. 

године. 
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II 

               Одлуку доставити: Културно oбразовном центру 

и архиви. 

      

                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/14.2 

Бољевац, 01. 03. 2018. године  

 

 

15. 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08, 25/15, 

26/17 и 40/17), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 01. 03. 2018. године донела је 

 

                            О Д Л У К У 

 

I 

              Даје се сагласност на Програм рада Центра за 

социјални рад ''Бољевац'' Бољевац за 2018. годину, број 

01-64-551-21/18 од 06. 02. 2018. године. 

 

II 

               Одлуку доставити: Центру за социјални рад 

Бољевац и архиви. 

      

                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/14.3 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

16. 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08, 25/15, 

26/17 и 40/17), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 01. 03. 2018. године донела је 

 

                            О Д Л У К У 

 

I 

            Даје се сагласност на Програм рада Спортског 

савеза општине Бољевац за 2018. годину, бр. 08/2018 од 

25. 01. 2018. године.  

II 

            Одлуку доставити: Спортском савезу општине 

Бољевац и архиви. 

 

                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-15 / 2018-I/14.4 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

 

17. 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08, 25/15, 

26/17 и 40/17), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 01. 03. 2018. године донела је 

 

                            О Д Л У К У 

 

I 

 

            Даје се сагласност на Програм рада Туристичке 

организације општине Бољевац за 2018. годину, број 332-

048 од 29. 01. 2018. године.  

 

II 

 

            Одлуку доставити: Туристичкој организацији 

општине Бољевац и архиви. 

 

 

      

                             СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/14.5 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

17. 

ИЗВЕШТАЈ  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА      

ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 

 

1.ТУРИЗАМ  

 

1.1 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ  

 

У  2017. години, Туристичка организација општине 

Бољевац својим програмом рада за 2017. годину 

планирала је наставак радова на уређењу Спортско 

рекреативног центра „Змијанац“ у Бољевцу. 

Радови који су се изводили на Спортско рекреативном 

центру „Змијанац“ у Бољевцу су: 

1. Радови на изградњи саобраћајнице и радови на 

нивелацији и равнању терена и 

2. Радови на изградњи јавних тоалета и кабина за 

пресвлачење. 

Вредност радова је 6.000.000,00 динара, а средства су 

обезбеђена од Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација РС. 

 

2. ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

2.1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

Основно образовање и васпитање у општини реализује се 

преко 3 основнe школске установе: 

 

2.1.1 ОСНОВНА ШКОЛА “9.  СРПСКА БРИГАДА“ 

БОЉЕВАЦ 
Планом развоја ОШ  „9.  српска бригада “  Бољевац за 

2017. годину биле су предвиђене следеће активности: 

1. Молерски радови, вредност радова 33.811,00 динара 

из буџета општине, 

2. Радови на водоводу и канализацији, вредност радова 

11.897,00 динара из буџета општине, 

3. Електричне инсталације, вредност радова 38.694,00 

динара из буџета општине Бољевац, 

4. Централно грејање, вредност радова је 19.407,00 

динара из буџета општине, 

5. Одржавање објекта, вредност радова 179.156,00 

динара из буџета општине и из сопствених прихода, 
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6. Одржавање опреме, вредност 131.219,99 динара из 

буџета општине, 

7. Ситан инвентар (лопте, струњаче, географске карте), 

вредност 45.193,20 динара из буџета општине,  

8. Набавка аутомобила, вредност 121.385,00 динара, из 

буџета 120.385,00 динара из донација 1.000,00 динара, 

9. Набавка књига за библиотеку, вредност 10.900,00 

динара из буџета општине, 

10. Пројектна документација за санацију котларнице, 

адаптацију Нове школе, санитарни чвор у Лукову, 

грејање у Лукову вредност 533.000,00 динара из буџета 

општине, 

11. Набавка школског намештаја, вредност 416.280,00 

динара из буџета општине 410.000,00 динара, из донација 

6.280,00 динара, 

12. Набавка рачунарске опреме, вредност 977.429,60 

динара  из донација, 

13. Набавка моторне тестере, вредност 92.420,00 динара 

из буџета општине, 

14. Набавка ауто приколице, вредност 76.800,00 динара 

из донација. 

 

2.1.2 ОСНОВНА ШКОЛА "ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ" 

ПОДГОРАЦ 

Планом развоја ОШ  „Ђорђе Симеоновић“  Подгорац за 

2017 годину биле су предвиђене следеће активности: 

1. Уградња стабилног система за аутоматску дојаву 

пожара, вредност радова је 500.000,00 динара, средства 

из буџета општине, 

2. Замена столарије на матичној школи у Подгорцу, 

вредност радова је 4.500.000,00 динара,  средства из 

буџета општине, 

3. Геометарске услуге,  вредност радова је 25.000,00 

динара, средства из буџета општине 

4. Замена грејне мреже у матичној школи у Подгорцу, 

вредност радова је 3.500.000,00 динара, средства од 

донација. 

 

2.1.3 ОСНОВНА ШКОЛА "ЂУРА ЈАКШИЋ" 

СУМРАКОВАЦ 

 Основна школа „Ђура Јакшић“  у 2017. години  није 

имала планираних инвестиција. 

 

2. 2.   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

2.2.1 СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 

БОЉЕВАЦ 

У 2017. години Средња школа “Никола Тесла” Бољевац 

реализовала је следеће: 

1. Опремање школе информационо – технолошким 

средствима: 

- 1 штампач, 

- 1 рачунар, 

- 10 канцеларијских столица, 

- 2 цд плејера, 

- 2 монитора, 

- 1 пројектор. 

Вредност инвестиције је 198.519,00 динара,  из буџета 

општине,  

Време реализације: децембар 2017. године. 

 

2. Одржавање и поправка зграде 

Вредност инвестиције је 549.360,00 динара из буџета 

општине, 

Време реализације: март 2017. године. 

3. Инсталирање противпаничног осветљења: 

Вредност инвестиције је 45.600,00 динара из буџета 

општине, 

 Време реализације: новембар  2017. године. 

4. Текуће одржавање и поправка просторије котларнице: 

Вредност инвестиције је 80.000,00 динара из буџета 

општине, 

 Време реализације: новембар  2017. године. 

 

2.3.1 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАША 

РАДОСТ" БОЉЕВАЦ   

    

         Делатност Установе се одвијала у оквиру сталних 

облика рада : 

целодневног, полудневног, припремног предшколског 

програма и повремених облика рада. 

         Сарадња са родитељима, установама из области 

образовања, културе, здравства и социјалне заштите била 

је садржајна и успешна. 

          Обавезан Припремни предшколски програм 

реализује се у 7 адаптираних простора у селима. Ове 

године је у Валакоњу отворена нова група. У самој 

установи програм се реализује у 4 васпитне и 2 јаслене 

групе.  

 

                                     Реализација плана за 2017. годину                                           

Вредност радова 

 

1.Замена  опремe 

              Набављена је пећница за потребе кухиње, 

усисивач за васпитну групу у Валакоњу, ормари за 

одлагање играчака у васпитним групама, клима уређај за 

млађу васпитну групу. 

        Сред.буџета – 264.882,72 динара 

       Од др. нивоа власти – 60.399,00 

динара 

   

3. Текуће одржавање објеката и опреме  

           Поред редовног одржавања ( замена славине, 

водокотлића,лавабоа, бојлера, одржавање водоводне и  

канализационе мреже, сервисирање клима), урађени су 

преградни зидови и керамика у кухињи, кречење 

ходника, замена електро инсталација у кухињи 

                                                                                                                      

Сред.буџета – 573.600,00 динара 

                                                                                                                                   

Од других нивоа – 73.400,00 динара 

--------------------------------------------------------------------------  

                До реализације неких планираних активности 

није дошло због недостатка финансијских средстава, а од 

неких планираних активности одустало се због 

преусмеравања средстава за набавку опреме за кухињу 

која по налогу санитарног инспектора мора да се 

реконструише. 

  

2.3.2. ЦРВЕНИ КРСТ 

У  2017. години Црвени Крст Бољевац је реализовао 

следеће: 

1. Решавање проблема са смрзавањем воде и  замену 

оштећеног дела пода у службеној просторији, вредност 

радова је 64.540,00 динара из буџета општине. 
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2.4 КУЛТУРА 

 

2.4.1 КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР БОЉЕВАЦ   

У 2017. години Културно-образовни центар Бољевац је 

реализовао следеће инвестиције: 

1. Радови на адаптацији зграде Културно образовног 

центра, вредност радова је 7.587.034,29 динара, од 

донација међународних организација, 

2. Радови на крову зграде Културно образовног центра, 

вредност радова је 3.728.176,20 динара, средства из 

буџета општине. 

 

2.5 ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

2.5.1. СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Спортски савез општине Бољевац у 2017. години није 

имао никаква инвестивциона улагања. 

   

2.6 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Активност социјалне заштите становништва на 

територији општине обезбеђује Центар за социјални рад.  

2.6.1. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОЉЕВАЦ 

У 2017. години Центар за Социјалнуи рад Бољевац је 

реализовао следеће. 

 

   

1.   Пројекат „Помоћ у кући за,одрасле и старе“, вредност 

инвестиције 3.036.763,57 динара из буџета Министратсва 

за  рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 

буџета општине. 

 

    3. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

    3.1.  ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ 

 

                Дом здравља Бољевац, у складу са Планом 

мреже здравствених установа, обавља здравствену 

делатност  на примарном нивоу на подручју општине 

Бољевац која обухвата: 

          1) Заштиту и унапређење здравља, спречавање и 

рано откривање болести, лечење, рехабилитацију 

болесних и повређених, 

         2) Превентивну здравствену заштиту групација 

становништва изложених повећаном ризику обољења и 

осталих становника, у складу са посебним програмом 

превентивне здравствене заштите, 

         3) здравствено васпитање и саветовање за очување и 

унапређење здравља, 

         4) Спречавање, рано откривање и контролу 

малигних болести, 

         5) Спречавање, откривање и лечење болести уста и 

зуба, 

         6) Патронажне посете, лечење и рехабилитацију у 

кући, 

         7) Хитну медицинску помоћ и санитетски превоз, 

         8) Заштиту менталног здравља, 

         9) Палијативно збрињавање, 

10) Друге послове утврђене Законом. 

Нису доставили Извештај о реализацији плана развоја за 

2017. годину. 

 

4. КОМУНАЛНО СТАМБЕНА ОБЛАСТ  

  

4.1 ЈКП  УСЛУГА  БОЉЕВАЦ   

U 2017. години ЈКП Услуга је реализовала следеће 

инвестиције: 

1. Изградња главног цевовода Мировштица – Луково, 

фаза III – Б, вредност инвестиције 3.280.150,00 динара из 

буџета општине. 

2. Изградња главног цевовода Боговина – Подгорац од 

км 1+142,88 до км 1+955,13 на територији општине 

Бољевац, вредност инвестиције 3.948.120,00 динара из 

буџета општине. 

 

4.2 ЈП "БОГОВИНА" БОР   

 У 2017. години ЈП „ Боговина“ Бор  реализовала је 

следеће инвестиције: 

1. Завршена реализација  израда бетонских поклопаца за 

шахте, средства обезбеђена из сопствених прихода, 

2. Уграђен је фреквентни регулатор  на једниој пумпи 

чиме је смањена потпрошња електричне енергије , 

средства обезбеђена из буџета општине Бољевац. 

 

5. ОПШТИНСКА УПРАВА 

У току 2017. године у Општинској управи општине 

Бољевац су реализоване следеће активности: 

1. Вертикална сигнализација, вредност радова је 

600.000,00 динара из буџета општине, 

2. Набавка материјала за насипавање путева, вредност 

инвестиције је 2.900.00,00 динара из буџета општине, 

3. Набавка цеви за пропусте, вредност инвестиције је 

800.000,00 динара из буџета општине, 

4. Одржавање јавне расвете, вредност радова је 

1.900.000,00 динара из буџета општине,  

5. Замена јавне расвете, вредност радова је 18.400.000,00 

динара из буџета општине,  

6. Набавка канцеларијског материјала, вредност 

инвестиције је 2.000.000,00 динара из буџета општине, 

7. Набавка металних контејнера, вредност инвестиције 

је 1.500.000,00 динара из буџета општине, 

8. Набавка опреме за комунални отпад, вредност 

инвестиције је 1.180.000,00 динара из буџета општине, 

9. Геодетске услуге, вредност инвестиције је 

4.400.000,00 динара из буџета општине, 

10. Одржавање атарских путева на територији општине 

Бољевац, вредност радова је 11.600.000,00 динара из 

буџета општине, 

11. Израда плана детаљне регулације за насеље Гај, 

вредност инвестиције је 2.400.000,00 динара из буџета 

општине, 

12. Стручни надзор за замену jавне расвете, вредност 

инвестиције је 900.000,00 динара из буџета општине, 

13. Дезинсекција жаришта у општини, вредност 

инвестиције је 1.500.000,00 динара из буџета општине, 

14. Услуге осигурања, вредност инвестиције је 870.000,00 

динара из буџета општине, 

15. Одржавање програма локалне пореске 

администрације, вредност инвестиције је 950.000,00 

динара из буџета општине, 

16. Одржавање програма Трезор – Саветник, вредност 

инвестиције је 200.000,00 динара из буџета општине, 

17. Израда пројекта путне инфраструктуре у Бољевцу, 

вредност инвестиције је 3.700.000,00 динара из буџета 

општине, 

18. Пројекат главног доводног цевовода од изворишта 

„Мировштица“ до резервоара „Бољевац“, вредност 

инвестиције је 4.911.000,00 динара из буџета општине, 

19. Услуге поправке аутомобила, вредност инвестиције је 

700.000,00 динара из буџета општине,  
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20. Израда пројекта за водовод у Валакоњској улици, 

