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Службени лист општине Бољевац

11. април 2013.године

1.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07,
54/2011), Скупштина општине Бољевац на седници
одржаној 11. 04. 2013. године, донела је

Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013. године,
донела је
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
I
УСВАЈА СЕ Извештај Изборне комисије општине
Бољевац, бр.013-1/2013-I . од 04. 04. 2013. године.

I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат
одборнику Скупштине
општине Бољевац, изабраног на изборима 6. маја 2012.
године, и то:
- Драгану Благојевићу из Бољевца, ул. Радомира
Миладиновића бр.4, испред Изборне листе – СРПСКА
НАПРЕДНА СТРАНКА – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ.

II
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

II
Мандат, одборнику из тачке I ове Одлуке, траје до
истека мандата овој Скупштини.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном
суду Београд у року од 48 часова од доношења ове
Одлуке.

Број:06-46 / 2013-I/2.1
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
2.
На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07,
54/2011) и члана 9. Пословника Скупштине општине
Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр.3/08),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 11.
04. 2013. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ВЕРИФИКАЦИОНОГ
ОДБОРА
I
УСВАЈА се Извештај Верификационог одбора, за
потврђивање мандата одборника Скупштине Општине
Бољевац.
II
Ову одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-46 / 2013-I/2.4
Бољевац, 11. 04. 2013. годинe
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
3.
На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07,
54/2011), члана 33. Статута општине Бољевац
(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08) и члана 10.
Пословника Скупштине општине Бољевац (''Службени
лист општине Бољевац'', бр.3/08), Скупштина општине
година VI

Број 3

IV
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-46 / 2013-I/2.5
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
4.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( '' Сл.
лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се ревизија Акционог плана Стратегије
одрживог развоја општине Бољевац и Листе
приоритетних пројеката за период 2013-2015. године.
II
Одлуку доставити: помоћнику председника општине,
Зорици Масловарић
и архиви.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном лицу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/3.1
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
стр.
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Извештај о пројектима реализованим у 2012. години
са списком стратешких докумената и других планских акат

1. Списaк стрaтeшких дoкумeнтa (стрaтeгиje, aкциoни плaнoви, прoгрaми…) Општине
Бољевац
Рeд.
бр.

Нaзив дoкумeнтa

1.

Стрaтeгиja oдрживoг рaзвoja Oпштинe Бoљeвaц

2.

Стрaтeгиja рaзвoja пoљoприврeдe

3.

Прoгрaм рaдa фoндa зa рaзвoj пoљoприврeдe у oпштини
Бoљeвaц и гoдишњи прoгрaм зaштитe, урeђeњa и
кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa

4.

Прoстoрни плaн oпштинe Бoљeвaц

5.

Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje зa нaсeљeнo мeстo Бoљeвaц

6.

Плaн дeтaљнe рeгулaциje индустриjскe зoнe Mирoвo

7.

План детаљне регулације индустријске зоне ФПМ

8.

План детаљне регулације насеља Ртањ – у изради

9.

Лoкaлни eкoлoшки aкциoни плaн

10.

Лпкални екплпщки акципни план– у изради

11.

Aкциoни плaн зa имплeмeнтaциjу плaнa упрaвљaњa oтпaдoм

12.

Лoкaлни aкциoни плaн зa зaпoшљaвaњe

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aкциoни плaн рaзвoja MСП и прeдузeтнищтвa – у изради
Стрaтeгиja бoрбe прoтив кoрупциje

Прпграм уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта
у државнпј свпјини
План пдбране пд ппплава
Лoкaлни aкциoни плaн зa млaдe oпщтинe Бoљeвaц
Лпкални акципни план за избеглице

година VI

Број 3

Дoнoсилaц
Скупштинa oпштинe
Бoљeвaц
Скупштинa oпштинe
Бoљeвaц
Скупштинa oпштинe
Бoљeвaц
Скупштинa
Бoљeвaц
Скупштинa
Бoљeвaц
Скупштинa
Бoљeвaц
Скупштина
Бољевац
Скупштина
Бољевац
Скупштинa
Бoљeвaц

oпштинe
oпштинe
oпштинe
општине
општине
oпштинe

Скупщтинa oпщтинe
Бoљeвaц
Скупштинa oпштинe
Бoљeвaц
Скупштинa oпштинe
Бoљeвaц

Скупщтинa oпщтинe
Бoљeвaц
Скупштинa oпштинe
Бoљeвaц

Скупщтинa oпщтинe
Бoљeвaц
Скупщтинa oпщтинe
Бoљeвaц
Скупщтинa oпщтинe
Бoљeвaц
Скупщтинa oпщтинe
Бoљeвaц

Пeриoд
вaжeњa
2010 – 2020.
гoдинe
2010 – 2015.
гoдинe
2012;2013.
2010.
2010.
2010.
2013.
2013.
2006 – 2010.

2013-2020.
2010 – 2019.
2012;2013.

2013-2015.
2013-2015.

... 2012.
...2012.
2012-2016.
2012-2015.

стр.
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2. Списaк прojeктa реализованих у 2012. години – Општина Бољевац

Нaзив прojeктa

Вредност,
без ПДВ-а

Инвеститор

1.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже
бочних улица које се укључују на улицу Хајдук
Вељка, прикључка на канализациону мрежу у улици
Хајдук Вељка у Бољевцу, атмосферске канализације
за део улица у насељу „Вашариште“ у Бољевцу

1.341.81170

Општина Бољевац

2.

Извођење радова на изградњи секундарне
канализационе мреже у улици Тимочки батаљон и
крак испред реке Арнауте у Бољевцу

2.971.861,80

Општина Бољевац

Р.бр

НАПОМЕНА

1.521.400,00
Извођење земљаних и технолошки неопходних
радова који претходе поплочавању купалишта
„Змијанац“ у Бољевцу

3.

Општина Бољевац
3.000.000,00

НИП

4.

Извођење радова на изградњи кућних прикључака у
улицама Кнеза Милоша, С,С2,С3 и С4 и фекалне
канализације у улицама Будино сокаче и Обилићева у
Бољевцу

1.976.995,00

Општина Бољевац

5.

Извођење додатних радова на изградњи секундарних
прикључака на главни вод фекалне канализације у
улици Кнеза Милоша и улицама М. Миланковића, Р.
Миладиновића Змаја, С. Дамњановића и В.Путника

235.650,00

Општина Бољевац

6.

Извођење неопходних радова за пуштање у рад
механичког третмана постројења за пречишћавање
отпадних вода града Бољевца

288.100,00

Општина Бољевац

7.

Извођење радова на изградњи надстрешице
аутоперионице, надстрешице за дрва и измештање
лимених гаража на другу локацију иза зграде
Општине Бољевац

1.322.921,50

Општина Бољевац

8.

Извођење радова на инвестиционом одржавању
зграде Апотеке у Бољевцу

1.500.000,00

Општина Бољевац

9.

Извођење радова на изградњи секундарних
прикључака више објеката у улици Д.Петровића и
Дома здравља на колектор фекалне канализације и
изградња канализационог колектора ОпштинаЗанатски центар

2.248.525,00

Општина Бољевац

10.

Извпђеое радпва на изградои фудбалскпг терена у
Меснпј заједници Оснић

1.269.370,00

Општина Бољевац

1.740.000,00

Општина Бољевац

11.

Израда прпјектне дпкументације за санацију
атарских путева на теритприји ппщтине Бпљевац

година VI

Број 3
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12.

Извпђеое радпва на уређеоу, пднпснп
ревитализацији ппљских путева на теритприји
ппщтине Бпљевац, депница Криви Вир – Стража

11. април 2013.године

4.449.767,14

Мин.ппљппривр.

2.966.510,80

Општина Бољевац

13.

Развпј услуга за децу са сметоама у развпју

430.000,00

Општина Бољевац

14.

Образпвна инклузија Рпма „Образпваое за све“

853.345,08

Општина Бољевац

15.

Ппбпљщаое услпва станпваоа за расељена лица на
теритприји ппщтине Бпљевац

1.354.701,04

Кпмесеријат за
избеглице

16.

Екпнпмскп пснаживаое ппрпдица избеглих и
расељених лица на теритприји ппщтине Бпљевац

2.004.175,41

Кпмесеријат за
избеглице

17.

„Мпј пшелиоак мпја канцеларија“

1.000.000,00

ЕУ фпнд

18.

Туристишка прганизација – Наставак изградое
Сппртскп-рекреативнпг центра „Змијанац“ у Бпљевцу
(друга фаза)

9.957.000,00

МЕРР

19.

Канцеларија за младе у Бпљевцу и Туристишка
прганизација - Прпјекат уређеоа излетищта кпд
извпра Црни Тимпк – у реализацији

345.000,00

-Балкански фпнд
за грађанске
иницијативе

20.

Канцеларија за младе у Бпљевцу:Омладински
прпјекат – Хпћещ да будещ деп тима?

95.000,00

-Тимпшки
пмладински
центар

21.

Канцеларија за младе у Бпљевцу:Омладински
прпјекат – Културнп летп Бпљевца

574.900,00

-Министарствп
пмладине и
сппрта

22.

Израда Главнпг прпјекта: Изградоа канализаципне
мреже у 16 улица Бпљевац

375. 000,00

Опщтина Бпљевац

23.

Израда Главнпг прпјекта рекпнструкције паркпва у
Бпљевцу

129.500,00

Опщтина Бпљевац

24.

Замена кптла и дела грејне мреже у О.Ш. Ппдгпрац

741.153,00

Опщтина Бпљевац

25.

О.Ш. Бпљевац – „Од играшке дп рашунара“ – прпјекат:
Дигитална щкпла

1.250.000,00

Министарствп
телекпмуникација

година VI

Број 3

Приказано је
учешће
Општине на
међуопштинско
м пројекту
вредном
332.018 еура
који је
подржала
Делегација
Европске уније

Деп
међуппщтинск
пг прпјекта
усмерен ка
Опщтини
Бпљевац

стр.
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26.

27.

28.

29.

30.

Средоа щкпла „Никпла Тесла“, Бпљевац /Ушенишки
парламент– прпјекат уређеоа двприщта:
„Омладински амбасадпри мира“
Израда прпјектнп-технишке дпкументације и
извпђеое радпва: електришне инсталације стабилнпг
система за детекцију и дпјаву ппжара на пбјекту
дешје устанпве „Наща радпст“ у Бпљевцу
Набавка услуга снимаоа катастарскп-тпппграфскпг
плана насеља Ртао за пптребе израде Плана
детаљне регулације, према прпстпрнпм плану
ппщтине Бпљевац у КО Илинп и КО Мирпвп
Набавка врщеоа услуга снимаоа ситуација у КО
Бпљевац, КО Илинп и КО валакпое за пптребе
прпјектпваоа фекалне канализације
Набавка уређаја за ласерскп мереое брзине
кретаоа, удаљенпсти впзила и снимаоа
сапбраћајних прекрщаја

31.

Набавка трактпрских вушених шисташа

32.

Израда прпмп филма и прпмп-сппта ппщтине
Бпљевац

33.

34.

МЗ Бпгпвина селп (април, мај) : ренпвираое щкпле,
уређеое пмладинске прпстприје у селу и др.–
инвестиципнп улагаое
МЗ Дпбрп Ппље (април, мај): адаптираое ђашке
кухиое, надстрещница на МЗ пбјекту и др.инвестиципнп улагаое

35.

МЗ Мали Извпр (април, мај): ренпвираое Дпма
културе и др. - инвестиципнп улагаое

36.

МЗ Ппдгпрац (април, мај): израда прпјектнп-технишке
дпкументације (впдпснабдеваое), здравствена
амбуланта, атарски путеви - инвестиципнп улагаое

37.

МЗ Врбпвац (јануар- март): делимишна адаптација
впдпвпда, Дпма културе и др.- (април, мај)

38.

Канцеларија за младе – Зид тплеранције

11. април 2013.године

40.000,00

Савет Еврппе

717.000,00

Опщтина Бпљевац

1.500.000,00

Опщтина Бпљевац

329.500,00

Опщтина Бпљевац

1.295.000,00

Опщтина Бпљевац

1.488.000,00

Опщтина Бпљевац

450.000,00

Опщтина Бпљевац

288.966,00

Опщтина Бпљевац

217.950,00
285.251,30

Опщтина Бпљевац

425.000,00

Опщтина Бпљевац

2.500.000,00

Опщтина Бпљевац

264.400,00

Опщтина Бпљевац

40.000,00

Савет Еврппе

Бучет ппщтине: ______________________________________________________ 31.673.211,18
Државни и дпнатпрски фпндпви: ________________________________________24.110.543,21

Укупно:_____________________________________________________________ 55.783.754,39

година VI

Број 3

стр.
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СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
висок

ВИЗИЈА : Бољевац је место са изграђеном комуналном инфраструктуром, очуваном здравом животном
средином, која одрживо користи природне ресурсе, великог учешћа алтернативне енергије, што је квалитетан
услов за здрав живот и друштвени развој становништва.

ОПШТИ ЦИЉ : Плански развијена инфраструктура и ефикасно коришћење свих видова
енергије у условима очуване и унапређене животне средине
н.

ЦИЉ

АКТИВНОСТ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

1

Успостављен ефикасан
систем планског
управљања отпада

1. Санација депоније
„Обла“ и др. дивљих
депонија и изградња
прихватне станице

Општина, ЈКП
«Услуга»

Фазно: 2009., 2010. и
2011.
Динамика изградње
прихватне станице
зависи од изградње
регионалне депоније
Халово

Фонд за заштиту животне
средине и Општина
230 000

20% домаћинстава
насељених подручја
укључених у систем
канализационе мреже

Општина, ЈКП
«Услуга»

2010 – 2015.

2. Изградња
канализационе мреже у
Бољевцу

Општина, НИП, Стране
кредитне линије,
Министарства
1 000 000

Број домаћинстава
прикључених на
канализациону
мрежу;Индикат. бр. 2,1

Општина, НИП, Стране
кредитне линије,
Министарства
12 000 000

Индик. бр. 1.,2.;
Количина
пречишћених
отпадних вода у
односу на укупну
количину отпадних
вода

2

3

3. Изградња
канализационе мреже у
насељу Ртањ
20% отпадних вода
пречишћено

4. Завршетак изграње
система за
пречишћавање отпадних
вода у Бољевцу

ИНДИКАТОРИ
Индик. бр. 7., 8.;

2015-2020.
Општина, ЈКП «Услуга»

Општина, ЈКП
«Услуга»

2010 – 2013.

Службени лист општине Бољевац

4

Смањени губици у
водосистему за 30%

Заштићени водотокови и
купалиште на Змијанцу

5

11. април 2013.године

5. Реконструкција главног
вода за водовод и
реконструкција
водоводне мреже у
Бољевцу

Општина, ЈКП
«Услуга»

2010-2015.

Водопривреда;
6. Регулација водотокова:
Арнауте, Змијанца,
потока Рашинац,
7. Уређење водотокова:
Арнауте, Змијанца,
потока Рашинац,
8. Изградња система за
наводњавање

9. Изградња купалишта у
Бољевцу, Кривом Виру и
Сумраковцу

Општина, НИП, Стране
кредитне линије,
Министарства
10 000

Однос испоручене и
произведене количине
воде; индикатор 15

Водопривреда, Општина
50 000

Индик. бр. 1.;
Дужина уређених
водотокова у односу
на идентификовану
дужину водотокова

2010-2015.

Водопривреда,
Општина, ЈКП
«Услуга»
Општина,
Министарства,
Регионалана привредна
комора
Општина, ЈКП
«Услуга»,
Водопривреда

трајно

5000

2020.

Општина, Министарства,
донатори

Површине под системом
за наводњавање

2010-2014.

Водопривреда,
Општина; Министарство
РРЛС, сектор:туризам
30 000

Индик. бр. 16.; Дуж.
уређених водотокова у
односу на
идентификовану дуж. В.

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 1

Инфраструктура и окружење
СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА

ПРИОРИТЕТ: 2. Унапредити постојећу и изградити нову путну и

висок

комуналну инфраструктуру
н.

година VI

ЦИЉ

Број 3

АКТИВНОСТ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

стр.

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

8

Службени лист општине Бољевац

1

2

11. април 2013.године

Уређена индустријска
зона „Мирово“

1. Стварање услова за
уређење и опремање
индустријске зоне на
Мирову

Измештање тешког
теретног саобраћаја из
насељеног подручја

2. Покретање
иницијативе за изградњу
саобраћајне петље на
путу Параћин – Зајечар

Израђени сви
просторни планови

3

4

2010-2015.

Општина, МРРЛС
20 000

Општине региона,
Министарства

2015.

Општина, Министарство
за инфраструктуру,
«Путеви Србије»
----

Општина

2009/2010.

Општина
300 000

Општина и приватници

2013-2020.

3. Израђен просторни
урбанистички план
Општине Бољевац и
план генералне
регулације насеља
Бољевац
4. Израда планова
детаљне регулације

Подигнут квалитет
постојеће локалне
путне мреже

Општина, ЈКП «Услуга»

Општина, привредна
предузећа, домаћа и
страна
Општина
40 000/год.

Општина, ЈКП „Услуга“
Трајно

5. Санација и обнова
локалних и атарских
путева
6. Изградња нових
локалних и атарских
путева и пешачких,
бициклистичких стаза

Општина и
Министарства

Општина, Министарства,
Управа за
пољопривредна
земљишта

2013-2017.

ПРИОРИТЕТ: 3. Равномерни инфраструктурни развој на територији
општине
н. ЦИЉ

година VI

Број 3

АКТИВНОСТ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

стр.

Индик. бр.
23.,24.,25.,26.,27.,28.,29

Индик. бр. 14., 6.;
Удео санираних и
обновљених путева у
локалној мрежи

Индикатор: 6,14

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
висок
ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ
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11. април 2013.године

1

70% сеоских
домаћинстава
прикљућено на
водоводни систем

1. Програми којима се
решава питање
водоснабдевања у МЗ

Општина, ЈКП «Услуга»

До 2020.

Водопривреда,
Општина, ИПА и
програми прекограничне
и транснационалне
срадње (ЦБЦ, СЕЕ)
10 000

2

Унапређена
туристичка понуда

2. Програм изградње
инфраструктуре за
потребе туризма –
довршавање пута ка
Боговинској пећини,
уређење путева ка
манастирима,
постављање туристичке
сигнализације и уређење
туристићких стаза на
Ртњу

Општина, ЈКП «Услуга»

2011-2015.

Општина, Министарство
за туризам, ИПА и
програми прекограничне
и транснационалне
срадње (ЦБЦ, СЕЕ)
500 000

Општина, ЈКП «Услуга»

2011-2017.

Општина, Министарство
за туризам, ИПА и
програми прекограничне
и транснационалне
срадње (ЦБЦ, СЕЕ)
500 000

Број домаћинстава
прикључених на
водоводни систем у
односу на укупни број
сеоских домаћинстава;
Индикатор 15.
Индик. бр. 4.
Број туриста у односу
на број становника

3. Уређење паркова,
зелених површина,
јавних чесми, бунара и
фонтана, комуналне скистазе

3

Стварање нових
туристичких садржаја

4. Програм развоја етнотуризма
5. Реконструкција,
санација и уређење свих
природних, културних и
историјских објеката и
локалитета

Индик. бр. 4.
Број туриста у односу
на број становника

6. Изградња одморишта,
излетишта, камп
простора

ПРИОРИТЕТ: 4. Повећање коришћења обновљивих извора енергије
н.

година VI

ЦИЉ

Број 3

АКТИВНОСТ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР
стр.

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
средњи
ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ
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1

Повећан удео
обновљивих извора у
укупној потрошњи
енергије за 10%

11. април 2013.године

1. Изградња мини-хидро
електрана
2. Постављање
ветрогенератора

Општина и приватни
сектор

2015.

Приватна домаћа или
страна предузећа
-----

Иникат. бр. 9., 10.

Општина и приватни
сектор

2015.

Приватна домаћа или
страна предузећа
-----

Иникат. бр. 9., 10.

3. Изградња постројења
за добијање енергије
обрадом биомасе
4. Постављање соларних
панела; партнери:
инвеститори, домаћа и
страна предузећа, јавне
установе, физичка лица

ПРИОРИТЕТ:
ефикасности
н. ЦИЉ
1

Смањени трокови
енергетске потрошње
за 40%

5.

Смањење трошкова кроз повећање енергетске

АКТИВНОСТ

1. Реконструкција
јавне расвете
увођењем
штедљивих
сијалица
2. Реконструкција
јавне расвете
постављањем
сијалица које се
напајају из
алтернативних
извора енергије
3. Санација објеката и
топловодних система

година VI

Број 3

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
средњи

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

Општина , ЈКП
«Услуга», РАРИС

2015.

Општина,
Министарства, ИПА

Број замењених
сијалица у систему
јавне расвете са
штедљивим
сијалицама у односу
на укупан број и број
сијалиц које су
прикључене на
алтернативни извор
напајања;
индикатор бр.9

Општина , ЈКП
«Услуга», РАРИС

2015.

Општина,
Министарства, ИПА
стр.

Број
реконструисаних
објеката у односу на
11

Службени лист општине Бољевац

11. април 2013.године

Општина

ЛСДС 2010 – 2020.

Бољевац

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 2

Стратегија одрживог развоја локалне заједнице

Економија
јавних установа у складу
са принципима
енергетске ефикасности

укупан број;
индикатор бр.9.

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА

ПРИОРИТЕТ: 1. Успостављање модела за подршку развоја

висок

малих и средњих предузећа

ВИЗИЈА :

Општина Бољевац је заједница задовољних, срећних и запослених људи са развијеном
индустријом за прераду дрвета, малим и средњим предузећима, туризмом и пољопривредном производњом, пре
свега, здраве хране.

ОПШТИ ЦИЉ :

Стварање повољног амбијента за инвестирање у развој привреде,
пољопривреде и туризма зарад повећања запослености и јачања конкурентности
н.

ЦИЉ

АКТИВНОСТ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

1

Пописана имовина
пореских обвезника

1. Попис имовине
пореских обвезника

Општина,
Министарства

2009-2010.

Проценат увећања
буџета насталог као
ртезултат
активности пописа
имовине

2

Десет нових станара предузетника БИЦ-а

2. БИЦ – пријем нових
станара-предузетника на
основу позива

Општина,
Канцеларија за
локални економски
развој, НСЗ

До 2013.

Општина, Министарство
финансија и ИПА (ЦБЦ,
СЕЕ) – програми
прекограничне и
транснационалне
сарадње
4 000
Општина и
Министарство за
економ. и рег.разв., СЕЕ,
донатори 35 000

година VI

Број 3

стр.

Увећано
задовољство
корисника БИЦ-а
12
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3

Повећан број малих и
средњих предузећа за
10%

3. Програм подршке
малим и средњим
предузећима

4

Стварање продајнопословних услова за рад
малих и средњих
предузећа

4. Завршавање стамбенопословне зграде у центру
Бољевац

Национална служба
за запошљавање,
РАРИС, Канцеларија
за локлани економски
развој, Опште
удружење
предузетника и
Министарства
Општина Бољевац,
инвеститор (ЈПП)

2015.