вредност инвестиције је 300.000,00 динара из буџета 

општине, 

21. Израда пројекта за водоснабдевање у Малом Извору, 

вредност инвестиције је 300.000,00 динара из буџета 

општине, 

22. Услуге рушења, вредност радова је 1.400.000,00 

динара из буџета општине, 

23. Радови на дому културе у Бачевици, вредност радова 

је 500.000,00 динара из буџета општине, 

24. Радови на сређивању Дома културе у и ограде у 

Добром Пољу, вредност радова 800.000,00 динара из 

буџета општине, 

25. Радови на санацији крова и заједничких просторија у 

комитету, вредност радова је 1.000.000,00 динара из 

буџета општине, 

26. Радови на Дому културе у Валакоњу, вредност радова 

је 1.000.000,00 динара из буџета општине, 

27. Радови на Дому културе у Јабланици, вредност радова 

је 700.000,00 динара из буџета општине, 

28. Радови на Дому културе у Подгорцу Тимоку, 

вредност радова је 100.000,00 динара из буџета општине, 

29. Радови на Дому културе у Бољевац селу, вредност 

радова је 500.000,00 динара из буџета општине, 

30. Радови на Дому културе у Валакоње Букову, вредност 

радова је 400.000,00 динара из буџета општине, 

31. Радови на Дому културе у Оснић Букову, вредност 

радова је 600.000,00 динара из буџета општине, 

32. Крпљење ударних рупа, вредност радова је 

1.380.000,00 динара из буџета општине, 

33. Радови на путу у Врбовцу, вредност радова је 

1.000.000,00 динара из буџета општине, 

34. Радови на изградњи потпорног зида у Оснић селу, 

вредност радова је 900.000,00 динара из буџета општине, 

35. Изградња водовода на Илинском брду, вредност 

радова је 900.000,00 динара из буџета општине, 

36. Радови на изградњи водовода у Валакоњској улици, 

вредност радова је 3.000.000,00 динара из буџета 

општине, 

37. Радови на свлачионици у оснић селу, вредност радова 

је 400.000,00 динара из буџета општине, 

38. Отпушење канализационе мреже, вредност 

инвестиције је 640.000,00 динара из буџета општине, 

39. Радови на путу Савинац – Буково, вредност радова је 

12.000.000,00 динара из буџета општине, 

40. Радови на уређењу терена у вртићу, вредност радова 

је 3.000.000,00 динара из буџета општине, 

41. Радови на атмосферској канализацији изнад 

купалишта, вредност радова је 840.000,00 динара из 

буџета општине, 

42. Радови на преградном зиду у канцеларији 

дактилобироа, вредност радова је 100.000,00 динара из 

буџета општине, 

43. Радови на мосту у Валакњу Буково, вредност радова 

је 480.000,00 динара из буџета општине. 

 

6.РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАЗВОЈА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА  

 

БАЧЕВИЦА 

У 2017. години МЗ Бачевица реализовала jе следеће 

активности : 

1. Одржавање Дома културе, 

2. Куповина тримера и беле технике, 

3. Купљен материјал за постављање ограде на 

игралишту, 

4. Израда пројектнр документације за мост  у 

Бачевици. 

 

БОГОВИНА – село: 

У 2017.  години МЗ Боговина село реализовала је 

следеће: 

1. Поправка планинских путева булдожером, 

2. .Попуњавање ударних рупа ризлом село- Фаца Вајељи 

3. Изградња надстрешнице изнад улазних врата  на дому 

културе у село Боговини, 

4. .Прикључење грађана села и засеока Фаца Вајељи на 

нови водоводни систем, 

5. Уређење плаца за изградњу цркве у селу. 

 

 БОГОВИНА – насеље : 

 У 2017.  години МЗ Боговина насеље је реализовала 

следеће активности:  

1. Израда дела канализационе мреже у дужини од 200 

метара, вредност радова је 485.448,00 динара из буџета 

општине. 

 

ВАЛАКОЊЕ:  

У 2017. Години МЗ Валакоње је реализовала следеће 

инвестиције: 

1. Капитално одржавање Дома културе, вредност радова 

је 1.100.000,00 динара из буџета општине. 

 

КРИВИ ВИР: 

Током  2017.  године МЗ Криви Вир  је реализовала 

следеће: 

1. Текуће поправке( радови на крову и омладинској 

просторији), вредност радова је  490.000,00 динара из 

буџета општине. 

 

ВРБОВАЦ: 

У 2017.  години МЗ Врбовац реализовала је следеће 

инвестиције: 

1. Асвалтирање пута према Врбовцу, вредност радова 

јке 996.000,00 динара из буџета. 

 

ДОБРО ПОЉЕ: 

У току 2017. године МЗ Добро Поље је урадила следеће: 

1. Сређивање крова на згради Дома културе, вредност 

радова је 799.238,40 динара избуџета општине 

2. Уређење реонских путева, вредност радова је 

240.000,00 динара, средства су обезбеђена од донације 

Милана Зарића из Ивањице. 

 

 

ДОБРУЈЕВАЦ: 

У току 2017. године МЗ Добрујевац је урадила следеће: 

1. Текуће поправке, вредност радова је 164.775,00 

динара, 

2. Уређење атарских путева, вредност радова 136..000,00 

динара,  

3. Урађена је дрвена града и летњиковац поред крста 

обеклежја сеоске заветине  „ Спасовдан „,  

4. Уређење дворишта око старе основне школе и  

урађена је метална ограда. 

 

ИЛИНО: 

У току 2017. године МЗ Илино је урадила следеће: 
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1. Увођење лед расвете ипред улаза бина и помоћне 

просторије дома и кухиње,  

2. Делимично санирање крова Дома, 

3. Oдрађено пошумљавање изворишта, споменика 

балканских ратова центра села и простора испред дома 

културе , вредност радова је 90.000,00 динара из 

сопствених извора. 

 

ЈАБЛАНИЦА: 

Током 2017.  године, МЗ Јабланица је реализовала 

следеће: 

1. Комунално уређење села, 

2. Насипавање улица ризлом, 

3. Насипавање атарских некатегорисаних путева, 

4. Расветљавање путева, 

5. Уређење гробља (сечење шибља, прскање против 

корова),  

6. Радови код манастира Крепичевац ( уређење порте, 

расветљавање пута и насипавање истог), 

7. Уређење просторија месне заједнице, 

8. Уређење фасаде на Дому културе и кухиње у месној 

заједници. 

 

ЛУКОВО: 

Током 2017.  године, МЗ Луково је реализовала следеће 

планове:  

1. Завршетак довођења воде од Мировштице до 

резервоара водовода Месне заједнице Луково. 

.  

 

МАЛИ ИЗВОР: 

У 2017. години МЗ Мали Извор је реализовала следеће 

алтивности: 

1. Санација  и насипавање атарских путева, 

2. Урађена хидрантска шахта за точење воде из 

водовода, 

3. Делимично сређена омладинска просторија, 

4. Набављен материјал за изградњу кабина на 

игралишту. 

 

РТАЊ: 

1. Куповина грејног тела ( пећи ) за потребе месне 

заједнице, вредност инвестиције је 36.000,00 динара из 

буџета општине, 

 

РУЈИШТЕ:  
1. Куповина грејног тела (пећи) за потребе месне 

заједнице, вредност  инвестиције је 20.000,00 динара из 

буџета општине. 

 

САВИНАЦ: 

     У 2017. години МЗ Савинац је реализовала све 

активности превиђене Планом развоја за 2016. годину за 

МЗ Савинац: 

1. Урађена просторија за издавање за потребе 

продавнице која сада ради, 

2. Одржавани постојећи путни правци са копањем и 

чишћењем канала, 

3. Купљен ситан инвентар колико је било пара, 

4. Купљена су два казана и роштиљ, 

5. Одржавање сеоског гробља. 

 

СУМРАКОВАЦ: 

  У 2017. години план развоја МЗ Сумраковац је 

реализован у следећим активностима: 

1. Уређење села код зграде самапослуге, 

2. Померање контејнера иза зграде Дома, 

3. Изградња моста на потезу „ Дреновачки поток“,  

4. Саниран је прилазни пут ка мосту, 

5. Санирање излазног пута на том потезу, 

6. Рушење зграде у центру на углу ( бивша зграда 

задруге) 

 

МИРОВО: 

У 2017. години реализоване су следеће активности 

планиране планом развоја: 

 

1. Набавка грађевинског материјала за сређивање 

просторија МЗ, вредност инвестиције је 79.400,00 динара 

из буџета oпштине Бољевац, 

2. Куповина телевизора и рисивера, вредност 

инвестиције је 30.000,00 динара из буџета општине 

Бољевац, 

3. Куповина опреме за јавну безбедност, вредност 

инвестиције је 4.600,00 динара из буџета општине 

Бољевац. 

 

ОСНИЋ СЕЛО: 

У 2017. години МЗ Оснић је реализовала следеће 

инвестиције:  

1. Изградња потпорног зида код Цркве, вредност радова 

је 900.000,00 динара из буџета општине, 

2. Изградња свалћионица, вредност радова је  400.000,00 

динара из буџета општине. 

 

ОСНИЋ ТИМОК: 

У МЗ Оснић – Тимок у току 2017.године реализовано је 

следеће: 

1. Санација крова на згради Дома културе, 

2. Саграђен потпорни зид око Дома културе. 

 

ОСНИЋ БУКОВО: 
МЗ  Оснић Буково је у 2017. години реализовала следеће 

активности:  

1. Насипавање атарских путева у дужини од 1 

километра, 

2. Радови на сређивању просторија амбуланте, 

3. Чишћење локалног гробља. 

 

ПОДГОРАЦ: 

МЗ Подгорац од планираних активности у 2017. години 

реализовала је следеће: 

1. Материјал за  сређивање просторија у ФК Малиник, 

вредност радова је 27.440,00 динара из буџета општине, 

2. Грађевински материјал за уређење Дома културе, као 

и просторија МЗ, вредност радова је 102.005,00 динара из 

буџета општине, 

3. Куповина штампача за потребе МЗ, вредност 

инвестиције је 12.999,00 динара из буџета општине. 

 

ПОДГОРАЦ – ТИМОК 

У 2017 . години МЗ Подгорац-Тимок је реализовала 

следеће планиране активности: 

1. Радови на санацији моста, вредност радова је 

31.300,00 динара из буџета општине Бољевац. 

 

БОЉЕВАЦ-село: 

У 2017. години месна заједница Бољевац –село 

реализовала је следеће инвестиције: 

1. Просецање атарских путева,  
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2. Реновирање дела крова на згради дома културе, 

3. Куповина фрижидера и индукционе плоче за потребе 

кухиње. 

 

БОЉЕВАЦ-град: 

У 2017. години месна заједница Бољевац -  град је 

реализовала следеће планиране активности: 

1. Постављање ограде на градском стадиону, вредност 

инвестиције је 570.000,00 динара из буџета општине. 

 

ВАЛАКОЊЕ БУКОВO: 
У 2017 . години МЗ Валакоње Буково је реализовала 

следеће планиране активности: 

1. Изградња моста Валакоње Буково, вредност радова је 

479.974,80 динара из буџета општине, 

2. Изградња надстрешнице на дому културе, вредност 

радова је 353.521,20 динара из буџета општине. 

       

.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

  Број: 06 –15 / 2018-I/15.1  

   Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

18. 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( '' Сл. 

лист општине Бољевац '', бр. 1/08, 25/15, 26/17 и 40/17), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2018. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I  

 Усваја се  Извештај о реализацији Програма развоја 

директних и индиректних корисника буџета општине 

Бољевац за 2017. годину. 

 

II 

 Закључак доставити: Општинској управи и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/15.1 

Бољевац, 01. 03. 2018. Године 

 

19. 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( '' Сл. 

лист општине Бољевац '', бр. 1/08, 25/15, 26/17 и 40/17), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2018. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

  Усваја се  Програм  развоја директних и 

индиректних корисника буџета у општини Бољевац за 

2018. годину. 

II 

 Закључак доставити: Општинској управи и архиви. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/15.2 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

 

20. 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА 

 ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

БУЏЕТА У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ ЗА  2018. 

ГОДИНУ 

 

I. УВОДНИ ДЕО 

 

        Општина Бољевац  простире се у источној Србији, 

на простору северног дела планинског масива, у долини 

Црног Тимока на површини од 827 км
2 

. Њена територија 

географски припада источној Србији, историјски 

Тимочкој крајини, а административно Зајечарском 

округу. Окружена је општинама Бор, Сокобања, Ражањ, 

Параћин, Дeспотовац, Зајечар и Књажевац. Скоро са свих 

страна општина је затворена планинским венцима: са 

севера и северозапада Кучајским планинама и 

Маљеником, са југа гребенима Самањца, Ртња, Тумбе и 

Слемена, са истока огранцима Тупижнице. Једино је 

према североистоку, долином Црног Тимока и ниским 

побрђем широко отворена. 

      Захваљујући планинама, брдима и површинама, 

испресецаним бројним речним долинама, рељеф општине 

у основи има планински карактер. Највећи део 

територије општине Бољевац има карактер висоравни 

између Ртња и падина Маљеника која се долином Црног 

Тимока спушта према Зајечару.  

Најмаркантнију тачку у рељефу (брдско-планинска) 

представља планина Ртањ и слив Црног Тимока са доста 

плодним земљиштем. 

И поред доминантно брдско-планинског терена, општина 

Бољевац је добро саобраћајно повезана. Преко њене 

територије пролази важан магистрални путни правац од 

Параћина, односно ауто пут Београд – Ниш, за Зајечар и 

путни правци Бољевац-Алексинац и  Бољевац-Књажевац. 