Општина, Министарства
и ИПА (ЦБЦ, СЕЕ) –
програми
прекограничне и
транснационалне
сарадње
500 000

Увећано
запошљавање за
20%;
Индикат. Бр. 17., 21.,
22., 26., 27.

2013-2014.

Општина, инвеститор
(ЈПП)

Индикатор 24.

ПРИОРИТЕТ: 2. Развој туризма кроз искоришћавање природних
и унапређење туристичких потенцијала
АКТИВНОСТ
ПАРТНЕРИ
н. ЦИЉ
1

Повећан број туриста за
50%

1. Програм унапређења
туристичке понуде

ПРИОРИТЕТ:

Општина, ТО, РАРИС,
Министарства,
Канцеларија за
локални развој

Стварање модела за
технологија и облика производње у пољопривреди
АКТИВНОСТ
ПАРТНЕРИ
н. ЦИЉ

година VI

Број 3

3.

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
висок

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

2015.

Општина, Министарство
за туризам и ИПА (ЦБЦ,
СЕЕ) – програми
прекограничне и
транснационалне
сарадње
500 000

Број туриста у односу
на број становника;
индикатор 4.

примену

нових

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР
стр.

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
висок
ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ
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Уређена и опремљена
сточна пијаца

1. Уређење и опремање
сточне пијаце

Општина и ЈКП
„Услуга“

2015.

Општина, Фонд за
развој пољопривреде и
ЦБЦ
10 000

2.Програм оснаживања
сточарства
3.Укрупњавање
пољопривредне
површине кроз поступак
спровођења комасације

Општина, РАРИС,
Канцеларија за
локални развој

2015.

2

Повећан сточни фонд за
20%

4. Програми развоја
пољопривреде

Општина, РАРИС,
Канцеларија за
економски развој

2015.

3

50% пољопривредне
производње базирано
на принципима
органске производње
Створени
пољопривредни
производи са
заштићеним пореклом
и брендом

5. Стимулисање
производње са
заштићеним пореклом

Општина, РАРИС,
Канцеларија за
локални развој,
Регионална
привредна комора

2015.

Општина, Министарства
и ИПА (ЦБЦ, СЕЕ) –
програми
прекограничне и
транснационалне
сарадње
500 000
Општина, Министарства
и ИПА (ЦБЦ, СЕЕ) –
програми
прекограничне и
транснационалне
сарадње
500 000
Општина, Министарства,
и ИПА (ЦБЦ, СЕЕ) –
програми
прекограничне и
транснационалне
сарадње
500 000

1

4

6. Стимулисање воћарске
производње

5

Створени услови за
производњу и прераду
еко-биља

7. Изградња фабрике за
производњу и прераду
еко-биља

ПРИОРИТЕТ: 4.
година VI

Број 3

Општина, РАРИС,
Канцеларија за локални
развој, Регионална
привредна комора,
саветодавне стручне
службе („Агрознање“)
Општина, инвеститор

2017.

Општина, Министарства, и
ИПА (ЦБЦ, СЕЕ) – програми
прекограничне и
транснационалне сарадње

2015.

Општина, инвеститор,
ИПА

Стварање услова и промоција за повећање
стр.

Број грла на км²
(густина сточног
фонда)

Удео пољопривредне
производње под
органском
производњом

Број производа са
заштићеним пореклом
и брендом у односу на
укупан број производа

Удео воћарске
производње у односу
на укупну
пољопривредну
производњу, како
квалитативно тако и
квантитативно
Број произведеног и
прерађеног еко-биља

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
висок
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инвестиција
н. ЦИЉ
1

Повећан број запослених
за 30%

11. април 2013.године

АКТИВНОСТ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

1. Увођење
стимулативних мера за
подстицање инвестиција

Општина, РАРИС,
Канцеларија за
локални развој
Општина, РАРИС,
Канцеларија за
локални развој

2015.

Општина, Државни
фондови
----Општина, ЦБЦ
500 000

Индикат. 26., 27.,
28.,29.,30.

2. Промоција могућности
инвестирања на територији
општине
3. Оснивање нових јавних
предузећа, нпр. Дирекција
за изградњу и Предузеће за
контролу бројности паса и
мачака луталица

2015.

Индикат. 26., 27.,
28.

Општина

ЛСДС 2010 – 2020.

Бољевац

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 3

Стратегија одрживог развоја локалне заједнице

Друштвене делатности

ПРИОРИТЕТ:

1. Повећање комуникације између сеоске и

градске средине

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
средњи

ВИЗИЈА :

Општина Бољевац је препознатљива по очуваној традицији и развијеној култури, створеним
условима за здраво и безбедно одрастање деце и омладине – средина у којој се препознају и задовољавају
социјалне, образовне и здравствене потребе грађана.

ОПШТИ ЦИЉ :

Стварање услова за задовољавање културних, здравствених, образовних,
спортских и социјалних потреба кроз јаћање компетенције институција и развој нових могућности
година VI

Број 3

стр.
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н.
1

2

11. април 2013.године

ЦИЉ

АКТИВНОСТ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Сва села и насеља имају
целодневну аутобуску
комуникацију

1. Побољшавање јавног
превоза кроз јачање
аутобуских линија и
таксија

Општина , приватни
сектор

трајно

Основана Канц. за младе
и сви друштвени сектори
имају свој
институционални оквир

2. Програм подршке
стваралаштву,
поједицима и
неформалним групама

Општина и
Министарства

трајно

1

2

година VI

ЦИЉ

АКТИВНОСТ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

Очувати и унапредити
традиционалне
манифестације

1. Програм очувања и
унапређења
традиционалних
манифестација као што
су: Сусрети села,
Бекријада и „Црноречје у
песми и игри“ и сл.

Општина
Министарства
Прекогранични
партнери

трајно

Подржати савремене и
нове манифестације

2. Програм подршке
стваралаштву,
поједицима и
неформалним групама
које успостављају
концептуално нове
манифестације

Општина и
Министарства
Прекогранични
партнери

трајно

Број 3

ИНДИКАТОРИ

Општина,
Министарства, и ИПА
(ЦБЦ, СЕЕ) – програми
прекограничне и
транснационалне
сарадње 500 000

Инд.бр.6.;
Увећано задовољство
грађана услугама
јавног превоза

Општина ,
Министарство, ЦБЦ
10 000

ПРИОРИТЕТ: 2. Презентовање Бољевца као доброг домаћина
н.

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
средњи
ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

Општина,
Министарства, и ИПА
(ЦБЦ, СЕЕ) – програми
прекограничне и
транснационалне
сарадње 500 000

Инд.бр.12.;
Увећано задовољство
грађана програмским
садржајима;
Број прилога на
локалним,
регионалним и
националним
медијима

Општина ,
Министарство, ЦБЦ
100 000

стр.

Индикат.бр. 12.; Број
идентификованих и
имплементираних
пројеката

Индикат.бр. 12.; Број
идентификованих и
имплементираних
пројеката;
Увећано задовољство
грађана програмским
садржајима;
Број прилога на
локалним,
регионалним и
националним
медијима
16
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ПРИОРИТЕТ: 3. Стварање бољих услова за спорт и рекреацију

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
средњи

н.

ЦИЉ

АКТИВНОСТ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

1

Санирани, реновирани и
израђени потребни
спортски објекти

1. Санирање и изградња
спортских терена

Општина и ЈКП
„Услуга“

2015.

Општина,
Министарства
100 000

Индк. бр. 16.

2. Отварање стрељане у
Боговини

Општина и приватни
предузетници

2017.

Општина и приватно
предузеће
-----

3. Реновирање и
прилагођавање спортске
хале за спортске и
забавне манифестације

Општина, ЈКП
„Услуга“ и
Министарства

2015.

Општина ,
Министарство, ИПА
50 000

4. Обележавање
рекреативних и
бициклистичких стаза
(израда тематских мапа)

Општина, ЈКП
„Услуга“ и
Министарства

2014.

Општина ,
Министарство, ИПА
10 000

Сваки месец у години –
обележен спортским
догађајем

5. Промоција здравог
живота – организовање
спортских манифестација

Општина, Кула
(Бугарска), Кавадарци
(Македонија), школе,
Спортски савез

трајно

Општина и
Министарство
140 000

Поред постојећих
спортских клубова,
основан и одбојк. клуб

6. Оснивиње нових и
оснаживање постојећих
спортских клубова

Општина и Спортски
савез Србије

трајно

Општина ,
Министарство
60 000/год.

2

3

година VI

Број 3

стр.

Дужина обележиних
стаза у односу на
укупну дужину
идентификованих
стаза

Број спортских
манифестација;
Број обухваћених
спортским
манифестацијама у
односу на укупно
становништво
Број чланова клубова
у односу на укупно
становништво
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ПРИОРИТЕТ: 4. Здравствена заштита, социјална инклузија кроз
развијање позитивних вредности,
ванинституционална заштита старих
АКТИВНОСТ
н. ЦИЉ
1

2

јачање

породичних

снага

и

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
средњи

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

Основан дневни боравак
за старе

1. Оснивање дневног
боравка за инвалиде,
старе

Опшптина,
Министарства и
Црвени Крст Србије

2017.

Општина ,
Министарство
50 000

Оснаживање рањивих
група

2.

Повећање буџета за
потребе социјалних
давања на нивоу
општине за 20%

Општина и
Министарства

2014.

Општина,
Министарства
500 000

Индикат: бр. 18., 20.
Износ опредељених
буџетских средстава у
односу на укупни буџет

3. Програми укључивања
мањинских заједница

Општина и
Министарства, НВО

2015.

4. Програм подршке
установи здравствене
заштите становништва

Општина,
Министарства
200 000

Број идентификованих
и имплементираних
пројеката;

Општина и
Министарства, ИПА

трајно

Општина и
Министарства, ИПА
300 000

Број доктора
специјалиста
(индикатор бр.19); број
нових апарата и нових
возила Дома здравља

Стварање бољих услова у култури и СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
средњи
образовању адаптацијом објеката и усавршавањем кадрова
АКТИВНОСТ
ПАРТНЕРИ
ВРЕМЕНСКИ
ИЗВОРИ
ИНДИКАТОРИ
н. ЦИЉ

ПРИОРИТЕТ:

1
година VI

5.

ОКВИР

ФИНАНСИРАЊА

2017.

Општина ,
Министарство
100 000

Отворен Дом за ученике
1. Оснивање интерната –
Дом за ученика
Број 3

Општина и
Министарства

стр.
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2

3

Отворена два нова
образовна профила у
Средњој школи и
створена могућност за
преквалификацију на
нивоу
средњошколског
образовања

Адаптиране и
опремљене зграде
културе и образовања

11. април 2013.године

2. Програм
прилагођавања
образовних профила
потребама локалне
заједнице и задоваљање
потреба за стручним
кадровима

Општина и
Министарства,
Национална служба
за запошљавање,
Школска управа и
школе, привреда

трајно

Министарство,
Општина, Школе,
Приватне школе
високог образовања,
ЦБЦ
10 000

3. Адаптација и
доградња зграда
предшколске установе и
школа у Општини
Бољевац

Општина, ЈКП
„Услуга“, РАРИС и
Министарства

2014.

Општина ,
Министарство, ИПА
10 000

4. Адаптација и
опремање зграде КОЦ-а

Општина, ЈКП
„Услуга“ и
Министарства

2013.

Општина ,
Министарство, ИПА
20 000

Индикат.бр.: 13.
Увећано
запошљавање као
резултат
програмских
интервенција

Индик. бр. 16.

Општина

ЛСДС 2010 – 2020.

Бољевац

ФОРУМ ПАРТНЕРА – РАДНА ГРУПА бр. 4

Стратегија одрживог развоја локалне заједнице

Управљање
5. Адаптација других
објеката од значаја за
културу, образовање као
што су Домови културе по
МЗ и сл.

Општина

2020.

Општина, донатори

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА

ПРИОРИТЕТ: 1. Јачање институционалних капацитета за развој
година VI

Број 3

стр.
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висок

ВИЗИЈА :

Општина Бољевац је кадровски оспособљена локална администрација, умрежена, повезана са
другим општинама и републичким институцијама, развијеног партнерства и дијалога са предузетницима и
грађанима.

ОПШТИ ЦИЉ :

Самостално и одговорно управљање кроз оспособљавање институција и
неговање партнерских односа на свим нивоима
н.
1

година VI

ЦИЉ

АКТИВНОСТ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

Институционални
капацитети препознати,
међусобно повезани и
делотворни

1. Програм
унапређења рада
канцеларије за
локални економски
развој

Општина, РАРИС,
Министарства…

трајно

Општина и
Министарства
10 000

2. Унапређење рада
друштвених
организација и
удружења грађана
као партнера
локалне самоуправе

Општина, РАРИС,
Министарства…

трајно

Општина и
Министарства ЦБЦ
и ИПА
10 000

Број захтева за
донаторске фондове
који је поднет у току
посматраног периода;
Број одобрених
пројеката од старне
финансијских и
других институција у
посматраном
периоду;
Број службемика који
су обучени и стекли
специфичне вештине
за студије
изводљивости,
бизнис-планове итд.
као резултат
специфичене
инструктаже
Интеракција између
локалне самоуправе и
др. развојних субјекта
увећана кроз
заједнички рад,
партнерске
споразуме,
споразууме о
сарадњи,
умрежавање и др.

Број 3
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ПРИОРИТЕТ:

2.

Реорганизација и унапређење рада локалне

самоуправе
н.

ЦИЉ

1

Кадровски оспособљена
локална самоуправа

АКТИВНОСТ
1. Програм
стручног
усавршавања
радника
(континуиран
а едукација)
2. Оснаживање
служби ОУ
Бољевац
3. Оснаживање
Канцеларије за
локлани економски
развој отварањем
нових радних места

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

Општина, РАРИС,
Министарства…

трајно

Општина и
Министарства ЦБЦ
и ИПА
2 000/год.

Број службемика који
су обучени и стекли
специфичне вештине
за студије
изводљивости,
бизнис-планове итд.
као резултат
специфичене
инструктаже;
Увећано задовољство
привредних и др.
субјеката у услугама
јавне администрације

Општина,
Министарство за
локалну
самоуправу и
Министарство
финансија

2015.

Министарства;
вредност
инвестиције

предузетницима и цивилним сектором

1

година VI

висок

ПАРТНЕРИ

ПРИОРИТЕТ: 3. Развијање партнерства и дијалога јавног сектора са
н.

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
висок

ЦИЉ

АКТИВНОСТ

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

Развијено партнерство и
дијалог између јавног
сектора , предузетника и

1. Промовисање
јавно приватног
партнерства

РАРИС, Општина

трајно

Општина и
Министарства ЦБЦ
и ИПА

Интеракција између
локалне самоуправе и
др. развојних субјекта
увећана кроз
заједнички рад,

Број 3
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цивилног сектора

1 000/год.

2. Умрежавање
канцеларије за
економски развој са
удружењима и
институцијама у
области
пољопривреде и
предузетништва,
другим
Канцеларијама и
сектором за КЛЕР у
МРРЛС-у

Општина, РАРИС,
Министарства… и
КЛЕР МРРЛС

Општина и
Министарства ЦБЦ
и ИПА
10 000

2011.

СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА

ПРИОРИТЕТ: 4. Унапређење информационих технологија
информатичког друштва
АКТИВНОСТ
н. ЦИЉ
1

година VI

Унапређене
информационе
технологије

Број 3

1. Развој и
унапређење
информационих
технологија

партнерске
споразуме,
споразууме о
сарадњи,
умрежавање и др.;
Број планова
активности везаних за
развој који су
направљени и
реализовани
Интеракција између
локалне самоуправе и
др. развојних субјекта
увећана кроз
заједнички рад,
партнерске
споразуме,
споразууме о
сарадњи,
умрежавање и др.

средњи

ПАРТНЕРИ

ВРЕМЕНСКИ
ОКВИР

ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

ИНДИКАТОРИ

Општина, РАРИС,
Министарства…

2015.

Општина и
Министарства ЦБЦ
и ИПА
10 000

Број рачунара у
односу на број
запиослених у
јавним службама;
Расположивост
онлине сервиса
електронске управе;
Коришћење услуга

стр.
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2. Увођење ГИС-а

Општина, РАРИС,
Министарства…

Општина
200 000

2015.

електронске управе
од стране
појединаца
Интеракција између
локалне самоуправе и
др. развојних субјекта
увећана кроз
заједнички рад,
партнерске
споразуме,
споразууме о
сарадњи,
умрежавање и др.;
Смањено време за
издавање општинских
аката;
Увећано задовољство
привредних и др.
субјеката у услугама
јавне администрације.

Листа припритетних прпјеката за перипд 2013-2015. гпдина: Инфраструктура и пкружеое (И); Екпнпмија (Е); Друщтвене делатнпсти (Д); Управљаое (У)

Процењена
вредност
пројекта
13.000.000,00

Процењено
учешће
Општине
2.600.000,00

Задужени за
припрему
пројектне идеје

веза са
Стратегијом..
(област;прио
ритет;циљ;ак
тивност)

2013/14.

КЛЕР, Одељења
ОУ, ЈКП

И;1;3;4

Период
реализације

Р.бр.

Опис извора

Назив капиталног пројекта

1

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП; УНДП

Завршетак изградње система за
прочишћавање отпадних вода у Бољевцу

2

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП; УНДП

Санација система за прешищћаваое
птпадних впда у насељу Ртао

4.000.000,00

800.000,00

2013/14/15.

КЛЕР, Одељења
ОУ, ЈКП

И;1;2;3

3

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП,
Општина

Реализација пројекта: Изградња
канализације у 16 улица Бољевца

68.500.000,00

13.000.000,00

2013/14/15.

КЛЕР, Одељења
ОУ

И;1;2;2

година VI

Број 3
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пп прпјектнпј
дпкументацији:
338.500.000,00
РСД

пп прпјектнпј
дпкументацији:
2013/14/15.
67.700.000,00
РСД

1.200.000,00

1.000.000,00

4

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП

5

Општина, УНДП

Водоснабдевање села на територији
општине Бољевац и Бор прикључењем
на регионални водосистем "Боговина"
Израда пројектне документације:
Санација и изградња 16 улица у
Бољевцу

6

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП

Реализација пројекта: Санација и
изградња 16 улица у Бољевцу

160.000.000,00

3.200.000,00

2013-2017.

КЛЕР, Одељења
ОУ

И;1;2;2

7

Општина

Измещтаое далекпвпда на
СРЦ"Змијанац"/Купалищте

2.200.000,00

2.200.000,00

2013/

ТОО, КЛЕР

И;1;5;6

Заврщаваое изградое СРЦ
"Змијанац"/Купалищте (изградоа
сапбраћајница, паркинг прпстпра)

11.000.000,00

-

2013/

ТОО, КЛЕР

И;1;5;6

Ппдлпга за тениски терен на СРЦ
"Змијанац"

2.000.000,00

1.000.000,00

2013/

ТОО, КЛЕР

И;1;5;6
И;5;1;3

КЛЕР, Одељења
ОУ

И;1;5;8 и
И;3;1;1

2013/

КЛЕР, Одељења
ОУ

И;1;2;2

9

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за туризам,
Општина; инвеститори
Министарство
омладине и спорта,
Општина

10

Јавно приватно
партнерство

Израда студије енергетске ефикаснпсти
целе ппщтине

2013/2014

"Спкп-груп",
КЛЕР

11

Јавно приватно
партнерство

Инсталација паметних сијалица у једнпј
улици Бпљевац- пилпт прпјекат

2013/2014

"Спкп-груп",
КЛЕР

И;5;1;1 и
И;5;1;2

12

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП

Реализација пројекта: Доградња и
проширење просторних капацитета
Вртића (дечје установе) у Бољевцу

30.680.000,00

15.340.000,00

2013/14.

Установа,
Одељења ОУ

Д;5;3;3

СЕЕ, Опщтина

Санација пбјекта дешје устанпве енергетска ефикаснпст: прпјектна
дпкументација

300.000,00

200.000,00

2013/

КЛЕР

И;5;1;3

Опщтина, ЈП
Србијащуме

Израда прпјектне дпкументације Хпртикултуралнп уређеое испред
Бпгпвинске пећине

300.000,00

0,00

2013/

ТОО, КЛЕР

И;3;2;2

8

13

14
година VI

Број 3
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15

Општина и УНДП,
Министарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде
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Израда пројектне документације за
санитарну заштиту изворишта
Мировштице

16

Опщтина

Израда стратегије кпнтрпле брпјнпсти
паса и машака луталица за теритприју
Опщтине Бпљевац

17

Опщтина, УНДП

Идејни прпјекат - разврставаое птпада

18
19

20

Министарствп
прпсвете, Опщтина
Министарствп
прпсвете, Опщтина
Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП,
Општина
Општина

21

Реконструкција међуспратне
конструкције Основне школе у Бољевцу

2013/

100.000,00

100.000,00

2013/

100.000,00

100.000,00

2013/

КЛЕР, Одељеоа
ОУ
КЛЕР, Одељеоа
ОУ

10.000.000,00

2.000.000,00

2013/

КЛЕР, Шкпла

Д;5;3;3

2.000.000,00

500.000,00

2013/

КЛЕР, Шкпла

Д;5;3;3

И;2;4;5 и
И;2;4;6

Е;4;1;3
И;1;1;1

Изградња бетонског моста на путу ка
Подгорац-Тимоку

Уређење улице Ивка Ђоловића и три
градска парка - пројектна документација

22

Опщтина

23

БЦИФ

24

Опщтина

Израда прпјектне дпкументације за
санацију пута ка насељу Рујищте (6 км

25

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП;
Општина

26

Општина; ЈП
Србијаводе

Број 3

И;1;4;5

800.000,00

Санација школске сале у Подгорцу

Уређеое ппткппа на Ртоу- рударска
ппставка
Уређеое излетищта у Кривпм Виру,
Пећура

година VI

КЛЕР

1.000.000,00

746.817,00

200.000,00

2013/

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

200.000,00

200.000,00

2012/13.

КЛЕР

И;1;2;2

1.000.000,00

200.000,00

2013/

ТОО, КЛЕР

И;3;2;2

350.000,00

0,00

2012/13.

КЗМ, ТОО, КЛЕР

И;3;2;4

1.000.000,00

1.000.000,00

2013/

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

И;2;4;5 и
И;2;4;6

И;2;4;5 и
И;2;4;6

И;1;4;5

Извођење радова на санцији пута ка
насељу Рујиште

Израда пројектне документације Реконструкција главног вода од
изворишта да прекидне коморе

30.000.000,00

6.000.000,00

2013/14/15.