      Разноврсни педолошки састав земљишта допринео је 

правом богатству биљног света (флоре) што чини 

општину природним резерватом и «природном 

лабораторијом». 

У општини живи и ради  12.994 становника по подацима 

из пописа 2011. године, распоређених у 25 месне 

заједнице и то: 22 сеоских, једна туристичика, једна 

рударска и једна градска месна заједница. Просечна 

густина насељености знатно је испод критичне границе 

са 16 становника на км
2
, што Бољевац сврстава у ретко 

насељене општине. Кретање становништва на подручју 

општине Бољевац, поред апсолутног смањења 

становништва, карактеришу три основне детерминанте: 

низак наталитет, повећање стопе морталитета и 

миграциони процеси. Сва насеља, бележе интензиван 

одлив становништва. Основно обележје демографских 

кретања општне Бољевац јесте низак природни 

прираштај, у смислу да више није осигурана ни проста 

репродукција становништва. 

Старосна структура становништва Бољевца све више има 

карактеристике « регресивног «, односно старијег типа 

становништва. Запослено становништво чини само 38% 

(4997 према последњем попису) од укупне популације. 

Више од 50% становништва (52%) се бави 

пољопривредом (укључујући шумарство и риболов) 

(2599 према последњем попису). Нешто значајнији 

проценат становништва се бави рударством (око200, 

односно ≈4%) и производњом (491, односно ≈10%). 

Незапослено становништво чини 5.6% (719, према 
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последњем попису) од укупног становништва, односно 

скоро 13% економски активног становништва. 

      Програм развоја који је дат у овом тексту садржи 

развојне програме директних и индиректних корисника 

буџетских средстава, односно организација и установа 

чији је оснивач општина Бољевац. 

 

 

II ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 

 

1.1. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ 

 

1. Стратешко планирање 

            Туристичка организација општине Бољевац је и до 

ове године реализовала своје активности по основу 

запланираног програма рада. Пошто је неопходно да 

свака организација која се јавља на државне и европске 

конкурсе, са идејом да обезбеди средства за реализацију 

појединих пројеката, има стратешки план развоја 

туризма,  Туристичка организација општине Бољевац ће 

израдити Стратешки план развоја туризма на територији 

Општине Бољевац који ће се уједно усагласити са 

општом Стратегијом одрживог развоја Општине Бољевац 

за период од десет година (2012-2022).  

 

2. Програмско инвестирање 

У 2018. години туристичка организација општине 

Бољевац планира унапређење туристичке 

инфраструктуре и следеће инвестиције: 

1. Наставак радова на уређењу СРЦ „ Змијанац“ у 

Бољевцу, вредност радова је:  15.000.000,00  динара, 

средства обезбеђена код Министарства трговине, туризма 

и телекомуникација, 

2. Радови на асфалтирању пута до Боговинске пећине, 

вредност радова је: 15.000.000,00 динара, средства 

обезбеђена код Министарства грађевинарства,  

саобраћаја и инфраструктуре, 

3. Адаптација објекта – апартмански објекат на Ртњу, 

вредност радова је: 5.700.000,00 + пдв, средства 

обезбеђена код Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација. 

 

III. ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

1. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 

     Основно образовање и васпитање у општини Бољевац 

реализује се преко 3 основне школске установе. 

 

1.1  ОСНОВНА ШКОЛА ,,9 СРПСКА БРИГАДА”  

БОЉЕВАЦ 

    Основна школа у Бољевцу почела je са радом школске 

1841/42. године. Октобра 1918. приликом повлачења 

аустријске војске зграда школе je запаљена и том 

приликом изгорела је до темеља. Почетком школске 

1923/24. године завршена je градња нове основне школе 

и тај свој облик она je задржала до данашњих дана. За 

време другог светског рата зграда школе je претрпела 

знатна оштећења, после рата извршена je реконструкција. 

Годинама иза рата школа je повремено обнављана, a 

2006. године уз помоћ Министарства просвете и спорта, 

Скупштине општине Бољевац и донатора фасада школе 

je потпуно обновљена. 

Школске 2012/2013. године Основна школа „ 9. српска 

бригада" у матичној школи рад се одвија у две смене. 

Поред матичне школе настава се реализује и у  10 

реонских одељења, то су углавном неподељене школе и 

комбинована одељења. Сам рад у таквим школама je 

тежак, школске зграде су старе, руиниране, без воде и 

мокрих чворова у склопу зграде, али и као такве су 

неопходне јер су села удаљена oд  матичне школе. Разлог 

за њихово постојање je и што деца млађег узраста 

матичне школе раде у поподневној смени, па би деци из 

издвојених одељења било онемогућено да похађају 

наставу. 

Основна школа „ 9. српска бригада " реализује наставу у 

Бољевцу у 3 засебна објекта: 

стара школска зграда (рад у две смене) 

нови објекат у чијем склопу су кухиња, трпезарија, 4 

учионице и котларница 

спортска хала у којој се реализују часови физичког 

васпитања 

Стара школска зграда има: 10 кабинета, наставничку 

канцеларију, канцеларију директора, канцеларију 

секретара, канцеларију педагога, канцеларију 

рачуноводства, канцеларију логопеда, медијатеку, 

библиотеку, чајну кухињу, радионице за реализовање 

техничког образовања, радионице за поправку школског 

инвентара, магацински простор и гаражу. Реонска 

одељења: Бачевица, Валакоње, Валакоње Буково, 

Добрујевац, Добро Поље, Илино, Јабланица, Луково, 

Мали Извор и  Рујиште. 

Основна школа „9. српска бригада"у Бољевцу има 

стручан кадар који је у раду са ученицима показао 

завидне резултате на општинским и окружним 

такмичењима. Велики број наставника и стручних 

сарадника учествоваће на стручним семинарима поводом 

реформе школства и личног усавршавања. 

 

Планиране инвестиције у 2018. години 

1. Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 

вредност радова је 220.000,00 динара из буџета општине, 

120.000,00 динара, из сопствених прихода 80.000,00 

динара,  од донација 20.000,00 динара из буџета општине 

, 

2. Одржавање опреме за образовање, вредност радова је 

150.000,00 динара, из буџета општине 80.000,00 динара 

из буџета општине, из сопствених прихода 50.000,00 

динара, од донација 20.000,00 динара, 

3. Опрема за саобраћај, вредност радова је 125.000,00 

динара из буџета општине, 

4. Рачунарска опрема, вредност радова је 10.000,00 

динара из буџета општине  

5. Текуће поправке и одржавање остале опреме, 

вредност радова је 20.000,00 динара из буџета општине, 

6. Потрошни материјал , вредност радова је 90.000,00 

динара из буџета општине, 
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7. Машине и опрема – школски намештај, вредност 

инвестиције је 400.000,00 динара из буџета општине 

300.000,00 динара, од донација 100.000,00 динара, 

8. Књиге за библиотеку вредност инвестиције је 

25.000,00 динара, из буџета оштине 15.000,00 динара, од 

донација 10.000,00 динара 

9. Пројектна документација, вредност инвестиције је 

365.000,00 динара из буџета општине, 

10. Стручни надзор, вредност радова је 135.000,00 динара 

из буџета општине, 

11. Капитално одржавање – адаптација Нове школе, 

вредност радова је 32.400.000,00 динара из буџета 

општине, 

12. Асфалтирање школског дворишта, вредност радова је 

4.005.126,00 динара из буџета општине, 

13. Израда санитарног чвора у Лукову, вредност радова је 

2.196.000,00 динара из  буџета Републике, 

14. Израда грејања у Лукову, вредност радова је 

1.014.000,00 динара из буџета Републике. 

 

1.2.  ОСНОВНА ШКОЛА ,,ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ” 

ПОДГОРАЦ 

Основна школа  ˝Ђорђе Симеоновић˝ у Подгорцу  је 

једна од најстаријих основних школа  у Србији. Од 

постанка па до 1941. године  школа је радила  у више 

зграда  које су биле  неподесне  за извођење редовне 

наставе  и од слабог материјала. Из године у годину 

створени су све повољнији услови рада. Настава се 

изводи кабинетски. Изграђена је  нова кухиња, уведено је 

централно грејање  у школи и кухињи, замењен је патос  

паркетом у свим учионицама  матичне школе и у 

издвојеним  одељењима. Изграђено је забавиште, нова 

котларница, модернизована фискултурна сала, 

реновирани су ходници у матичној школи који су 

поплочани керамичким плочицама, реновирана је цела 

школска зграда  у Боговини насељу и реновирана фасада 

школске зграде  у Боговини селу, оспособљен је део 

школске зграде који је био склон рушењу у Подгорцу, 

дограђен санитарни чвор реновирана фасада и столарија  

у школи и ђачкој кухињи, адаптирани простори за 

потребе  Ученичке задруге. 

 

Планиране инвестиције и радови  у 2018. години 

 

1. Санација школске зграде у Подгорцу, терена око 

школе, вредност радова је 48.000.000,00 динара из буџета 

општине, и канцеларије за јавна улагања, 

2. Набавка намештаја и наставних средстава, вредност 

инвестиције је 150.000,00 динара из буџета општине и од  

донација, 

3. Санација крова на згради школе у издвојеном 

одељењу Боговина село, вредност радова је 3.500.000,00 

динара из буџета општине и од донација, 

4. Изградња надстрешнице за огрев у Матичној школи 

у Подгорцу, вредност радова је 800.000,00 динара из 

буџета општине и од донација. 

 

 

1.3. ОСНОВНА ШКОЛА ,,ЂУРА ЈАКШИЋ`` 

СУМРАКОВАЦ  

 Школа се налази у селу Сумраковац, на територији 

општине Бољевац. Поседује довољан број просторија за 

реализацију наставних и ваннаставних активности али је 

неопходна реконструкција истих јер су школске зграде 

старе и дотрајале, осим у истуреним одељењима у 

Савинцу и Оснић Букову. У матичној школи обновљени 

су санитарни чворови и саграђена летња учионица. Због 

недовршених радова на спортској сали ученици користе 

спортски терен за реализацију часова физичког 

васпитања. 

Испред школске зграде у матичној школи постоји 

травната површина, па ученици своје слободно време  

проводе у парку. У близини школе нема институција за 

културу (позориште, биоскоп, галерије...). 

Естетско уређење школског простора је задовољавајуће. 

Учионице су у добром стању и редовно се одржавају. 

Улажући велики напор помоћно особље води бригу о 

ентеријеру, спољашњем изгледу зграде и школског 

дворишта. 
 

Планиране инвестиције и радови  у 2018. години: 

1. Пројекат енергетске ефикасности ( радови на фасади, 

грејању и столарији), 

2. Опремање школе  реквизитима за физичко и 

здравствено васпитање као и школски намештај. 

Вредност инвестиције је 850.000,00 динара,  

финансирано од стране Министарства просвете, науке  и  

технолошког развоја. 

 

  2.  СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

2.1. СРЕДЊА ШКОЛА ,,НИКОЛА ТЕСЛА`` БОЉЕВАЦ 

Квалитетно образовање и васпитање омогућава стицање 

језичке, математичке, научне, уметничке, културне, 

здравствене, еколошке и информатичке писмености које 

су  непходне за живот у савременом и сложеном 

друштву. 

Развијање знања, вештина, ставова и вредности које 

оспособљавају ученика да успешно задовољава 

сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност 

и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, 

потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у 

економском, друштвеном и културном животу и 

допринос демократском, економском и културном 

развоју друштва. 

Средња школа „Никола Тесла“ Бољевац образује ученике 

из следећих области: 

 

Подручје рада Образовни профил 
Трајање 

образовања 

Гимназија општи тип 4 године 

Економија, 

право и адм. 

економски 

техничар 
4 године 

Шумарство и 

обрада дрвета 
шумарски техничар 4 године 

 

Планирани радови у 2018. години: 

 

Задаци Активности Време Носиоци 
Одговор

ност 

Критеријум 

успеха 

1. 

Реконструкц

ија  крова 

објекта 

радионица 

Средње 

школе „ 

Никола 

Тесла“ 

Бољевац 

1. Урађен је 

пројекат 

реконструкц

ије крова 

објекта 

радионица 

Средње 

школе 

„Никола 

Тесла“ 

Бољевац 

школска 

2017/18. 

-локална 

самоупр

ава  

- управа 

школе 

- 

локална 

самоупр

ава  

- управа 

школе 

-урађен 

пројекат 

реконструк

ције крова  

 

-безбедност 

ученика, 

наставника 

и радника 

школе на 

практичној 
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2. Одобре

на средства 

од стране 

локлне 

самоуправе, 

Министарст

ва просвете, 

науке 

односно 

надлежног 

министарст

ва за 

енергетску 

ефикасност  

школска 

2017/18. 

-локална 

самоупр

ава  

-управа 

школе 

- 

локална 

самоупр

ава  

- управа 

школе 

настави и 

пословима 

грејања и 

одржавања 

котлова 

-заштита 

опреме 

машине и 

алата у 

машински

м и 

дрвопрерађ

ивачким 

радионица

ма 3. 

Реализација 

пројекта 

школска 

2017/18. 

-локална 

самоупр

ава  

-управа 

школе 

-

локална 

самоупр

ава  

- управа 

школе 

 

 

Вредност радова у динарима: 7.346.245,60 динара 

Извор средстава за реализацију: Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја ће обезбедити 7.171.245,60 

Учешће локалне самоуправе: 175.000,00 динара 

Задаци 
Активно

сти 
Време 

Носио
ци 

Одгов
орност 

Критериј

ум 

успеха 

2.Форм

ирање 

мултим

едијалн

е 

учиониц

е  

1.Обезбе

дити 

финанси

јска 

средства 

школс

ка 

2017/1

8. 