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

1.500.000,00
РСД

300.000,00

2013/

КЛЕР, Одељења
ОУ

стр.
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Општина, УНДП

Завршавње изградње система за
водоснабдевање: Боговина
Израда пројектне документације за
изградњу фекалне канализације у
насељу Ртањ

29

Министарствп
прпсвете, Опщтина

Санација зграде Средње школе у
Бољевцу - израда пројектно-техничке
документације за енергетску ефикасност

30

Завод за заштиту
споменика културе,
Општина

27

28

31

Опщтина

32

Општина, УНДП

33

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП; УНДП;
ЈП Србијаводе

34

35

година VI

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП,
Општина
Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП и
сектор за туризам
Општина

Број 3

12.000.000,00

2.400.000,00

2013/14.

КЛЕР, Одељења
ОУ, ЈП "Услуга"

И;3;1;1

И;1;2;3

1.000.000,00

800.000,00

2013/

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

500.000,00

100.000,00

2013/

КЛЕР, Шкпла

И;5;1;3

300.000,00

300.000,00

2013/

КЛЕР, ТОО

И;3;3;5

5.000.000,00

5.000.000,00

2013/14.

Одељеое ОУ

И;2;1;1

2014/

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

И;2;1;1

И;1;5;6

Израда пројектне документације:
Реконструкција капеле на Ртњу

Прибављаое неппкретнпсти - пткуп
парцела на Индустријскпј зпни "Мирпвп"
пд приватних лица
Израда пројектне документације:
Инфраструктурно уређење индустријске
зоне "Мирово"
Регулација Арнауте од моста према ушћу
(1 км)

1.000.000,00

800.000,00

56.500.000,00

11.300.000,00

2013-2015.

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

Санација пута ка селу Бпгпвина

10.000.000,00

2.000.000,00

2014/15.

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

И;2;4;5 и
И;2;4;6

Изградоа пута пд села Бпгпвина дп
Бпгпвинске пећине

15.000.000,00

3.000.000,00

2014/15.

ТОО, КЛЕР

И;2;4;5 и
И;2;4;6
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36

Министарствп
ппљппривреде,
щумарства и
впдппривреде,
Опщтина
Општина

37
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Санација атарских путева: ВрбпвацБашевица, Ппдгпрац, М5-ЛапущоаЛукпвп

5.000.000,00

1.000.000,00

2014/15.

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

Израда пројектне документације за
санцију пута ка насељу Врбовац (3 км)

450.000,00

450.000,00

2014/

КЛЕР

И;2;4;5 и
И;2;4;6
И;2;4;5 и
И;2;4;6

И;2;4;5 и
И;2;4;6

38

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП,
Општина

Извпђеое радпва на санцији пута ка
насељу Врбпвац

15.000.000,00

3.000.000,00

2014/15.

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

39

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП,
Општина

Санација пута за Илинп (1 км)

500.000,00

500.000,00

2014/

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

И;2;4;5 и
И;2;4;6

40

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП; УНДП;
ЈП Србијаводе

132.000.000,00

26.000.000,00
400.000,00

2014/15.

КЛЕР, Одељења
ОУ, ЈП "Услуга"

И;3;1;1

2014/

КЛЕР, Одељења
ОУ, ЈП "Услуга"

И;3;1;1

41
42

43

44
45
година VI

Изградња водосистема: Подгорац

Општина, УНДП

Припрема пројектне документације за
Изградњу система водоснабдевања:
Добрујевац

500.000,00

Скијалишта Србије

Израда прпјектне дпкументације:
Изградоа скијалищта на Ртоу

1.000.000,00

200.000,00

2014/

КЛЕР, ТОО

И;3;2;2

7.000.000,00

1.400.000,00

2014/15.

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

И;1;5;6

И;5;1;3
И;3;3;6

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП; УНДП;
ЈП Србијаводе

СЕЕ
Амбасада Републике
Чещке; Опщтина
Број 3

Регулација потока Змијанац

Санација зграде Општине у Бољевцу израда пројектно-техничке документације
за енергетску ефикасност

500.000,00

500.000,00

2014/

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

2.200.000,00

500.000,00

2014/

КЛЕР

Уређење градског парка/Вртића
стр.
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46

СЕЕ; Опщтина

47

Министарствп
прпсвете и сппрта,
Опщтина

11. април 2013.године

Санација зграде КОЦ-а у Бољевцу израда пројектно-техничке документације
за енергетску ефикасност

1.000.000,00

200.000,00

2014/

КЛЕР

И;5;1;3

12.000.000,00

4.000.000,00

2014/

КЛЕР, Шкпла

Д;5;3;3

2.000.000,00

500.000,00

2014/15.

ТОО, КЛЕР, РМУ
Бпгпвина

Д;5;3;5

Санација спортске сале у Сумраковцу

48

Опщтина, РМУ
Бпгпвина

Израда идејнпг прпјекта - санација и
уређеое Бпгпвинске зграде у насељу
Бпгпвина

49

Мин. прпсвете и
сппрта; Опщтина

Санација щкпле у Сумракпвцу енергетска ефикаснпст

3.700.000,00

700.000,00

2014/15.

КЛЕР, Шкпла

И;5;1;3

Општина, УНДП

Израда прпјектне дпкументацијеРегулација пптпка Ращинац, крпз Насеље
Ртао (2 км)

2.000.000,00

1.600.000,00

2014/

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

И;1;5;6

И;1;5;6

50

Регулација потока Рашинац, кроз
Насеље Ртањ

51

Министарство
регионалног развоја и
локалне самоуправе сектор за НИП; УНДП;
ЈП Србијаводе

52
53

Министарствп
прпсвете, Опщтина
ЦБЦ

Реконструкција крова на радионицама
Средње школе у Бољевцу

Општина

Уређење сточне пијаце

Изградња етно/инфо центра у Илину

54
Општина

45.000.000,00

9.000.000,00

2015/

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

4.000.000,00
8.000.000,00

600.000,00
1.600.000,00

2015/
2015/

КЛЕР, Шкпла
КЛЕР

И;5;1;3
И;1;5;6

5.000.000,00

5.000.000,00

2015/

одељења ОУ,
ЈКП "Услуга"

Е;3;1;1

1.000.000,00

1.000.000,00

2015/

одељења ОУ,
ЈКП "Услуга"

И;3;2;3

13.740.500,00

3.740.500,00

2014/

одељења ОУ,
ЈКП "Услуга"

И;2;4;5

2014/

КЛЕР, Одељеоа
ОУ

И;2;3;4

Изградња градског тоалета

55
Општина

56
57

година VI

Изградоа пута у селу Оснић
Опщтина

Број 3

Израда планпва детаљне регулације

3.000.000,00

3.000.000,00

стр.
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5.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац (
'' Сл. лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА
НАСЕЉЕ РТАЊ - ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОДЛУКУ
I
Усваја се Извештај о пројектима реализованим у 2012.
години.
II
Одлуку доставити: помоћнику
општине, Зорици Масловарић
архиви.

председника
и

III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/3.2
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
6.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац ("Сл.лист
општине Бољевац", бр1/08),
Скупштина
општине
Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се Извештај о реализацији Програма развоја
директних и индиректних корисника буџета општине
Бољевац за 2012. годину.
II
Одлуку доставити: председнику општине, Општинској
управи и архиви.

Члан 1.
У Олуци о изради плана детаљне регулације и
стратешке процене утицаја на животну средину за
насеље Ртањ – Општина Бољевац ( „Сл. лист Општине
Бољевац“ бр. 5/12) члан 2. мења се и гласи:
„Одлука о изради Плана детаљне регулације односи
се за подручја насеља Ртањ, општина Бољевац, чије су
границе грађевинског подручја следеће катастарске
парцеле:
- КО Илино, КП бр. део 4112/1, део 4113, део
4112/1, део 4097 (пут), 3978, 3982 (пут), 3994 (пут), део
3993 и 3989,
- КО Мирово, КП бр.део 5570, део 5566/1,5566/3,
део 5566/1, 5566/2, део5566/1, 6522/1, 6526/2, 6525,
6526/2, део 6522/3 (пут), 6465/2, део 6531(пут), део 6557
(поток), 6464/1, део 6610/2 (пут), део 6550 (пут) и 6114/2.
Оријентациона површина 148.27,76 ха.
Концептом Плана детаљне регулације ће се
дефинисати коначна граница и обухват Плана.“
Члан 2.
У свему осталом Одлука о изради плана детаљне
регулације и стратешке процене утицаја на животну
средину за насеље Ртањ – Општина Бољевац ( „Сл лист
Општине Бољевац“ бр. 5/12) остаје на снази.
Члан 3.
По коначности ове Одлуке, пруступити изради анекса
Уговора са Дирекцијом за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште ЈП Смедерево из Смедерева, код
нас заведен под бројем 410-2/2012-II од 05.03.2012.
године, а код Дирекције за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште ЈП Смедерево из Смедерева
заведен под бројем 640 од 23. 02. 2012. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/4
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
7.
На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС и
24/11), чл. 39. Статута општине Бољевац (''Службени
лист општине Бољевац'', бр. 1/08 ) и Мишљења Комисије
за планове, са 38. седнице од 02. 04. 2013. године,
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 11.
04. 2013. године, донела је

Број: 06-46 / 2013-I/5
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
8.
На основу члана 5. ставова 4. и 5. Закона о јавним
путевима ("Сл. гласник РС", број: 101/2005, 123/2007 и
101/2011) и члана 39. Статута општине Бољевац
(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 01/08),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 11.
04. 2013.године, донела је
ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ
И КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА

Службени лист општине Бољевац

Члан 1.
Овом Одлуком прописују се критеријуми за
категоризацију и врши се категоризација општинских
путева и улица.
А.КРИТЕРИЈУМИ
А.1. ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ
Члан 2.
На основу опште-друштвеног значаја утврђују се
следећи критеријуми за категоризацију општинских
путева:
1. општински путеви који повезују насељена места
са административним центром
општине,
туристичке или излетничке локације,
2. општински путеви који повезују насељена места
са путевима вишег реда (државни путеви I и
државни путеви II реда),
3. општински путеви који повезују по другим
основима, за локалну заједницу, значајних
локација са најближим несељеним местима, са
путевима вишег реда или са административним
центром општине.
А.2. УЛИЦЕ
Члан 3.
На основу опште-друштвеног значаја утврђују
се следећи критеријуми за категоризацију улица:
Саобраћајница I реда јесте улица која саобраћајно
повезује делове насељеног места.
Коловозна конструкција саобраћајнице из става 1.
овог члана мора да буде физички раздвојена по
смеровима вожње са најмање две саобраћајне траке, при
чему минимална ширина једне саобраћајне траке мора да
буде 2,75 m.
Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има
вредност рачунске брзине минимално 50 km/h.
Члан 4.
Саобраћајница II реда јесте улица која саобраћајно
повезује делове насељеног места, а може међусобно да
повезује и градске саобраћајнице I реда.
Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има
коловозну конструкцију за одвијање двосмерног
саобраћаја при чему минимална ширина једне
саобраћајне траке мора да буде 2,50 m.
На саобраћајници из става 1. овог члана могу да се
поставе техничка средства за успоравање саобраћаја,
уводе зоне успореног саобраћаја и зоне "30".
Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има
вредност рачунске брзине од 30 до 50 km/h.
Члан 5.
Саобраћајница III реда јесте улица у насељеном месту
која међусобно повезује градске саобраћајнице I, II реда,
као и саобраћајнице I и II реда.
На саобраћајници из става 1. овог члана ширина
саобраћајне траке не може да буде мања од 2,25 m код
двосмерног саобраћаја и 2,50 m код једносмерног
саобраћаја.
Саобраћајница из става 1. овог члана мора да има
вредност рачунске брзине минимално 30 km/h.
Б. КАТЕГОРИЗАЦИЈА
Б.1. ПУТЕВИ
Члан 4.
На основу критеријума из члана 2. Одлуке, утврђују
се општински путеви са следећим карактеристикама:
година VI