- 

управ

а 

школе 

- 

локал

на 

самоу

права 

-

управ

а 

школе 

- 

обезбеђе

н 

намешт

ај и 

опрема 

за 

мултиме

дијалну 

учиониц

у 

 

Вредност радова у динарима: 268.150,00 динара 

Извор средстава за реализацију:  

Буџет СО Бољевац........................................ 12.150,00 

динара                                               

 Средња школа „Никола Тесла“ Бољевац .....60.000,00 

динара 

Донација Телекома србије ..............................196.000,00 

динара 

Задаци Активности Време Носиоци 
Одговорнос

т 

Критеријум 

успеха 

3. 

Уградња 

видео 

надзора 

1.Обезбедит

и 

финансијск

а средства 

школска 

2017/18. 

- управа 

школе 

- локална 

самоупра

ва 

-управа 

школе 

-обезбеђена 

средства и 

видео 

надзор 

 

Вредност радова у динарима: 150.000,00 динара 

Извор средстава за реализацију: Буџет СО 

Бољевац........................................ 100.000,00 динара 

                                               Средња школа „Никола 

Тесла“ Бољевац .....50.000,00 динара 

Задаци 
Активнос

ти 
Време Носиоци 

Одговорнос

т 

Критеријум 

успеха 

4.Уградња 

аутоматског 

школског 

звона 

1.Обезбед

ити 

финансиј

ска 

средства 

школск

а 

2017/18

. 

- управа 

школе 

- 

локална 

самоупр

ава 

-управа 

школе 

- обезбеђена 

средства и 

аутоматско 

школско 

звоно 

 

Вредност радова у динарима: 90.000,00 динара 

Извор средстава за реализацију:  

Буџет СО Бољевац........................................ 60.000,00 

динара                                                

Средња школа „Никола Тесла“ Бољевац .....30.000,00 

динара. 

 

3.ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ  

3.1  ПРЕДШКОЛСКА  УСТАНОВА ,,НАША РАДОСТ`` 

БОЉЕВАЦ 
 

ДЕЛАТНОСТ : 

    Делатност Установе се одвија у оквиру сталних облика 

рада: целодневни, полудневни, продужени боравак и 

припремни предшколски програм и повремених облика 

рада ( енглески језик, психолошке радионице ). Основне 

делатности предшколске установе су: васпитање и 

образовање, нега и превентивна заштита. Додатне 

пратеће активности су: исхрана, дневни одмор и спавање, 

корективни рад са децом која имају проблема са 

изговором гласова.       Планира се ,,отварање,, Установе 

према друштвеној средини, у смислу осмишљења и 

плански организоване сарадње са родитељима, 

Установама из области образовања, културе, здравства и 

социјалне заштите. 

        Због обавезног Припремног предшколског програма 

планира се  да у селима где нема припремне групе а где 

се буду стекли услови за рад да се  отворе нове групе. 

 

 ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ У 2018. ГОДИНИ  

 

1. Замена опреме у васпитним групама ( столичице, 

столови, ормани, креветићи итд.). Набавка касетофона, 

ДВД уређаја, рачунара, копир апарата,  усисивача, 

кухињских уређаја ( једноетажна рерна) и остало по 

потреби,  вредност инвестиције је 590.000,00 РСД , из 

буџета 490.000,00 РСД, из др. нивоа власти  100.000,00 

динара. 

2. Текуће одржавање опреме и објекта (грејне мреже, 

котла, водоводне, канализационе, и електро мреже, 

замена славина, водокотлића, лавабоа, вентила. Кречење 

васпитних група по потреби и кухињског простора. 

Сређиавње крова (замена ребрастог лима, лексана, греда, 

летви итд.). Вредност инвестиције је 700.000,00 динара, 

из др. нивоа власти 100.000,00 динара, динара, из буџета 

600.000,00 динара. 

       

      3.2.ЦРВЕНИ КРСТ БОЉЕВАЦ 

 

Планирани радови у 2018. години 

 

1. Замена другог дела пода у просторији за реализацију 

програмских активности. 

 

      4. КУЛТУРА 

      4.1  КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР  

БОЉЕВАЦ 

 Културно – образовни центар Бољевац основан је 

као установа културе од стране Скупштине општине 

Бољевац ради обављања делатности из области културе, 

музеја, галерија, збирки, заштите културних добара, 

библиотечке делатности, развоја културног аматеризма, 

очувања традиције и својом делатношћу обезбеђује 

остваривање права грађана, односно задовољавања 

њихових потреба и остваривање других интереса у 

области културе, на територији општине Бољевац. 

Планирани радови у 2018. години 

1. Радови на крову зграде  Културно  - образовног 

центра Бољевац 

Вредност ове ибнвестиције износи  3.107.063,50 динара 

без ПДВ-а,  односно 3.728.476,50 динара са ПДВ-ом , 

средства из буџета општине, 
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2. Опремање биоскопске сале мобилијаром, вредност 

радова је 3.500.000,00 динара, средства из буџета 

општине. 

 

5.    ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

5.1.  СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 Спортски савез општине Бољевац од свог настанка 

па све до данас, придржавајући се својих начела у 

унапређењу система спорта у општини Бољевац 

остварује успешно све постављене задатке. Све спортске 

активности које реализује Спортски савез општине 

Бољевац су у циљу представљања наше општине у 

окружењу и целој Републици, омасовљењу учешћа деце 

и омладине у свим спортовима како би се развијала и 

јачала ментална и физичка способност, толеранција и 

промовисала једнакост свих грађана.        

Спортски савез Општине Бољевац у 2018. години  не 

планира никаква инвестициона улагања. 

    

   6.  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

  6.1.  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  БОЉЕВАЦ 

 

Делатност: Социјална и породично-правна заштита 

 

У 2018. години Центар за социјални рад планира следеће 

инвестиције: 

1. .Помоћ у кући за одрасле и старе, средства су  

опредељена наменским трансфером од Министарства за 

рад, запошљавање,  борачка и социјална питања преко 

буџета општине Бољевац. 

2. Послови геронто домаћица, средства су  опредељена 

наменским трансфером од Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања преко буџета 

општине Бољевац. 

 

 7.    ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 7.1.  ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ 

 Дом здравља Бољевац, у складу са Планом мреже 

здравствених установа, обавља здравствену делатност  на 

примарном нивоу на подручју општине Бољевац која 

обухвата: 

          1) Заштиту и унапређење здравља, спречавање и 

рано откривање болести, лечење, рехабилитацију 

болесних и повређених, 

         2) Превентивну здравствену заштиту групација 

становништва изложених повећаном ризику обољења и 

осталих становника, у складу са посебним програмом 

превентивне здравствене заштите, 

         3) здравствено васпитање и саветовање за очување и 

унапређење здравља, 

         4) Спречавање, рано откривање и контролу 

малигних болести, 

         5) Спречавање, откривање и лечење болести уста и 

зуба, 

         6) Патронажне посете, лечење и рехабилитацију у 

кући, 

         7) Хитну медицинску помоћ и санитетски превоз, 

         8) Заштиту менталног здравља, 

         9) Палијативно збрињавање, 

10) Друге послове утврђене Законом. 

 

         Нису доставили  Програм  развоја директних и 

индиректних корисника буџета у општини Бољевац за 

2018. годину.  

 

IV КОМУНАЛНО-СТАМБЕНА ОБЛАСТ 

 

4.1   ЈП ,,БОГОВИНА`` БОР 

 

У 2018. години планиране инвестиције се односе на: 

1. Израду елабората о резервама подземних вода која би 

износила 2.000.000,00 динара , средства из Министарства 

за заштиту животне средине, 

2. Израда мерног хидролошког профила на реци Црни 

Тимок, вредност инвестиције је 9.000.000,00 динара, 

средства обезбеђена из буџета општина Бор и Бољевац, 

3. Израда пројектне документације и изградња система 

МРКУ (Мерење, регулација, командовање, управљање), 

вредност инвестиције је 9.000.000,00 динара, средства 

обезбеђена из републичке дирекције за воде и општина 

оснивача ( Бор и Бољевац), 

4. Израда постоља за агрегат  на изворишту „ Мрљиш“, 

вредност радова је 500.000,00 динара 

5. Усаглашавање пројектне документације и израда 

плана детаљне регулације за брану и акумулацију „ 

Боговина“ , вредност инвестиције је 18.000.000,00 

динара, средства су обезбеђена делом из сопствених 

извора ( учешћем општина оснивача) у износу од 

4.500.000,00 динара,  а 4.500.000,00 динара из буџета 

Републике Србије у 2018. години, као и у истом износу у 

2019. години. 

 

4.2. ЈКП „УСЛУГА“ БОЉЕВАЦ 

У 2018. години ЈКП Услуга планира следећа 

инвестициона улагања: 

1. Наставак  радова на изградњи главног цевовода  

Боговина – Подгорац у износу од 9.000.000,00 динара. 

 

V ОПШТИНСКА УПРАВА 

  

У циљу осавремењавања рада управе и одржавања 

постојећих средстава за рад и објеката потребно је у 

2018-ој извршити следеће активности:         

  Планирани пројекти за 2018. Годину 

1. Набавка материјала за насипавање пута, вредност 

инвестиције је 3.000.000,00 динара из буџета општине, 

2. Набавка цеви за пропусте, вредност инвестиције је 

600.000,00 динара из буџета општине, 

3. Поправка јавне расвете, вредност инвестиције је 

2.000.000,00 динара из буџета општине, 

4. Набавка аутомобила на лизинг, вредност инвестиције 

је 1.200.000,00 динара из буџета општине, 

5. Набавка металних контејнера и канти, вредност 

инвестиције  је 3.100.000,00 динара  из буџета општине, 

6. Набавка камиона на лизинг, вредност инвестиције је 

2.000.000,00 динара из буџета општине, 

7. Геодетске услуге, вредност инвестиције је 

3.000.000,00 динара из буџета општине, 

8. Рушење школе у Оснић Букову, вредност радова је 

600.000,00 динара из буџета општине, 

9. Израда плана процене ризика, вредност инвестиције је 

600.000,00 динара из буџета општине, 

10. Одржавање атарских путева , вредност инвестиције је 

10.000.000,00 динара из буџета општине,  

11. Пројектна документација за мост у селу Мали Извор, 

вредност инвестиције је 400.000,00 динара из буџета 

општине, 

12. Пројектна документација за мост у селу Јабланица, 

вредност инвестиције је 400.000,00 динара из буџета 

општине, 
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13. Пројектна документација за пут кроз Пољанице у 

селу Криви Вир, вредност инвестиције је 200.000,00 

динара из буџета општине, 

14. Пројекат за паркинг у занатском центру, вредност 

инвестиције је 400.000,00 динара из буџета општине, 

15. Пројектна документација за улице на Илинском брду, 

вредност инвестиције је 750.000,00 динара из буџета 

општине, 

16. План детаљне регулације реке Арнауте, вредност 

инвестиције је 900.000,00 динара из буџета општине, 

17. Прјектна документација за насеље Ртањ, вредност 

инвестиције је 800.000,00  динара из буџета општине, 

18. План детаљне регулације за Боговинску пећину, 

вредност инвестиције је 1.000.000,00 динара из буџета 

општине, 

19. Пројектовање водовода у селу Добрујевац, вредност 

инвестиције је 240.000,00 динара из буџета општине, 

20. Одржавање стадиона, вредност инвестиције је 

2.900.000,00 динара из буџета општине, 

21. Надзор за школе, вредност инвестиције је 1.000.000,00 

динара из буџета општине, 

22. Дезинсекција жаришта у општини Бољевац, вредност 

инвестиције је 1.000.000,00 динара из буџета општине, 

23. Израда пројектне документације за мост у Валакоњу 

испод гробља, вредност инвестиције је 300.000,00 динара 

из буџета општине,  

24. Отпушење канализације , вредност инвестиције је 

1.000.000,00 динара из буџета општине, 

25. Изградња канализације према ИМТ-у, вредност  

инвестиције је 1.000.000,00 динара из буџета општине, 

26. Радови на атмосферској канализацији у Валакоњској 

улици, вредност радова је 400.000,00 динара из буџета 

општине, 

27. Радови на атмосферској канализацији у улици Краља 

Александра, вредност радова је 450.000,00 динара из 

буџета општине, 

28. Радови на канализацији у насељу Боговина, вредност 

радова је 600.000,00 динара из буџета општине, 

29. Радови на Дому културе у Валакоњу Буково, вредност 

радова је 360.000,00 динара из буџета општине, 

30. Радови на фасади бивше школе у Мирову, вредност 

радова је 400.000,00 динара из буџета општине,  

31. Радови на фасади дома културе у селу Рујиште,  

вредност радова је 400.000,00 динара из буџета општине, 

32. Радови на Дому културе у селу Илино, вредност 

радова је 600.000,00 динара из буџета општине, 

33. Радови на Дому културе у селу Оснић Буково, 

вредност радова је 500.000,00 динара из буџета општине, 

34. Радови на Дому културе у селу Оснић Тимок, 

вредност радова је 400.000,00 динара из буџета општине, 

35. Радови на Дому културе у селу Лукову, вредност 

радова је 1.150.000,00 динара из буџета општине, 

36. Радови на Дому културе у селу Добро Поље, вредност  

радова  је 800.000,00 динара из буџета општине, 

37. Радови на Дому културе у селу Валакоње, вредност 

радова  је  700.000,00 динара из буџета општине, 

38. Радови на Дому културе у селу Бачевица, вредност 

радова је 600.000,00 динара из буџета општине, 

39. Радови на Дому културе у селу Подгорац, вредност 

радова је 800.000,00 динара из буџета општине, 

40. Радови на Дому културе у селу Бољевац, вредност 

радова је 600.000,00 динара из буџета општине, 

41. Радови на фудбалском терену у селу Оснић, вредност 

радова је 1.500.000,00 динара из буџета општине, 

42. Крпљење ударних рупа, вредност радова је 800.000,00 

динара из буџета општине, 

43. Радови на путу у селу Врбовац, вредност радова је 

1.000.000,00 динара из буџета општине, 

44. Радови на путу у селу Боговина ( ФацаВаељи), 

вредност радова је  1.000.000,00 динара из буџета 

општине, 

45. Радови на путу кроз Пољанице у селу Криви Вир, 

вредност радова  је 1.000.000,00 динара из буџета 

општине, 

46. Радови на водоводу у Малом Извору, вредност радова 

је 1.000.000,00 динара  из буџета општине, 

47. Радови на водоводу у Валакоњској улици, вредност 

радова  је 3.500.000,00 динара из буџета општине, 

48. Земљани радови и саобраћајнице на гробљу у 

Бољевцу, вредност радова је 2.000.000,00 динара из 

буџета општине, 

49. Изградња рециклажног дворишта, вредност радова  је 

3.250.000,00 динара из буџета општине. 

 

VI   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

       Развој месних заједница је битан чинилац за 

реализацију програма развоја општине.  

       Општина Бољевац генерално гледано, већ дуже 

времена бележи висок степен исељавања и негативан 

природни прираштај становништва. На веома изражене 

последице миграционих кретања у овој општини, указује 

и податак да је 1971. године на подручју општине 

Бољевац живело 23.335 становника, по попису  2002. 

године живи свега 15.849 становника, a по последњем 

попису из 2011. године број становника је опао на 12.994. 

Сва насеља општине бележе интензиван одлив 

становништва.  

       Процес демографског пражњења је нарочито 

изражен у селима Криви Вир, Јабланица, Мали Извор, 

Илино, Добрујевац, Мирово, Сумраковац, Бачевица, 

Врбовац.    

       Миграциони процеси уз негативну стопу природног 

прираштаја, значајно су погоршали старосну структуру 

становништва. Број становника старијих од 60 година је 

3.556 што чини  27,4 %  од укупног становништва.  

       Да би се зауставила негативна демографска кретања 

тежиште развоја општине Бољевац у наредном периоду 

треба базирати на развојним програмима којима би се уз 

активну популациону политику значајно подигао 

квалитет живота људи на селу, имајући у виду да скоро 

70 % становништва живи на селу.  

       Како је један од разлога демографског пражњења и 

стање у области привредне и комуналне инфраструктуре 

непходно је да развојни програми села садрже 

реконструкцију и модернизацију путева, водоснабдевање 

и слично, као и отварање мини  погона у тим срединама.  

 

Планиране активности за 2018. годину по месним 

заједницама су следеће: 

 

БАЧЕВИЦА: 

1. Одржавање Дома културе, вредност радова је 

100.000,00 динара из буџета општине, 

2. Куповина тримера и косилице, вредност инвестиције 

је 40.000,00 динара из буџета општине, 

3. Уређење атарских путева, вредност радова је 

2.000.000,00 динара из буџета општине. 
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БОГОВИНА-село: 

1. Одржавање сеоских и планинских путева, вредност 

радова је 2.000.000,00 динара из буџета општине,  

2. Одржавање дома у селу, вредност радова је 

2.000.000,00 динара из буџета општине, 

3. Одржавање просторија школе  Фаца Вајељи, вредност 

радова је 500.000,00 динара из буџета општине, 

4. Асфалтирање пута село Фаца Вајељи, вредност 

радова је 3.000.000,00 динара из буџета општине, 

5. Радови око речног корита и надстрешнице на 

Боговинској пећини, вредност радова је 300.000,00 

динара из буџета општине, 

6. Почетни радови око цркве, вредност радова је 

1.000.000,00 динара из буџета општине. 

  

БОГОВИНА-насеље 

1. Израда канализационе мреже у дужини од 180 метара, 

вредност радова је 350.000,00 динара из буџета општине,

  

2. Санацила дела пута у дужини од 500 метара, вредност 

радова је 300.000,00 динара из буџета општине, 

3. Санација дела пута до гробља, вредност радова је 

200.000,00 динара из буџета општине.  

 

ВАЛАКОЊЕ: 

1. Текуће поправке – постављање ограде на гробљу, 

вредност радова је 60.000,00 динара из буџета општине, 

 

 

ВРБОВАЦ: 

1. Асфалтирање пута према врбовцу, вредност радова 

1.000.000,00 динара из буџета. 

 

КРИВИ ВИР:  
1. Санација базена, вредност радова је 20.000,00 динара 

из буџета општине, 

2. Израда пројектне документације за пут Појанице – 

Криви Вир, вредност радова је 2000.000,00 динара из 

буџета општине, 

3. Уређење пута Појанице – Криви Вир, вредност радова 

100.000,00 динара из буџета општине. 

 

ЛУКОВО: 

1. Уређење пута од села до гробља, 

2. Санација     дома     културе,   вредност     радова         

је 2.500.000,00 динара из буџета општине Бољевац. 

 

РТА Њ: 

1. Текуће поправке – постављање ламината, вредност 

радова је 70.000,00 динара из буџета општине, 

2. Набавка канцеларијског материјала за потребе месне 

заједнице, вредност инвестиције је 3.000,00 динара из 

буџета општине, 

3. Набавка материјала за хигијену и угоститељство, 

вредност инвестиције је 22.000,00 динара из буиџета 

општине, 

4. Постављање климе за потребе месне заједнице, 

вредност радова је 50.000,00 динара из буџета општине. 

 

 

РУЈИШТЕ: 

1. Набавка грађевинског материјала за текуће поправке 

и одржавање, вредност инвестиције је 80.000,00 динара 

из буџета општине. 

 

САВИНАЦ: 

1. Почетак радова на водоводној мрежи, 

2. Почетак градње цркве, 

3. Сређивање просторија у старој школи, 

4. Одржавање постојећих путних праваца са каналима и 

пропустима, 

5. Куповина ситног инвентара, 

6. Одржавање сеоског гробља. 

 

СУМРАКОВАЦ: 

1. Радови на санацији моста Дреновачки поток, вредност 

радова је 150.000,00 динара из буџета општине. 

 

 

МАЛИ ИЗВОР: 
1. Набавка материјала за пољопривреду ( пестициди), 

вредност радова је 30.000,00 динара из буџета општине, 

2. Набавка материјала за текуће поправке, вредност 

инвестиције је 100.000,00 динара из буџета општине, 

3. Набавка столова и клупа за Дом културе, вредност 

инвестиције је 280.000,00 динара из буџета општине, 

4. Санација водовода и изградња резервоара за воду, 

5. Санација оштећеног моста код изворишта Мрљиш. 

 

ДОБРО ПОЉЕ: 

1. Санација зграде Дома културе,  вредност радова  је 

529.326,00 динара, из буџета општине, 

2. Замена столарије на згради Дома културе, вредност 

радова је 295.000,00 динара, из буџета општине, 

3. Постављање олука и пластичних снегобрана, 

вредност инвестиције је 151.000,00 динара, 

4. Реновирање сале Дома културе, вредност радова је 

1.246.478,00 динара, из буџета општине, 

5. Сређивање кухиње у згради дома културе, вредност 

радова је 528.508,00 динара, из буџета општине, 

1. 6.Санација јавног вецеа, вредност радова је 300.000,00 

динара, из буџета општине, 

6. Изградња ограде код школе, вредност радова је 

300.000,00 динара, из буџета општине. 

 

ДОБРУЈЕВАЦ: 

1. Изградња водовода ( спајање на градски водовод), 

вредност радова је 26.000.000,00 динара  из буџета 

општине, 

2. Санација зграде старе Основне школе, вредност 

радова је 2.500.000,00 динара из буџета општине, 

3. Уређење атарских путева, вредност радова је 

150.000,00 динара из буџета општине, 

4. Израда споменика стрељанима 1943. године, вредност 

радова је 30.000,00 динара из буџета општине. 

 

ИЛИНО: 

1. .Опремање дома културе инвентаром и замена 

полупаних стакала, вредност инвестиције је 30.000,00 

динара из буџета општине Бољевац, 

2. Сређивање улазне терасе испред дома, вредност 

радова је 132.000,00 динара из буџета општине Бљевац, 

3. Замена кровне конструкције на сеоском Дому, 

вредност радова је 1.500.000,00 динара из буџета 

општине Бољевац, 

4. Асвалтирање две деонице пута кроз село дужина 150 

м, вредност радова је 1.100.000,00 динара из буџета 

општине Бољевац, 
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5. Постављање уличне расвете на улазу у село из правца 

Бољевца, вредност инвестиције је 230.000,00 динара из 

буџета општине Бољевац. 

 

ЈАБЛАНИЦА: 

1. Уређење атарских локалних некатегорисаних путева 

(насипавање ризлом, тврдим материјалом и тд.), 

2. Комунално уређење села, 

3. Уређење гробља, 

4. Извођење радова код манастира Крепичевац. 

 

 

МИРОВО:  

1. Набавка грађевинског материјала за санацију споимен 

чесме и објкекта МЗ, вредност инвестиције је 50.000,00 

динара из буџета општине, 

2. Куповина леђне прскалице, вредност инвестиције је 

25.000,00 динара из буџета општине, 

 

  

ОСНИЋ- СЕЛО: 

1. Адвокатске улуге, вредност инвестиције је 40.000,00 

динара из буџета општине, 

2. Набавка материјала за текуће поправке, вредност 

инвестиције је 140.000,00 динара из буџета општине. 

 

 

 

ОСНИЋ-ТИМОК: 

 

1. Израда спољне фасаде на згради Дома културе , 

2. Израда надстрешнице на згради Дома културе, 

3. Довођење воде у просторије МЗ, 

4. Замена уличних светиљки на територији МЗ, 

5. Насипавање путева и одржавање одводних канала, 

6. Куповина цеви за израду пропуста, 

7. Уређење игралишта. 

 

ОСНИЋ-БУКОВО: 

1. Санација локалних атарских некатегорисаних путева, 

2. Сређивање просторија Дома културе и завршетак  

фасаде, 

3. Рушење старе школе, 

4. Набавка инвентара и основних средстава за потребе 

дома културе, 

5. Уређење Јавне расвете, 

6. Чишћење и одржавање гробља. 

 

ПОДГОРАЦ: 

1. Куповина канцеларијског материјала, вредност 

инвестиције је 12.000,00 динара из буџета општине, 

2. Набавка парковског тримера, вредност инвестиције је 

80.000,00 динара из буџета општине, 

3. Поправка моста код стадиона, вредност радова је 

200.000,00 динара из буџета општине, 

4. Заштита постојећег пропуста на локацији Самар ( 

цемент, мрежа, шљунак), вредност радова је 30.000,00 

динара из буџета општине, 

5. Заштита постојећег пропуста према гробљу ( цемент, 

мрежа, шљунак), вредност радова је 30.000,00 динара из 

буџета општине, 

6. Заштита постојећег пропуста на локацији Вејска река 

( цемент, мрежа, шљунак), вредност радова је 40.000,00 

динара из буџета општине, 

7. Текуће поправке Дома културе ( ограда, столарија, 

кров. Плафон, зидови дома културе и осталих 

просторија), вредност радова је  95.000,00 динара из 

буџета општине, 

8.  Изградња мокрог чвора код Дома културе , вредност 

радова 3.282.111,60 динара из буџета општине, 

9. Инсталација клима уређаја у сали  Дома Културе, 

вредност радова је 600.000,00 динара из буџета општине, 

10. Изградња свлачионице код фудбалског терена,  

11. Асфалтирање локалних путева у дужини од 3 км. 

 

 

ПОДГОРАЦ – ТИМОК: 

1. Набавка материјала за прскање атарских путева, 

вредност иневестиције је 60.000,00 динара из буџета 

општине,   

2. Набавка материјала за санацију моста, вредност 

инвестиције 50.000,00 динара из буџета општине, 

3. Набавка цеви за пропусте, 

4. Насипавање пута  ризлом,  

5. Уређење игралишта, вредност радова је  100.000,00 

динара из буџета општине, 

6. Реновирање зграде ветеринарски пукт, вредност 

радова је 500.000,00 динара из буџета општине, 

7. Уређење сале дома културе, вредност радова је 

300.000,00 динара из буџета општине. 

 

 

БОЉЕВАЦ – село: 

1. Куповина стола за стони тенис, вредност инвестиције 

је 40.000,00 динара из буџета општине, 

2. Набвка пропустних цеви, вредност инвестиције је 

50.000,00 динара из буџета општине, 

3. Грађевински материјал, вредност инвестиције је 

50.000,00 динара из буџета општине, 

4. Поправка атарских путева, вредност радова је 

400.000,00 динара из буџета општине, 

5. Завршетак крова на згради дома културе, вредност 

радова је 100.000,00 динара из буџета општине, 

6. Реновирање пода сале и замена четвороулазних врата 

у ПВЦ, вредност радова је 2.400.000,00 динара из буџета 

општине. 

 

БОЉЕВАЦ – град; 

1. Одржавање опреме за спорт, вредност инвестиције је 

40.000,00 динара из буџета општине, 

2. Реконструкција рукометног игралишта у вртићу, 

3. Реконструкција кошаркашког игралишта у вртићу, 

4. Уређење јавних вц-а, 

5. Реконструкција степеништа између хале и игралишта. 

 

ВАЛАКОЊЕ- БУКОВO 

1. Израда Пројекта за нову школу, вредност инвестиције 

је 100.000,00 динара из буџета општине, 

2. Бетонажа око надстрешнице, вредност радова је 

360.000,00 динара из буџета општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/15.2  

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

21. 