Број 3

11. април 2013.године

Општински путеви I реда:
1. Пут О-Р261 Бољевац – Планиница (државни пут I
реда
бр.24-ул.Драгише
Петровића-ул.
Краља
Александра-ул.Ивка
Ђоловића-ул.Зајечарска до
границе са градом Зајечаром),
2. Пут О-Р120 Бољевац– Рашинац – Превој – граница
са општином Сокобања (ул.Кнеза Милоша до
границе са општином Соко Бања),
3. Пут О-Р 247 Бољевац – Валакоње – Боговина –
Подгорац
Ваљарнж
(ул.Oбилићева-ул.Ивка
Ђоловића-ул.Ђорђа Симеоновића – Валакоње –
Боговина – Подгорац Ваљарнж до границе са
општином Бор),
4. Пут O-5
Пут I Б24 - Мотел - Ртањ- пут О-Р120.
Општински путеви II реда:
1. Пут O-1 Пут I Б24 - Криви Вир - пут I Б24,
2. Пут O-2 Пут О-Р120 - (Рашинац) – Рујиште,
3. Пут O-3 Пут I Б24 - Јабланица - Мали Извор,
4. Пут O-4 Пут I Б24 - Мирово - пут O-5,
5. Пут O-6 Пут О-Р247 - Боговина село,
6. Пут O-7 Пут I Б24 – Сумраковац,
7. Пут O-8 Пут I Б24 - Оснић – Оснић Буково – пут ОР261,
8. Пут O-9 Пут О-Р261 – Врбовац,
9. Пут O-10 Пут О-Р247 – Бачевица,
10. Пут O-11 Пут I Б24 - Луково – I Б24,
11. Пут O-12 Бачевица - Врбовац,
12. Пут O-13 Илино – Мирово,
13. Пут O-14 Сумраковац - Шарбановац(од границе
општине Бор и Бољевац),
14. Пут O-15 Сумраковац - Злот(од границе општине
Бор и Бољевац),
15. Пут O-17 Пут O-3 – Брезовица.
Општински путеви III реда:
1. Пут О-Р255 веза I Б24 – Стража – Брезовица,
Б.2. УЛИЦE
Члан 5.
На основу критеријума из члана 3. Одлуке, утврђују
се улице и то:
Саобраћајнице I реда:
1. Краља Александра,
2. Драгише Петровића,
3. Ивка Ђоловића,
4. Обилићева,
5. Кнеза Милоша,
6. Ђорђа Симеоновића,
7. Зајечарска и
8. Солунских бораца.
Саобраћајнице II реда:
1. Пере Радовановића,
2. Краља Петра I,
3. Светосавска,
4. Светозара Ристића,
5. Видовданска,
6. Тимочке буне,
7. Кучајска,
8. Црноречка и
9. 9. бригаде.

стр.
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Саобраћајнице III реда: све остале улице у насељеном
месту Бољевац.
Члан 6.
У случају да се делови праваца улица поклапају са
општинским путевима или државним путевима на
територији насељеног места ти делови ће се сматрати
деловима тих путева.
В. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-46 / 2013-I/6
Бољевац, 11. 04. 2013.год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Јаношевић Љубиша, дипл.прав.ср.

11. април 2013.године

6. Пут O-6
Пут О-Р247 - Боговина село,
7. Пут O-7
Пут I Б24 - Сумраковац,
8. Пут O-8
Пут I Б24 - Оснић – Оснић Буково –
пут О-Р261,
9. Пут O-9
Пут О-Р261 - Врбовац,
10. Пут O-10
Пут О-Р247 - Бачевица,
11. Пут O-11
Пут I Б24 - Луково – I Б24,
12. Пут O-12
Бачевица – Врбовац,
13. Пут O-13
Илино – Мирово,
14. Пут O-14
Сумраковац–Шарбановац(од
границе општине Бор и Бољевац),
15. Пут O-15
Сумраковац-Злот(од
границе
општине Бор и Бољевац),
16. Пут O-16
Пут О-Р261 Валакоње
–
Бољевац,
17. Пут O-17
Пут O-3 - Брезовица,
18. Пут О-Р247
Ваљарнж – Подгорац –
Боговина – Валакоње,
19. Пут О-Р120
Бољевац– Рашинац – Превој
– граница са општином Сокобања,
20. Пут О-Р255
веза I Б24 – Стража –
Брезовица и
21. Пут О-Р261
Бољевац – Планиница.

9.
На основу члана 5. ставова 4. и 5. Закона о јавним
путевима ("Сл. гласник РС" број 101/2005, 123/2007 и
101/2011), чл. 35. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС",
бр. 101/05, 116/08 и 111/09) и члана 39. Статута општине
Бољевац ('''Службени лист општине Бољевац, бр. 01/08),
Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној 11. 04.
2013.године, донела је
ОДЛУКУ
О УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се управљање, одржавање,
заштита и развој улица, општинских и некатегорисаних
путева, као и изградња улица, општинских и
некатегорисаних путева на територији општине Бољевац.
Члан 2.
Улице су јавни путеви у насељеном месту, који служе за
кретање возила и пешака, са елементима који одговарају
потребама
насеља
(ивичњаци,
тротоари,
кишна
канализација и др.).
Улице у општини Бољевац oдређене су посебним
одлукама, а у складу са планским документима.
Члан 3.
Општински путеви су јавни путеви који повезују
насељена места на подручју општине и путеви који
повезују насељена места, са подручја општине, са
магистралним и регионалним путевима.
Члан 4.
Општински путеви на територији општине Бољевац су:
1. Пут O-1
Пут I Б24 - Криви Вир - пут I Б24,
2. Пут O-2
Пут О-Р120 - (Рашинац) – Рујиште,
3. Пут O-3
Пут I Б24 - Јабланица - Мали Извор,
4. Пут O-4
Пут I Б24 - Мирово - пут O-5,
5. Пут O-5
Пут I Б24 - Мотел - Ртањ- пут ОР120,
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Члан 5.
Некатегорисани путеви су сеоски путеви, пољски
путеви, шумски путеви и путеви на насипима за одбрану од
поплава.
II УПРАВЉАЊЕ
Члан 6.
Послове управљања, одржавања, заштите и развојa
улица, општинских и некатегорисаних путева на
територији општине Бољевац обавља Јавно комунално
предузеће „Услуга“ (у даљем тексту ЈКП).
Члан 7.
Управљање, одржавање, заштита и развој улица,
општинских и некатегорисаних путева (у даљем тексту
путеви) врши се на основу Годишњег програма рада, који
на предлог ЈКП, усваја Скупштина општине Бољевац.
Програм из става 1. овог члана доноси се на основу
анализе потребе изградње, одржавања и заштите путева у
протеклом периоду у условим и могућностима за њихово
унапређивање у периоду за који се програм доноси.
Члан 8.
ЈКП дужно је да обезбеди трајно, непрекидно и
квалитетно одржавање и заштиту путева и да омогући
безбедно обављање саобраћаја на њима.
Члан 9.
ЈКП одговара за штету која настане корисницима путева
због пропуштања благовременог извршавања потребних
радова и предузимања одговарајућих мера на одржавању
путева прописаних у члану 21. ове Одлуке.
III ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
Члан 10.
Сви послови везани за изградњу и реконструкцију
путева, врше се у складу са Законом о јавним путевима и
Законом о планирању и изградњи.
Члан 11.
Изградња и реконструкција путева на територији
општине Бољевац, врши се на основу годишњих и
средњорочних планова, односно програма радова.
стр.
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Члан 12.
Елементи за пројектовање општинских путева
одређују се према густини и врсти саобраћаја и
конфигурацији терена на коме се пут изграђује.
Члан 13.
Општински пут сачињавају: труп пута, путни објекти
(пропусти, мостови и потпорни зидови), саобраћајна
сигнализација и земљишни појас са обе стране пута (путни
појас).
Члан 14.
Решење о грађевинског дозволи за реконструкцију
пута, његовог дела или путног објекта, као и употребну
дозволу за општински пут, за улицу и некатегорисани пут
издаје општински орган надлежан за послове урбанизма.
Члан 15.
ЈКП издаје сагласност на техничку документацију
за изградњу или реконструкцију општинских путева, улица
и путних објеката.
Члан 16.
По извршеној изградњи пута, а пре почетка
његовог коришћења, на захтев инвеститора врши се
технички преглед ради утврђивања његове способности за
употребу.
Техничким прегледом утврђује се нарочито да ли
је пут изграђен у складу са техничком документацијом, као
и да ли су испуњени сви технички услови у саобраћајнотехничком и грађевинско-теничком погледу за безбедност
саобраћаја на путу.
Технички преглед врши комисија коју обезбеђује
Општинска управа Бољевац.
Одобрење за употребу пута издаје Општинска
управа Бољевац на основу извештаја Комисије из
претходног става.
Члан 17.
Изграђене или реконструисане улице, путеве и
путне објекте, Инвеститор је дужан да са одговарајућпм
техничком документацијом преда ЈКП на одржавање у
року од 10 дана од добијања употребне дозволе.
Члан 18.
Под реконструкцијом пута подразумевају се
радови на делу постојећег пута којима се мењају његове
основне
карактеристике
са
циљем
повећања
карактеристика пута или нивоа услуга.
Члан 19.
Пут, односно његов део, се може изместити само
због грађења другог објекта (железничке пруге, рудника,
каменолома, акумулације језера и сл.).
Пут, односно део пута који се измешта мора бити
изграђен са елементима који одговарају категорији пута.
Трошкове измештања пута сноси инвеститор
објекта због чије изградње се врши измештање пута.
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Члан 21.
Радови на одржавању путева су:
поправка, обнављање и замена делова
коловоза, тротоара и трупа јавног пута,
са одговарајућим корекцијама којима
се битно не мењају конструктивни
елементи,
поправка и замена ивичњака,
поправка мостова, тунела, потпорних и
обложних зидова, пешачких пасарела и
других путних објеката,
обнављање ознака на коловозу,
поправка,
чишћење
и
фарбање
саобраћајних знакова и светлосних
ознака, са припадајућим стубовима,
кошење траве, чишћење и уређење
јаркова и пропуста на путевима,
чишћење снега и леда са коловоза и
тротоара и
други радови на одржавању.
Члан 22.
Ради увида у стање пута и објеката на путу, предузеће
које се стара о одржавању путева је дужно да обавља
преглед на општинским путевима једанпут недељно, а на
некатегорисаним путевима два пута годишње и то у
пролеће и у јесен.
Члан 23.
Оштећења на путу и објектима која утичу на безбедност
саобраћаја, поправљају се чим се уоче.
Уколико је немогуће одмах извршити поправку, треба
одмах поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију, а
поправку извршити у што краћем року.
Члан 24.
Радови на одржавању пута по правилу се изводе тако да
се не забрањује саобраћај на путу.
Места на којима се изводе радови одржавања пута
морају се означити одговарајућим саобраћајним знаком.
У случају да се радови из става 1. овог члана не могу
извести без забране саобраћаја на јавном путу,
Министарство или општински орган надлежан за послове
саобраћаја, по претходно прибављеном мишљењу
министарства надлежног за унутрашње послове, доноси
решење о забрани саобраћаја, у којем утвђује којим ће се
другим путем одвијати саобраћај и под којим условима уз
сагласност управљача јавног пута на који се врши
преусмеравање саобраћаја.
Члан 25.
Поправка и обнављање коловоза врши се материјалом
од кога је коловоз урађен, а употребљени материјал мора
одговарати техничким нормативима и стандардима.
Изузетно, ако то захтевају хитност поправке и
временски услови, мање поправке коловоза могу се вршити
и другим материјалом, с тим што ће се, у најкраћем
времену, поправка извршити одговарајућим материјалом.