На основу члана 28. Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-
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др.закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 39. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

бр. 1/2008, 25/2015, 26/2017 и 40/2017), Скупштина 

општине Бољевац, на седници одржаној 01. 03. 2018. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

о   измени Одлуке о прибављању, коришћењу, 

управљању и начину располагања стварима у својини 

Општине Бољевац 

 

Члан 1. 

 

У члану 41. 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, 11/2017, 26/2017 и 29/2017), мења се  став 2. и 

сада  гласи: 

 

 „Уговор о закупу посебних делова зграда (пословне 

просторије и гараже) закључује се на временски период 

до 15 (петнаест) година.“ 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 Број: 06-15 / 2018-I/16 

 Бољевац, 01. 03. 2018. године  

 

 

22. 

На основу члана 38, 39, 40, 41. и 42. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени лист општина 

Бољевац“, бр 8/2016) и члана 39. Статута општине 

Бољевац (“Службени лист општине Бољевац”, бр. 1/08, 

25/2015, 26/17 и 40/17), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 01. 03. 2018. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању у закуп грађевинског земљишта 

 

 ДАЈЕ се СЗТУР Укус Љубинка Николић ПР, Бољевац, 

МБ-54883773, ПИБ-104196107 грађевинско земљиште у 

закуп, ради постављања мањих монтажних објекта, у 

складу са Програмом о постављању мањих монтажних 

објеката на јавним и другим површинама („Сл. лист 

општине Бољевац“, бр. 10/2017 и 33/2017) 

- на локацији број 8 – на простору између Основне 

школе и Спортске хале, на к.п. бр. 271 КО Бољевац, 

локацијско место бр. 1, површине 6,00 m
2,
 на временски 

период од 5 година, по цени од 24.255,00 динара, а по 

спроведеном поступку јавног надметања; 

 

- на локацији број 8 – на простору између Основне 

школе и Спортске хале, на к.п. бр. 271 КО Бољевац, 

локацијско место бр. 2, површине 4,00 m
2
 на временски 

период од 5 година, по цени од 16.170,00 динара, а по 

спроведеном поступку јавног надметања и 

 

- на локацији број 8 – на простору између Основне 

школе и Спортске хале, на к.п. бр. 271 КО Бољевац, 

локацијско место бр. 3, површине 5,80 m
2
на временски 

период од 5 година, по цени од  23.446,00  динара, а по 

спроведеном поступку јавног надметања. 

 

 Наведени износ платиће се једнократно или  у пет 

једнаких годишњих рата, с тим што је прву рату закупац 

дужан да уплати у року од 15 дана од дана закључења 

уговора, на жиро рачун бр. 840-742153843-66, позив на 

број 20 026, модел 97, сврха уплaте: приход од закупа 

грађевинског земљишта,  а преостале четири рате до 

31.03. за сваку наредну годину. 

Уколико Закупац плаћа закуп на рате обавезан је да 

достави оригиналну банкарску гаранцију или соло 

бланко меницу са меничним овлашћењем.  

Висина преосталих рата усклађиваће се са индексом 

потрошачких цена у Републици Србији, према 

објављеним подацима надлежне организације за послове 

статистике. 

  Уговоре о давању у закуп испред Општине Бољевац 

закључује председник Општине Бољевац, др Небојша 

Марјановић, у  року од 30. дана од дана доношења ове 

Oдлуке. 

 Уколико Закупац одустане од закупа у складу са овом 

одлуком или након закључења уговора, покренуће се 

поступак за стављање ван снаге ове одлуке или 

закљученог уговора, у ком случају губи право на 

повраћај уплаћеног депозита.  

Ова одлука је коначна у управном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинско веће општине Бољевац донело је Одлуку 

о покретању поступка за давање у закуп грађевинског 

земљишта путем јавног надметања, бр. 06-142/2017-II/33 

од 13.12.2017. године. Комисија за отуђење, размену, 

давање у закуп  и прибављање грађевинског земљишта у 

својини општине Бољевац, расписала је  Јавни оглас за 

давање у закуп грађевинског земљишта бр. 06-142/2017-

II/33 од 22.12.2017. године. године, и одржала јавно 

надметање дана 25.01.2018. године. 

 За локацију број 8– на простору између Основне 

школе и Спортске хале, на к.п. бр. 271 КО Бољевац, 

локацијско место бр. 1, површине 6,00 m
2
 – по почетној 

цени од 23.100,00 динара,-поднете су 2 пријаве и то 

СЗТУР Укус, понуда заведена под бројем 464-6/2018-III-

01 од 18.01.2018. године, коју заступа власник Љубинка 

Николић из Бољевца и понуда Николић Саше из 

Валакоња, заведена под бројем 464-12/2018-III-01 од 

22.01.2018. године. 

 За локацију број 8– на простору између Основне 

школе и Спортске хале, на к.п. бр. 271 КО Бољевац, 

локацијско место бр. 2, површине 4,00 m
2
 –по почетној 

цени од 15.400,00 динара,- поднете су 2 пријаве и то 

СЗТУР Укус, понуда заведена под бројем 464- 5/2018-III-

01 од 18.01.2018. године, коју заступа власник Љубинка 

Николић из Бољевца и  понуда Николић Саше из 
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Валакоња, заведена под бројем 464-11/2018-III-01 од 

22.01.2018. године. 

За локацију број 8 -на простору између Основне школе и 

Спортске хале, на к.п. бр. 271 КО Бољевац, локацијско 

место бр. 3, површине 5,80 m
2
по почетној цени од 

22.330,00 динара поднете су 2 пријаве и то СЗТУР Укус, 

понуда заведена под бројем 464-4/2018-III-01 од 

18.01.2018. године, коју заступа власник Љубинка 

Николић из Бољевца и понуда Николић Саше из 

Валакоња, заведена под бројем 464-10/2018-III-01 од 

22.01.2018. године. 

 Комисија за отуђење, размену, давање у закуп  и 

прибављање грађевинског земљишта у својини општине 

Бољевац констатовала је да су пријаве  уредне. 

  По закљученом јавном надметању, Комисија 

је констатовала да је најповољнији понуђач  за 

ЛОКАЦИЈУ БРОЈ 8 –локацијско место бр. 1,бр. 2 и бр.3  

- СЗТУР Укус Љубинка Николић ПР, Бољевац МБ-

54883773, ПИБ-104196107 . 

 По спроведеној поступку Комисија је констатовала да 

излицитирана цена износи за локацију број 8, 

локацијско место бр. 1 - 24.255,00  динара, а за 

локацијско место бр. 2 - 16.170,00 динара а за локацијско 

место бр. 3 - 23.446,00 динара, за период од 5 година, уз 

обавезу 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,  што ће се ближе регулисати 

уговором. 

Комисија је предложила да Општинско веће донесе 

Предлог одлуке и исту достави Скупштини општине 

Бољевац, на даљу надлежност, а у складу са Одлуком о 

грађевинском земљишту. 

У складу са чланом 38. став 3. Одлуке о грађевинском 

земљишту Скупштина општине Бољевац доноси Одлуку 

о давању у закуп грађевинског земљишта. 

  У року од 30 дана од дана правноснажности одлуке 

приступиће се закључењу уговора између Општине 

Бољевац, коју заступа председник општине Бољевац др 

Небојша Марјановић и СЗТУР Укус Љубинка Николић 

ПР, Бољевац МБ 54883773, ПИБ 104196107 коју заступа 

Љубинка Николић . 

 Уколико закупац у року од 15. дана од дана пријема 

позива да потпише уговор не приступи закључењу 

Уговора давању о закуп земљишта губи право на давање 

у закуп, као и на повраћај плаћеног депозита. 

На основу наведеног и члана  48. 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 решења. 

 

Решење доставити: 

-  СЗТУР Укус Љубинка Николић ПР, Бољевац, 

- Николић Саши из Валакоња, 

 - Општинској управи Општине Бољевац, 

 - Општинском правобраниоцу Општине Бољевац и 

      -  архиви. 

               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 Број: 06-15 / 2018-II/17.1 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

23. 

На основу члана 38, 39, 40, 41. и 42. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени лист општина 

Бољевац“, бр 8/2016) и члана 39. Статута општине 

Бољевац (“Службени лист општине Бољевац”, бр. 1/08, 

25/2015, 26/17 и 40/17), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 01. 03. 2018. године, доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању у закуп грађевинског земљишта 

 

 ДАЈЕ се Тулејић Југославу из Боговине, ЈМБГ-

2603968753316, лк.бр. 003541883 издата од ПС у 

Бољевцу, грађевинско земљиште у закуп ради 

постављања мањег монтажног објекта, у складу са 

Програмом о постављању мањих монтажних објеката на 

јавним и другим површинама („Сл. лист општине 

Бољевац“, бр. 10/2017 и 33/2017) на локацији број 4, у 

улици Краља Александра на к.п. бр. 168/1 К.О. Бољевац, 

ниже од парка, и то локацијско место бр. 1, површине 

25,20 m2 на временски период од 5 година, по цени од 

101.871,00 динара, а по спроведеном поступку јавног 

надметања. 

 Наведени износ платиће се једнократно или  у пет 

једнаких годишњих рата, с тим што је прву рату закупац 

дужан да уплати у року од 15 дана од дана закључења 

уговора, на жиро рачун бр. 840-742153843-66, позив на 

број 20 026, модел 97, сврха уплaте: приход од закупа 

грађевинског земљишта,  а преостале четири рате до 

31.03. за сваку наредну годину. 

Уколико Закупац плаћа закуп на рате обавезан је да 

достави оригиналну банкарску гаранцију или соло 

бланко меницу са меничним овлашћењем.  

Висина преосталих рата усклађиваће се са индексом 

потрошачких цена у Републици Србији, према 

објављеним подацима надлежне организације за послове 

статистике. 

  Уговор о давању у закуп испред Општине Бољевац 

закључује председник Општине Бољевац, др Небојша 

Марјановић, у  року од 30. дана од дана доношења ове 

Oдлуке. 

 Уколико Закупац одустане од закупа у складу са овом 

одлуком или након закључења уговора, покренуће се 

поступак за стављање ван снаге ове одлуке или 

закљученог уговора, у ком случају губи право на 

повраћај уплаћеног депозита.  

Ова одлука је коначна у управном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинско веће општине Бољевац донело је Одлуку 

о покретању поступка за давање у закуп грађевинског 

земљишта путем јавног надметања, бр. 06-142/2017-II/33 

од 13.12.2017. године. Комисија за отуђење, размену, 

давање у закуп  и прибављање грађевинског земљишта у 

својини општине Бољевац, расписала је  Јавни оглас за 

давање у закуп грађевинског земљишта бр. 06-142/2017-

II/33 од 22.12.2017. године. године, и одржала јавно 

надметање дана 25.01.2018. године. 
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 За локацију број 4. у улици Краља Александра на к.п. 

бр. 168/1 К.О. Бољевац, ниже од парка, и то локацијско 

место бр. 1, површине 25,20 m2 по почетној цеци од  

97.020,00 динара, пристигла је 1 пријава, Тулејић 

Југослава из Боговине, ЈМБГ-2603968753316,  лк.бр. 

003541883 издата од ПС у Бољевцу,  понуда заведена под 

бројем 464-9/2018-III-01 од 22.01.2018. године. 

. Комисија за отуђење, размену, давање у закуп  и 

прибављање грађевинског земљишта у својини општине 

Бољевац констатовала је да је пријава  уредна и да није 

било других пријава. 

По спроведеној процедури Комисија је констатовала да 

излицитирана цена износи 101.871,00  динара за период 

од 5 година, уз обавезу 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,  што ће се ближе 

регулисати уговором. 

Kомисија је предложила да Општинско веће донесе 

Предлог одлуке и исту достави Скупштини општине 

Бољевац, на даљу надлежност, а у складу са Одлуком о 

грађевинском земљишту. 

У складу са чланом 38. став 3. Одлуке о грађевинском 

земљишту Скупштина општине Бољевац доноси Одлуку 

о давању у закуп грађевинског земљишта. 

  У року од 30 дана од дана правноснажности одлуке 

приступиће се закључењу уговора између општине 

Бољевац, коју заступа председник општине Бољевац др 

Небојша Марјановић и Тулејић Југослава из Боговине, 

ЈМБГ-2603968753316, лк.бр. 003541883 издата од ПС у 

Бољевцу. 

 Уколико закупац у року од 15. дана од дана пријема 

позива да потпише уговор не приступи закључењу 

Уговора давању о закуп земљишта губи право на давање 

у закуп, као и на повраћај плаћеног депозита. 

 

На основу наведеног и члана  48. 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 решења. 

 

Решење доставити: 

- Тулејић Југославу из Боговине, 

 - Општинској управи Општине Бољевац, 

 - Општинском правобраниоцу Општине Бољевац и 

      -  архиви. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 Број: 06-15 / 2018-II/17.2 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

24. 

На основу члана 38, 39, 40, 41. и 42. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени лист општина 

Бољевац“, бр 8/2016) и члана 39. Статута општине 

Бољевац (“Службени лист општине Бољевац”, бр. 1/08, 

25/2015, 26/17 и 40/17), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 01. 03. 2018. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању у закуп грађевинског земљишта 

 

 ДАЈЕ се СЗР Маја Жика Спировски ПР Бољевац МБ 

62122692, ПИБ 105616503, грађевинско земљиште у 

закуп ради постављања мањих  монтажних објекта, у 

складу са Програмом о постављању мањих монтажних 

објеката на јавним и другим површинама („Сл. лист 

општине Бољевац“, бр. 10/2017 и 33/2017) 

- на локацији број 2, у улици Драгише Петровића са 

леве стране улице, преко пута Полицијске станице, на 

к.п. бр. 418 КО Бољевац локацијско место бр. 2 и 3, 

површине 13,70 m
2,
 на временски период од 5 година, по 

цени од 49.844,00динара, а по спроведеном поступку 

јавног надметања и  

- на локацији број 2, у улици Драгише Петровића са 

леве стране улице, преко пута Полицијске станице, на 

к.п. бр. 418 КО Бољевац локацијско место бр. 4, 

површине 6,80 m
2
 на временски период од 5 година, по 

цени од 24.740,00 динара, а по спроведеном поступку 

јавног надметања. 

 

 Наведени износ платиће се једнократно или  у пет 

једнаких годишњих рата, с тим што је прву рату закупац 

дужан да уплати у року од 15 дана од дана закључења 

уговора, на жиро рачун бр. 840-742153843-66, позив на 

број 20 026, модел 97, сврха уплaте: приход од закупа 

грађевинског земљишта,  а преостале четири рате до 

31.03. за сваку наредну годину. 

Уколико Закупац плаћа закуп на рате обавезан је да 

достави оригиналну банкарску гаранцију или соло 

бланко меницу са меничним овлашћењем.  

Висина преосталих рата усклађиваће се са индексом 

потрошачких цена у Републици Србији, према 

објављеним подацима надлежне организације за послове 

статистике. 

  Уговор о давању у закуп испред Општине Бољевац 

закључује председник Општине Бољевац, др Небојша 

Марјановић, у  року од 30. дана од дана доношења ове 

Oдлуке. 

 Уколико Закупац одустане од закупа у складу са овом 

одлуком или након закључења уговора, покренуће се 

поступак за стављање ван снаге ове одлуке или 

закљученог уговора, у ком случају губи право на 

повраћај уплаћеног депозита.  

Ова одлука је коначна у управном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинско веће општине Бољевац донело је Одлуку 

о покретању поступка за давање у закуп грађевинског 

земљишта путем јавног надметања, бр. 06-142/2017-II/33 

од 13.12.2017. године. Комисија за отуђење, размену, 

давање у закуп  и прибављање грађевинског земљишта у 

својини општине Бољевац, расписала је  Јавни оглас за 

давање у закуп грађевинског земљишта бр. 06-142/2017-

II/33 од 22.12.2017. године. године, и одржала јавно 

надметање дана 25.01.2018. године. 

 За локацију бр.2, у улици Драгише Петровића са леве 

стране улице, преко пута Полицијске станице, на к.п. бр. 

418 КО Бољевац локацијско место бр. 2 и 3, површине 

13,70 m
2
по почетној цени од 47.470,50 динара, пристигла 

је 1 пријава. СЗР Маја, Жика Спировски, понуда заведена 

под бројем 464-13/2018-III-01 од 23.01.2018. године . 

 За локацију бр.2, у улици Драгише Петровића са леве 

стране улице, преко пута Полицијске станице, на к.п. бр. 
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418 КО Бољевац локацијско место бр. 4,  површине 6,80 

m
2
 по почетној цени од 23.562,00 динара, пристигла је 1 

пријава СЗР Маја, Жика Спировски, понуда заведена под 

бројем 464-13/2018-III-01 од 23.01.2018. године. 

 Комисија за отуђење, размену, давање у закуп  и 

прибављање грађевинског земљишта у својини општине 

Бољевац констатовала је да је пријава  уредна и да није 

било других пријава. 

По спроведеној процедури Комисија је констатовала да 

излицитирана цена износи за локацију број 2, локацијско 

место бр. 2 и 3- 49.844,00 динара,   а за локацијско место 

бр. 4 - 24.740,00 динара за период од 5 година, уз обавезу 

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,  што ће се ближе регулисати уговором. 

Комисија је предложила да Општинско веће донесе 

Предлог одлуке и исту достави Скупштини општине 

Бољевац, на даљу надлежност, а у складу са Одлуком о 

грађевинском земљишту. 

 

 

У складу са чланом 38. став 3. Одлуке о грађевинском 

земљишту Скупштина општине Бољевац доноси Одлуку 

о давању у закуп грађевинског земљишта. 

  У року од 30 дана од дана правноснажности одлуке 

приступиће се закључењу уговора између општине 

Бољевац, коју заступа председник општине Бољевац др 

Небојша Марјановић и СЗР Маја Жика Спировски ПР 

Бољевац, МБ- 62122692, ПИБ- 105616503 коју заступа 

Жика Спировски. 

 Уколико закупац у року од 15. дана од дана пријема 

позива да потпише уговор не приступи закључењу 

Уговора давању о закуп земљишта губи право на давање 

у закуп, као и на повраћај плаћеног депозита. 

На основу наведеног и члана  48. 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 решења. 

 

Решење доставити: 

-  СЗР Маја Жика Спировски ПР Бољевац, 

 - Општинској управи Општине Бољевац, 

 - Општинском правобраниоцу Општине Бољевац и 

      -  архиви. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

  

Број: 06-15 / 2018-II/17.3 

 Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

25. 

На основу члана 38, 39, 40, 41. и 42. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени лист општина 

Бољевац“, бр 8/2016) и члана 39. Статута општине 

Бољевац (“Службени лист општине Бољевац”, бр. 1/08, 

25/2015, 26/17 и 40/17), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 01. 03. 2018. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању у закуп грађевинског земљишта 

 

 ДАЈЕ се Живомиру Тасић из Бољевца, ул. Краља 

Александра 20/14, ЈМБГ-1301953753328, лк.бр. 

005841180 издата од ПС у Бољевцу,  грађевинско 

земљиште у закуп ради постављања мањег монтажног 

објекта, у складу са Програмом о постављању мањих 

монтажних објеката на јавним и другим површинама 

(„Сл. лист општине Бољевац“, бр. 10/2017 и 33/2017) на 

локацији бр. 2, у улици Драгише Петровића са леве 

стране улице, преко пута Полицијске станице, на к.п. бр. 

418 КО Бољевац,  локацијско место бр. 1, површине 7,30 

m
2
, на временски период од 5 година, по цени од 

26.544,50 динара, а по спроведеном поступку јавног 

надметања. 

 Наведени износ платиће се једнократно или  у пет 

једнаких годишњих рата, с тим што је прву рату закупац 

дужан да уплати у року од 15 дана од дана закључења 

уговора, на жиро рачун бр. 840-742153843-66, позив на 

број 20 026, модел 97, сврха уплaте: приход од закупа 

грађевинског земљишта,  а преостале четири рате до 

31.03. за сваку наредну годину. 

Уколико Закупац плаћа закуп на рате обавезан је да 

достави оригиналну банкарску гаранцију или соло 

бланко меницу са меничним овлашћењем.  

Висина преосталих рата усклађиваће се са индексом 

потрошачких цена у Републици Србији, према 

објављеним подацима надлежне организације за послове 

статистике. 

  Уговор о давању у закуп испред Општине Бољевац 

закључује председник Општине Бољевац, др Небојша 

Марјановић, у  року од 30. дана од дана доношења ове 

Oдлуке. 

 Уколико Закупац одустане од закупа у складу са овом 

одлуком или након закључења уговора, покренуће се 

поступак за стављање ван снаге ове одлуке или 

закљученог уговора, у ком случају губи право на 

повраћај уплаћеног депозита.  

Ова одлука је коначна у управном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинско веће општине Бољевац донело је Одлуку 

о покретању поступка за давање у закуп грађевинског 

земљишта путем јавног надметања, бр. 06-142/2017-II/33 

од 13.12.2017. године. Комисија за отуђење, размену, 

давање у закуп  и прибављање грађевинског земљишта у 

својини општине Бољевац, расписала је  Јавни оглас за 

давање у закуп грађевинског земљишта бр. 06-142/2017-

II/33 од 22.12.2017. године. године, и одржала јавно 

надметање дана 25.01.2018. године. 

 За локацију број 2, у улици Драгише Петровића са 

леве стране улице, преко пута Полицијске станице, на 

к.п. бр. 418 КО Бољевац,  локацијско место бр. 1, 

површине 7,30 m
2
 , почетна цена закупа 25.294,50 динара, 

пристигла је 1 пријава Живомира Тасића из Бољевца, 

понуда заведена под бројем 464-14/2018-III-01 од 

23.01.2018. године. 

 Комисија за отуђење, размену, давање у закуп  и 

прибављање грађевинског земљишта у својини општине 

Бољевац констатовала је да је пријава  уредна и да није 

било других пријава. 

По спроведеној процедури Комисија је констатовала да 

излицитирана цена износи 26.544,50 динара динара за 

период од 5 година, уз обавезу закупнину плати на 5(пет) 

једнаких годишњих рата, с тим што ће прву рату платити 
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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,  што ће се ближе 

регулисати уговором. 

Комисија је предложила да Општинско веће донесе 

Предлог одлуке и исту достави Скупштини општине 

Бољевац, на даљу надлежност, а у складу са Одлуком о 

грађевинском земљишту. 

У складу са чланом 38. став 3. Одлуке о грађевинском 

земљишту Скупштина општине Бољевац доноси Одлуку 

о давању у закуп грађевинског земљишта. 

  У року од 30 дана од дана правноснажности одлуке 

приступиће се закључењу уговора између општине 

Бољевац, коју заступа председник општине Бољевац др 

Небојша Марјановић и Живомира Тасића из Бољевца, ул. 

Краља Александра 20/14, ЈМБГ-1301953753328, лк.бр. 

005841180 издата од ПС у Бољевцу. 

 Уколико закупац у року од 15. дана од дана пријема 

позива да потпише уговор не приступи закључењу 

Уговора давању о закуп земљишта губи право на давање 

у закуп, као и на повраћај плаћеног депозита. 

 

 

На основу наведеног и члана  48. 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 решења. 

 

Решење доставити: 

- Живомиру Тасићу из Бољевца, 

 - Општинској управи Општине Бољевац, 

 - Општинском правобраниоцу Општине Бољевац и 

      -  архиви. 

             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-II/17.4 

Бољевац, 01. 03. 2018. године                                                                                                                            

 

26. 

На основу члана 4. Одлуке о оснивању Савета за младе 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 2/09) и члана 39. 

Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/2008, 25/2015, 26/2007 и 40/2017), 

Скупштина Oпштине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2018. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

о измени Одлуке о избору чланова Савета за младе 

 

I 

  У члану I тачка 1. Одлуке о избору Савета за младе 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 22/2016) мења 

се председник Савета за младе, и уместо „Драгана 

Праштала“ бира се „Никола Радисављевић“ 

 

                         II 

 Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу Општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-15 / 2018-I/18   

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

                                          

27. 

На основу члана 33. став 1. тачка 5, члана 34. и 35. Закона 

о ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 39. 

Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/2008 , 25/2015,  26/2017 и 40/2017), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2018. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА  

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

1. У члану 6.  ставу 1. Решења о образовању Oпштинског 

штаба за ванредне ситуације на територији општине 

Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 22/2016 

и 40/2017) мења се тачка 3) и сада гласи: 

„3) Зоран Величковић, директор ЈП ''Србијашуме'' -  ШГ 

''Тимочке шуме'' Бољевац,''. 

2. У свему осталом Решење о образовању Oпштинског 

штаба за ванредне ситуације на територији општине 

Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 22/2016 

и 40/2017) остаје на снази. 

 

3.  Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу Општине Бољевац''. 

    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-15 / 2018-I/19   

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

28. 

На основу члана 43. Статута Општине Бољевац 

("Службени лист Општине Бољевац", бр. 1/2008, 25/2015, 

26/2017 и 40/2017), члана 40. и 41. Пословника 

Скупштине Општине Бољевац  ("Службени лист 

Општине Бољевац", бр. 3/2008 и 29/2017), Скупштина 

Oпштине Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2018. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 о измени Решења о именовању чланова савета 

Скупштине општине Бољевац 

 

I 

              У члану II Решења о именовању чланова 

савета Скупштине општине Бољевац ("Службени лист 

Општине Бољевац", бр. 22/2016) мења се тачка 4, тако 

што се за члана Савета за буџет и финансије уместо 

“Љубише Јаношевић“ именује  “Зоран Симеоновић“. 

 

II 

               Члан радног тела из тачке I овог Решења 

именује се до истека мандата члановима Савета 
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Скупштине Општине Бољевац, односно за мандатни 

период за који су изабрани одборници ове Скупштине 

Општине. 

 

III 

  Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања Службеном листу Oпштине Бољевац. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-15 / 2018-I/20   

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

 

29. 

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

општине Бољевац", бр1/2008, 25/2015,26/2017 и 40/2017),  

Скупштина  општине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2018. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Усваја се Информација о извршеном мониторингу 

параметара стања животне средине на подручју Бољевца 

за 2017. годину. 

  

II 

 Одлуку доставити: Општинској управи, надлежном 

одељењу и архиви. 

 

III 

 Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

Број: 06-15 / 2018-I/21 

Бољевац, 01. 03. 2018. Године 

 

30. 

На основу члана 60. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 

68/2015) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08, 25/2015, 

26/2017 и 40/2017), а на основу добијене сагласности 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре број: 344-08-00591/2018-03 од 

17.01.2018. године, Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 01. 03. 2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1.  

 Овом одлуком одређују се аутобуска стајалишта (у 

даљем тексту: стајалишта), на територији општине 

Бољевац која се могу користити у линијском превозу. 

Члан 2. 