IV ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

V ЗАШТИТА ПУТЕВА

Члан 20.
Одржавање путева обухвата радове којима се
обезбеђује несметан и безбедан саобраћај возила и кретање
пешака и чува употребна и реална вредност улица,
општинских путева и путних објеката.

Члан 26.
Моторна и прикључна возила свих врста која саобраћају
на путевима, осим возила са гусеницама, морају имати
точкове са пнеуматицима.
Возило са гусеницама може саобраћати на путевима са
савременим коловозним застором, ако су гусенице

година VI
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снабдевене облогом са равним површинама или другим
одговарајућим облогама.
Возила Војска Србије не морају да испуњавају услове из
става 2. овог члана, а управљач пута има право на накнаду
штете која је тиме проузрокована.
Запрежна возила са укупном масом преко три тоне могу
саобраћати на јавном путу ако имају точкове са
пнеуматицима.
Члан 27.
Земљани пут који се укршта или прикључује на
општински пут мора се изградити са тврдом подлогом или
са истим коловозним застором као и пут са којим се
укршта, односно на који се прикључује, у ширини од
најмање пет метара и у дужини од најмање 40 метара за
државни пут I реда, 20 метара за државни пут II реда и 10
метара за општински пут, рачунајући од ивице коловоза
пута.
Члан 28.
У циљу заштите путева забрањено је:
1. привремено или стално заузимање пута,
2. извођење било каквих радова на путевима који
нису у вези са њиховим одржавањем или
реконструкцијом, а нарочито просипање или
стављање било каквих предмета и материјала на
путу, вучења предмета (греде, балвани, плугови,
камени блокови и сл.) по путу са савременим
коловозним застором,
3. грађење појила за стоку, држање ђубришта или
гнојних јама у заштитном појасу пута, пуштање
стоке на пут, као и напасање на путном земљишту,
4. испуштање отпадних и других вода на путно
земљиште, на пут или путни јарак или спречавање
отицања воде са пута или из путног јарка,
5. вршење сличних радњи којима би се могао
оштетити пут или путни објект, сметати или
угрозити саобраћај на путу.
Члан 29.
Грађевински и други материјал који не служи
одржавању пута не може се стављати поред пута на
одстојању мањем од 5 метара рачунајући од спољне ивице
путног појаса.
Члан 30.
Заштитни појас, са сваке стране пута, има следеће
ширине:
државни путеви I реда (изузев
аутопутева) - 20 метара
државни путеви II реда - 10 метара
општински путеви - 5 метара
У заштитном појасу поред пута ван насеља, забрањена
је изградња грађевинских или других објеката, као и
постављање постројења, уређаја и инсталација, осим
изградње саобраћајних површина пратећих садржаја пута,
као и постројења, уређаја и инсталација који служе
потребама пута и саобраћаја на путу.
У заштитном појасу може да се гради, односно
поставља водовод, канализација, топловод, железничка
пруга и други сличан објекат, као и телекомникационе и
електро водове, инсталације, постројења и сл., по
претходно прибављеној сагласности управљача пута која
садржи саобраћајно-техничке услове.
Ограде, дрвеће и засади поред пута не могу се подизати
само ако онемогућавају прегледност пута и угрожавају
безбедност саобраћаја.
година VI
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Члан 31.
Изградња објеката у појасу контролисане изградње
дозвољена је на основу донетих просторних и
урбанистичких планова који обухватају тај појас.
У појасу из става 1. овог члана забрањено је отварање
рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.
Члан 32.
Ако се граде објекти, оставља грађевински материјал,
подижу ограде и дрвеће противно члану 29., 30. и 31. ове
Одлуке, грађевински односно комунални инспектор,
донеће Решење о рушењу објекта, односно уклањања
грађевинског материјала, ограда и дрвећа.
Рок за рушење објекта, односно уклањање материјала,
ограда и засада из става 1. овог члана не може бити краћи
од 15 нити дужи од 90 дана од правноснажности решења.
Ако сопственик, односно корисник објекта из става 2.
овог члана, не уклони ове објекте у одређеном року,
Општинска управа Бољевац, донеће решење да предузеће
које се стара о одржавању путева уклони објекат о трошку
инвеститора, односно корисника.
Материјал добијен уклањањем објекта припада
њиховом сопственику, односно кориснику по одбитку
трошкова уклањања.
Члан 33.
Ако се пут налази у таквом стању да се на њему не
може вршити саобраћај уопште или само за поједине врсте
возила или ако би саобраћај појединх врста возила
наносила штету путу и путним објектима или ако се радови
на реконструкцији и одржавању путева не могу извести без
заустављања саобраћаја или ако други разлози безбедности
саобраћаја то захтевају, Општинска управа Бољевац може,
на предлог надлежног предузећа забранити саобраћај на
делу пута уопште или за поједине врсте возила, на целом
путу или поједини његовим деловима.
Општа забрана саобраћаја на путу може бити само
привремена, а забрана саобрћаја за поједине врсте возила
може бити привремена или стална.
Забрана саобраћаја мора се благовремено објавити на
погодан начин и означити саобраћајним знаковима на путу.
Члан 34.
Хоризонталну и вертикалну сигнализацију поставља,
уклања, благовремено замењује и уредно одржава ЈКП.
Члан 35.
Забрањено је уклањање, премештање, заклањање
или оштећивање саобраћајних знакова на путевима
VI НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над извршавањем одредаба ове Одлуке врши
комунални и грађевински инспектор општине Бољевац.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000
динара казниће се за прекршај ЈКП ако:
1.
Отпочне изградњу пута без грађевинске дозволе
или противно издатој грађевинској дозволи (чл.
14.),
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Измештени део некатегорисаног пута не изгради
са елементима који одговарају категорији
постојећег пута (чл. 19.),
3.
Не одржава путеве на начин одређен у члану 23. и
25. ове Одлуке,
4.
Не постави одговарајуће саобраћајне знакове на
местима на којима се изводе радови одржавања
пута (чл. 24. став 2.),
5.
Земљане путеве који се прикључују на путеве са
савременим коловозним застором не изради са
тврдом подлогом или са истим коловозним
застором као и пут на који се прикључује у
прописаној дужини (чл. 27.) и
6.
Не обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање и заштиту путева (чл. 8).
Новчаном казном у износу од 2.500 до 75.000
динара казниће се за прекршај и одговорно лице у правном
лицу.
Члан 38.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000
динара казниће се за прекршај инвеститор, ако:
1. отпочне изградњу пута без грађевинске дозволе
или противно тој грађевинској дозволи (чл. 14.),
2. измештени део некатегорисаног пута не изгради са
елементима који одговарају категорији постојећег
пута (чл. 19.) и
3. земљане путеве који се прикључују на путеве са
савременим коловозним застором не изгради са
тврдом подлогом или у прописаној дужини (чл.
27.).
Новчаном казном у износу од 2.500 до 75.000
динара казниће се за радње из става 1. овог члана и
одговорно лице инвеститора.

11. април 2013.године
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Члан 39.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000
динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. користи у саобраћају на путевима са савременим
коловозним застором, моторна возила без
пнеуматика или са гусеницама без облога са
равним површинама или без других одговарајућих
облога (чл. 26. ст. 1.),
2. користи на путевима са савременим коловозним
застором запрежно возило укупне тежине преко 3
тоне са точковима без пнеуматика (чл. 26. ст. 3.),
3. поступи противно одредбама члана 28. ове Одлуке,
4. грађевински и други материјал који не служи
одржавању путева остави на одстојању мањем од
прописаног у члану 29. ове Одлуке,
5. поред путева гради зграде, поставља постројења и
уређаје или друге објекте противно одредбама
члана 30. ове Одлуке,
6. подигне ограде и дрвеће поред путева супротно
члану 30. став 4. ове Одлуке и
7. уклони, промени или оштети саобраћајни знак (чл.
35.).
Новчаном казном у износу од 2.500 до 75.000
динара казниће се за радње из става 1. овог члана и
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 5.000 динара до
250.000 динара казниће се предузетник за прекршај из
става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 2.500 до 75.000
динара казниће се грађанин за прекршај из става 1. овог
члана.
година VI
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VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука o локалним и некатегорисаним путевима на
територији општине Бољевац (''Службени лист општина
Бољевац, Бор...'', бр.2/96, 7/97, 28/01).
Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/7
Бољевац, 11. 04. 2013.год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Јаношевић Љубиша, дипл.прав.ср.
10.
На основу члана 2, 3. и 13. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр.88/2011), чл. 35.
Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'', бр.
101/2005, 116/2008 и 111/2009) и члана 39. Статута
општине Бољевац (''Службени лист општине
Бољевац'', бр.01/2008), Скупштина општине Бољевац
на седници одржаној 11. 04. 2013. године, донела је
OДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
канализацији
Члан 1.
У Одлуци о канализацији („Службени лист општина
Бољевац, Бор...“ бр. 11/03, 4/05) у члану 17. иза става 1.
додаје се став 2. и гласи: „О чишћењу и пражњењу
септичких јама дужни су да се старају власници и
корисници станова, пословних просторија и др. објеката
и исти су одговорни за њихово чишћење.“
У члану 17. став 2. и 3. постају став 3. и 4.
Члан 2.
У члану 36. став 1. речи: „од 10.000,00 до 250.000,00
динара“ мењају се речима „од 50.000,00 до 1.000.000,00
динара“.
Члан 3.
У члану 36. став 2. речи: „од 5.000,00 до 20.000,00
динара“ мењају се речима „од 2.500,00 до 75.000,00
динара“.
Члан 4.
У члану 37. став 1. речи: „од 10.000,00 до
250.000,00 динара“ мењају се речима „од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара“.
Члан 5.
У члану 37. став 2. речи: „од 5.000,00 до 20.000,00
динара“ мењају се речима „од 2.500,00 до 75.000,00
динара“.
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Члан 6.
У члану 37. став 3. речи: „од 5.000,00 до 20.000,00
динара“ мењају се речима „од 2.500,00 до 75.000,00
динара“.
Члан 7.
У члану 37. став 4. речи: „од 10.000,00 до 125.000,00
динара“ мењају се речима „од 5.000,00 до 250.000,00
динара“.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-46 / 2013-I/8
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
11.
На основу члана 8. и члана 17. став 3. Закона о
заштити од буке у животној средини („Службени гласник
РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 39. Статута општине
Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 01/08),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 11.
04. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о мерама за заштиту
од буке у животној средини
Члан 1.
У Одлуци о мерама за заштиту од буке у животној
средини („Службени лист општине Бољевац“ бр. 15.1/11)
члан 8. мења се и гласи:
„Трошкове мерења буке из члана 7. ове одлуке сноси
ималац извора, уколико она прелази ниво прописан овом
одлуком, а уколико је ниво у дозвољеним границама,
трошкови мерења буке падају на терет лица на основу
чијег захтева је инспектор наложио мерење буке.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06 -46 / 2013-I/9
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
12.
На основу чланова 72-77. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гл. РС'', бр. 129/07) и чланова 39,
104-111. Статута општине Бољевац (''Службени лист
општине Бољевац'', бр.1/08), Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013 године,
донела је
година VI
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О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о месним
заједницама
Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама (''Службени лист
општине Бољевац'', бр.2/2009, 5/2009, 8/2009,
17/2012), члан 15. мења се и гласи:
''Члан 15.
Савет месне заједнице броји од 5-17 чланова и то:
месне заједнице до 200 бирача (Бољевац
село, Врбовац, Добрујевац, Илино, Мирово, Ртањ и
Оснић-Тимок) имају 5 чланова Савета,
месне заједнице од 201-400 бирача
(Бачевица, Боговина-насеље,
Добро Поље,
Јабланица, Криви Вир, Мали Извор, Рујиште,
Савинац, Сумраковац, Оснић Буково и Подгорац
Тимок) имају 7 чланова Савета,
месне заједнице од 401-600 бирача
(Оснић село) имају 9 чланова Савета,
месне заједнице од 601-800 бирача
(Боговина-село) имају 11 чланова Савета,
месне заједнице од 801-1000 бирача
(Луково, Валакоње ) имају 13 чланова Савета,
месне заједнице од 1001-1500 бирача (
Подгорац ) имају 15 чланова Савета,
месне заједнице од 1501 – и више бирача
(Бољевац-град) имају 17 чланова Савета.
Савет Месне заједнице бира се на време од
четири године.''
Члан 2.
У члану 37. став 4. мења се и гласи:
''Решење Изборне комисије по жалби је коначно.''
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/10
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
13.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општина Бољевац, Бор...“,
бр.1/2008),
Скупштина општине Бољевац на
седници одржаној дана 11. 04. 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка за прибављање непокретне
имовине у јавну својину
за завршетак радова изградње купалишта
1. Покреће се поступак за прибављање непокретне
имовине у јавну својину Општине Бољевац уписане
у Лист непокретности 160
КО Бољевац,
непосредном погодбом, за завршетак радова
изградње купалишта на реци Змијанац у Бољевцу.
стр.
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2. Од сувласника Милана (Димитрије) Ранђеловића
из Бољевца, ул. Команданта Стеве бр. 13. откупити
део удела, непосредном погодбом, на КП.бр. 2825 и
2827, обе у КО Бољевац, и то:
- на КП. бр. 2825,
површину од 0.18.03 ха, у КО
Бољевац, која представља једну идеалну четвртину
(1/4), укупне површине парцеле;
- на КП.бр. 2827, површину од 0.05.46 ха у КО
Бољевац, која представља две идеалне четвртине
(2/4), укупне површине парцеле.
3. Купопродајна цена утврђује се у износу од 150
евра по ару, у динарској противвредности на дан
уплате или разменом за одговарајуће по тржишним
условима.
4. Обавезује се Општинска управа БољевацОдељење за општу управу и скупштинске послове
припреми неопходна акта за спровођење ове одлуке.
5. По спроведеном поступку, Председник општине
ће са власницима непокретности из тачке 2. ове
одлуке
закључити
уговор
о
прибављању
непокретности у јавну својину општине Бољевац.
6. Ову одлуку доставити: Председнику, Општинској
управи Бољевац- Одељењу за општу управу и
скупштинске послове и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