 У линијском превозу могу се користити следећа 

стајалишта: 

- Бољевац КТК, 

- Мирово ''Р'', 

- Мирово село, 

- Мотел ''Ртањ'', 

- Мирово фабрика, 

- Мирово (Јасењар), 

- Илино, 

- Ртањ насеље, 

- Големо Рујиште 

- Рујиште, 

- Луково пункт, 

- Луково село, 

- Луково ''Р'', 

- Луково-мoст код Вринићеве јаруге, 

- Криви Вир ''Р'', 

- Криви Вир село, 

- Јабланица ''Р'', 

- Јабланица село, 

- Бољевац - Дрвна индустрија, 

- Мали Извор, 

- Мали Извор брдо, 

- Валакоње ''Арнаута'', 

- Валакоњско Брдо, 

- Валакоње ''Р'', 

- Валакоње село, 

- Боговинско брдо, 

- Боговина ''Југопетрол'', 

- Боговина село, 

- Фаца Ваље, 

- Боговина насеље, 

- Фундоњ, 

- Подгорац I, 

- Подгорац село (центар), 

- Подгорац Штале, 

- Ваља Рнж, 

- Бољевац ''Војни магацин'', 

- Валакоње ''Буково'', 

- Врбовац, 

- Оснић ''Буково''-  ''Р'', 

-  Стара Воденица, 

- Лазаревићи,  

- Јанковићи, 

- Барака 

- Оснић гробље, 

- Обљеж, 

- Оснић село, 

- Извор, 

- Нови пут, 

- Несторовићи, 

- Оснићки пут, 

- Јепурановићи, 

- Савинац ''Крчуновићи'', 

- Савинац, 

- Савинац- Сумраковац, 

- Подгорац ''Тимок'', 

- „Трујић“, 

- „Сарака“, 

- Сумраковац село, 

- Валакоње ''мотел'',  
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- „Младеновићи“, 

- Застрановићи, 

- Бољевац село, 

- Добрујевац, 

- Бачевачки мост, 

- Горунов врх, 

- Добро Поље село, 

- Добро Поље 13-ти километар, 

- Клен, 

- Одеј и 

- Бачевица. 

 

Члан 3.  

 У међумесном превозу путника могу се користити сва 

стајалишта из члана 2. ове одлуке, а према важећем реду 

вожње превозника. 

 

Члан 4. 

 Ступањем на снагу  ове одлуке престаје да важи 

Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за линијски 

превоз путника на територији општине Бољевац  

("Сл.лист општине Бољевац“ бр.5/2010, 5/2012, 4/2015, 

6/2015, 32/2016 и 5/2017). 

 

Члан 5.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац.   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Број : 06-15 / 2018-I/22   

Бољевац, 01. 03. 2018. године. 

 

31. 

Нa основу члана  69. став 4. Закона о заштити животне 

средине  ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. 

закон и 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16) члана 

15. став 3.Закона о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр. 

36/09 и 10/2013) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац", број1/08, 25/15, 

26/17 и 40/17) и по добијеној сагласности Министарства 

заштите животне средине бр. 353-01-01404/2017-03 од 05. 

02. 2018. године,  Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 01. 03. 2018.  године, донела је 

 

ПРОГРАМ 

 КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
 

I  Основ Програма 

 

Овим програмом утврђује се контрола квалитета ваздуха 

– мониторинг ваздуха на територији општине Бољевац за 

2018. годину, у складу са Законом о заштити животне 

средине ("Сл.гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. 

закон и 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), 

Законом о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр. 36/09 и 

10/13), као и интересима и специфичностима општине 

Бољевац у циљу сагледавања стања животне средине и 

предузимања мера заштите и унапређивања животне 

средине. 

Програмом контроле квалитета ваздуха, у локалној 

мрежи на територији општине Бољевац утврђују се 

параметри испитивања, мерно место и динамика 

испитивања у 2018.години. 

Програм контроле обухвата мерење загађујућих материја 

у ваздуху. Мерење аерозагађења обавља се у складу са 

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 

63/13).  

 

II  Параметри испитивања 

 

  Овим програмом успоставља се праћење 

концентрација загађујућих материја у ваздуху: 

-  концентрација сумпор диоксида - SO2, 

-  концентрација азот диоксида - NO2, 

-  концентрација чађи. 

 

III  Локација мерног места и динамика испитивања 
 

 Овим програмом утврђује  се мерно место и динамика 

мониторинга квалитета ваздуха у општини Бољевац у 

периоду трајања реализације Програма. 

 

Мерно место и адреса Географск

а ширина 

Географска 

дужина 

 

„Општинска управа Бољевац" - ул. Краља 

Александра бр. 24, Бољевац 

 

4854435,6

1 

 

7577468,34  

Врста загађујућих 

материја каје се 

мере 

Динамика мерења  

 

SO2 , NO2  и чађ 

4 пута годишње 

( фебруар, мај, август и новембар) по 7 дана 
 

 

 

IV  Обрада и анализа података 

 

       Мерења квалитета ваздуха, обраду и анализу 

података, проверу валидности резултата добијених 

мерењем и интерпретацију резултата врши овлашћена 

стручна организација која је акредитована као 

лабораторија за испитивање, односно која испуњава 

прописане услове. 

 

V  Извештај о резултатима контроле квалитета 

ваздуха 

Извештај о извршеном мерењу, односно о резултатима 

контроле квалитета ваздуха са мерног места, овлашћена 

стручна организација доставља Општинској управи 

Општине Бољевац – Одељењу за урбанизам, обједињену 

процедуру и извршења, имовинско правне послове и 

послове јавних набавки, Одсеку за примену обједињене 

процедуре (у даљем тексту надлежном органу), по 

завршеном мерењу и обради података, после сваког 

периода мерења, у року од 20 дана од дана последњег 

мерења. 

У достављеним извештајима биће описана методологија 

рада праћења квалитета ваздуха, а резултати приказани 

табеларно и текстуално објашњени, са закључком о 

квалитету ваздуха.   

У складу са чланом 17. Закона о заштити ваздуха 

("Службени гласник РС" бр.36/09 и 10/13) надлежни 

орган доставља годишњи извештај  Агенцији за заштиту 

животне средине, најкасније 60 дана од дана истека 

календарске године за претходну годину. 

У сладу са чланом 76. Закона о заштити животне средине 

("Сл.гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон и 
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72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16),  надлежни 

орган је дужан да  Агенцији за заштиту животне средине, 

тромесечно доставља податке за израду извештаја о 

стању животне средине и то за прво, друго и треће 

тромесечје, најкасније у року од два месеца по истеку 

тромесечја, а за последње тромесечје до 31. јануара. 

Извештај о стању животне средине на територији 

општине Бољевац, доставља се  Скупштини општине на 

разматрање и усвајање, на почетку текуће године за 

предходну годину и објављује се у Службеном листу 

општине Бољевац. 

 

VI  Реализација Програма   

           Обавеза надлежног органа је да на  Програм, којим 

се успоставља Локална мрежа мерних места и/или мерно 

место, прибави сагласност Министарства заштите 

животне средине Републике Србије, у складу са чланом 

15. став 4. Закона о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", 

бр. 36/09 и 10/13). 

VI  Извор  финансирања 

          Мониторинг ваздуха  одређен Програмом јединице 

локалне самоуправе финансираће се из средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине општине 

Бољевац за 2018.годину.   

 

 VII Ступање на снагу Програма 

 

 Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-II/23 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

32. 

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

општине Бољевац", бр1/2008, 25/2015,26/2017 и 40/2017),  

Скупштина  општине Бољевац на седници одржаној 01. 

03. 2018. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о 

одржавању и уређивању званичног сајта Општине 

Бољевац са Предузећем за услуге и трговину ’’Soko 

group’’ доо Београд,  Булевар Михаила Пупина 

10/D/IV/I/102 , Нови Београд. 

  

 Овлашћује се председник општине Бољевац, др 

Небојша Марјановић за потписивање Уговора. 

 

II 

 Одлуку доставити: председнику општине, Предузећу 

’’ Soko group’’ и архиви. 

 

III 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/24 

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

33. 

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 

88/2017) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општинe Бољевац“, бр. 1/08, 25/2015, 

26/2017 и 40/2017), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 01. 03. 2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  чланова  Школског одбора Средње  школе 

„Никола Тесла“ Бољевац 

I 

                            За чланове Школског одбора Средње 

школе „Никола Тесла“ Бољевац именују се до истека 

мандата Школског одбора „Никола Тесла“ Бољевац: 

 - Петровић Славица, представник запослених, 

 - Стојановић Маријана, представник запослених, 

 

II 

    Ово решење је коначно у управном поступку. 

    Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у Службеном листу општине Бољевац.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-15 / 2018-I/25.1 

Бољевац, 01. 03. 2018. године               

 

34. 

На основу члана... Статута Туристичке организације 

Општине Бољевац бр. 332-353 од 06.12.2017. године, 

члана 25. Одлуке о усклађивању  Одлуке о оснивању 

туристичке организације општине Бољевац са Законом о 

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

33/2016) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08, 25/2015, 

26/2017 и 40/2017), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 01. 03. 2018. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Бољевац 

 

 I 

  Разрешавају се функције чланова Управног одбора 

Туристичке организације општине Бољевац: 

 - Микица Срећковић, 

 - Миљан Војнић и 

 - Ирена Милићевић.  

 

II 

  Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања Службеном листу Општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-15 / 2018-I/25.2   

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                          01.март 2018.године 

     година XI    Број  8                                                                                                                                                                                                                       стр.   39 

35. 

На основу члана 17. и 18. Статута Туристичке 

организације Општине Бољевац бр. 332-353 од 

06.12.2017. године, члана 20. и 21. Одлуке о усклађивању  

Одлуке о оснивању туристичке организације општине 

Бољевац са Законом о туризму („Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 33/2016) и члана 39. Статута општине 

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

25/2015, 26/2017 и 40/2017), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 01. 03. 2018. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   именовању чланова Управног одбора Туристичке 

организације општине Бољевац 

 

I 

 За чланове Управног одбора Туристичке организације 

општине Бољевац, на мандатни период од 4. горине 

именују се: 

- Давор Николић,  

- Марина Жикић,  

- Ненад Грујо, 

- Миљан Војнић и 

- Драган Милојевић. 

 

II 

 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања Службеном листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-15 / 2018-I/25.3   

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

36. 

На основу члана 34. Статута Туристичке организације 

Општине Бољевац бр. 332-353 од 06.12.2017. године, 

члана 25. Одлуке о усклађивању  Одлуке о оснивању 

туристичке организације општине Бољевац са Законом о 

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

33/2016) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08, 25/2015, 

26/2017 и 40/2017), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 01. 03. 2018. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Надзорног одбора Туристичке 

организације општине Бољевац 

 

I 

 Разрешавају се функције чланова  Надзорног одбора 

Туристичке организације општине Бољевац, због истека 

мандата: 

 -  Драгослав Пауновић, 

 -  Ивана Станојевић и  

 -  Богдан Симић. 

 

II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном листу општине Бољевац 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-15 / 2018-I/25.4   

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

37. 

На основу члана 20. и 25. Статута Туристичке 

организације Општине Бољевац бр. 332-353 од 

06.12.2017. године, члана 25. Одлуке о усклађивању  

Одлуке о оснивању туристичке организације општине 

Бољевац са Законом о туризму („Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 33/2016) и члана 39. Статута општине 

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

25/2015, 26/2017 и 40/2017), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној  01. 03. 2018. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке 

организације Општине Бољевац 

 

I 

  За чланове Надзорног одбора Туристичке 

организације општине Бољевац, на мандатни период од 

4. године именују се: 

 -  Горан Несторовић, 

 -  Ана Цонић и  

 -  Јовица Гоцић. 

 

II 

 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања Службеном листу Oпштине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-15 / 2018-I/25.5   

Бољевац, 01. 03. 2018. године 

 

38. 

На основу члана 130. става 3. Закона о здравственој 

заштити („Сллужбени гласни. РС“, бр. 107/2005, 72/2009 

- др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - 

др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - др. закон 

и 105/2017 - др. закон) и члана 39. Статута општине 

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

25/2015, 26/2017 и 40/2017), Скупштина општине 

Бољевац  на седници одржаној  01. 03. 2018. године, 

донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора 

Дома здравља у Бољевцу 

 

I 

 Разрешава се Марина Жикић из Бољевца, члан 

Надзорног одбора Дома здравља у Бољевцу. 

 

II 

 Именује се Мирјана Пауновић за члана Надзорног 

одбора Дома здравља у Бољевцу, до истека мандата овом 

надзорном одбору. 

 

III 

 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу Општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-15 / 2018-I/25.6   

Бољевац, 01. 03. 2018. године 
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01 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 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, 99/16 и 113/17), члана 68. Статута општине 

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

25/2015 и 26/2017) и члана 15. Одлуке о буџету општине 

Бољевац за 2018. годину („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 40/17), Председник општине доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине 

Бољевац за 2018. годину („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 40/17), Раздео 4 – Општинска управа, глава 

4.01 - Општинска управа, Програм 15 – Локална 

самоуправа, ПА 0602-0009 – Текућа буџетска резерва,  

функције 130 – Опште услуге, економска класификација 

499 – Средства резерве, одобравају се Општинској 

управи средства  у износу од 400.000 динара. 

 

 2. Средства из тачке 1. овог решења, распоређују се у 

оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01 – 

Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0001 – Функционисање локалне 

самоуправе, функција 130 – Опште услуге, апропријација 

економска класификација 512 – Машине и опрема. 

 

 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 

финансије и пореску администарцију. 

 

 4. Решење доставити: Одељењу за финансије и 

пореску администрацију и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

С обзиром да финансијским планом Општинске 

управе општине Бољевац нису планирана средства за 

куповину аутомобила у довољном износу, а самим тим и 

Одлуком о буџету општине Бољевац за 2018. годину, 

користити средства текуће буџетске резерве у износу од 

400.000 динара. 

На основу напред наведеног одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

У Бољевцу, 01.03.2018. године 

Број: 401-344/2018-II 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                             БОЉЕВАЦ 

                              др Небојша Марјановић, с.р. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