11. април 2013.године

2) од земљишта и објеката у Листу непокретности бр.
1409, у К.О. Бољевац на:
- КП. бр. 2831/7, зграда бр. 1. површине 0.17.53 ха
(приватна својина),
- зграда бр. 2. површине 0.05.53 ха (приватна
својина),
- зграда бр. 3. површине 0.00.10 ха (приватна
својина),
- земљиште уз зграду, површине 0.05.00 ха
(државна својина),
- њива 5. класе, површине 0.59.31 ха (државна
својина).
3. Купопродајна цена утврђује се сходно цени
која је исплаћена по Уговору о преносу права својине и
преносу права коришћења, Ов. бр. II 678/2008 од 21. 04.
2008. године.
4.
Обавезује се Општинска управа БољевацОдељење за општу управу и скупштинске послове
припреми неопходна акта за спровођење ове одлуке.
5.
По спроведеном поступку, Председник
општине ће са власницима непокретности из тачке 2. ове
одлуке закључити уговор о прибављању непокретности у
јавну својину општине Бољевац.
6. Ову одлуку доставити: Председнику,
Општинској управи Бољевац- Одељењу за општу управу
и скупштинске послове и архиви.

Број: 06-46 / 2013-I/11.1
Бољевац, 11. 04. 2013. године.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/11.2
Бољевац, 11. 04. 2013. године.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.

14.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општина Бољевац, Бор...“, бр.1/2008),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној дана
11. 04. 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка за прибављање непокретне
имовине у јавну својину
1. Покреће се поступак за прибављање непокретне
имовине у јавну својину Општине Бољевац уписане у
Листoве непокретности 1288 и 1409 обе у КО Бољевац,
непосредном погодбом.
2. Непокретна имовина из тачке 1. ове одлуке састоји

15.
На основу члана 28. Закона о јавној својини
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/2011),
члана. 20. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07),
члана 39. Статута општине Бољевац (''Службени лист
општине Бољевац'', бр. 1/08), Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној дана 11. 04. 2013.године,
донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању
и начину располагањa стварима
у својини Општине Бољевац

се:
1) од парцела у Листу непокретности бр. 1288, у К.О.
Бољевац:
- КП. бр. 2832, мзв, Змијанац, ливада 3. класе,
површине 0.09.08 ха (приватна својина),
- КП. бр. 2834, мзв, Змијанац, врт 3. класе,
површине 0.03.02 ха (приватна својина),
- КП. бр. 2835/10, мзв, Змијанац, пашњак 3 класе,
површине 1.09.71 ха (приватна својина),
- КП. бр. 2832, мзв, Змијанац, њива 5. класе,
површине 0.36.43 ха (приватна својина)
година VI

Број 3

Члан 1.
У члану 26. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и начину располагање стварима у својини
Општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“,
бр.15/2012, бр.17/2012, бр.18/2012 и 2/2013 ) додаје се
став 3. који гласи
„Уколико ни друго јавно надметање не успе,
приликом доношења одлуке о трећем и сваком следећем
поновном покретању поступка Општинско веће односно
Председник општине може умањити утврђену почетну
стр.
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цену, али не више од 50% по свим основима
предвиђеним овом Одлуком.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бољевац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/12
Бољевац, 11. 04. 2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
16.
На основу члана 61., 62. и 63. Закона о водама (''
Сл.гласник РС'', бр. 30/10) и члана 39. Статута
Општине
Бољевац
(''Сл.лист
општинe
Бољевац'',бр.1/2008),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној
11. 04. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИВНОГ ПОДРУЧЈА И
ПРОТИВЕРОЗИВНИМ МЕРАМА
Члан 1.
Овом Одлуком се на основу датих критеријума
утврђују ерозивна подручја на земљиштима
угроженим од ерозије на територији општине
Бољевац и прописују противерозивне мере.
Члан 2.
Под ерозивним подручјем у смислу ове Одлуке
подразумева се подручје на чијем земљишту услед
дејства воде настају појаве спирања, браздања,
подливања и клижења, као и чије је земљиште
подложно овим утицајима.
Члан 3.
На основу спроведеног истраживања у оквиру
пројекта
антиерозивне
заштите
акумулације
„Боговина“ , на простору од Кривог Вира до Малог
Извора, показало се да је процес водне ерозије у
сливу малог интензитета и да је продукција наноса у
односу на површину слива и количину падавина
скромног размера.
Највећу специфичну продукцију наноса имају
сливови Мировске реке, Лапушањског и Буршанског
потока и то су десне притоке Црног Тимока.
Са леве стране притока Црног Тимока,
најбогатија и најдужа река је Радованска, дужине 21
км.
На територији општине Бољевац од Кривог Вира
до Малог Извора утврђују се следећа ерозивна
подручја:
СЛИВ ЦРНОГ ТИМОКА – од Кривог
Вира до Малог Извора,обухвата КО
Криви Вир, Луково, Јабланица и Мали Извор, и то
цело сливно подручје ;
- Радованска река - цело сливно подручје, лева
притока Црног Тимока;
1.

година VI

Број 3

11. април 2013.године

- Поток Луковица - цело сливно подручје,
притока Црног Тимока;
- Поток Мировштица - цело сливно подручје,
притока Црног Тимока;
- Велика Суваја - цело сливно подручје,
притока Црног Тимока;
- Лопушањски поток - цело сливно подручје,
притока Црног Тимока;
- Буршански поток - цело сливно подручје,
притока Црног Тимока;

десна
десна
десна
десна
десна

Простор од Малог Извора до Сумраковца, има
сличне рељефне карактеристике као и прстор до
Малог Извора, тако да је степен водне ерозије у
сливу сличног интензитета и продукција наноса није
великих размера.
На простору од Малог Извора до Сумраковца
утврђују се следећа ерозивна подручја:
СЛИВ ЦРНОГ ТИМОКА – од Малог
Извора до Сумраковца, обухвата КО
Мали Извор, Боговина, Валакоње, Подгорац 2,
Савинац и Сумраковац, цело сливно подручје ;
- Валакоњска река - цело сливно подручје, десна
притока Црног Тимока;
- Поток Огашу секу - цело сливно подручје, лева
притока Црног Тимока;
- Поток Сарака - цело сливно подручје, лева притока
Црног Тимока;
1.

СЛИВ РЕКЕ АРНАУТЕ цело сливно
подручје, обухвата КО Добро Поље,
Добрујевац и Бољевац, осим дела који пролази кроз
Бољевац и који је уређен и регулисан ;
- Поток Змијанац – лева притока, са ерозивним
деловањем на целом
сливном подручју осим дела који пролази кроз
Бољевац и који је уређен и регулисан;
2.

СЛИВ ЗЛОТСКЕ РЕКЕ - цело сливно
подручје, обухвата КО Сумраковац,
лева притока Црног Тимока;
3.

Члан 4.
Ради
спречавања
штете
од
ерозије
сопственицима, односно корисницима земљишта на
ерозивном подручју из члана 3. ове Одлуке
забрањује се да предузимају следеће радње:
- пустошење, крчење и чиста сеча шума,
- огољавање површина,
- неконтролисано копање и преоравање ливада,
пашњака и необрађених
Површина,
- затрпавање извора и неконтролисано сакупљање и
одвођење тих вода,
- дуготрајно складиштење чврствог материјала,
- изградња објеката без одговарајуће планске и
пројектне документације,
- експлоатација речних наноса са дна или падина,
осим за потребе
обезбеђења пропусне способности корита бујица,
- изградња објеката који би могли да угрозе
стабилност земљишта
(воденице, бране, канали, рибњаци и др.),
стр.
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друге радње којима се поспешује ерозија и
стварање бујица.
Сопственици, односно корисници пољопривредног и
другог земљишта
дужни су да пољопривредно и друго земљиште
користе у складу са захтевима антиерозионог
уређења земљишта.
Члан 5.
Санација ерозивних процеса се остварује
комбинацијом радова за санацују ерозије на
површини земљишта путем разноврсних биолошких
и биотехничких радова и радова за санацију корита
бујичних токова комбинацијом техничких и
биотехничких радова и то:
1. Пошумљавање голети;
2. Узгој и одржавање заштитне вегетације;
3. Затрављивање,
4. Терасирање пољопривредног земљишта
на падинама нагиба већег од 9%;
5. Подизање воћњака и вештачких ливада;
6. Мелиорација пашњака;
7. Чишћење корита и других сличних
радова,
8. Уређење корита водотока (регулације ,
преграде, каскаде и др.).
Члан 6.
Трошкове спровођења противерозивних мера
сносе власници, односно корисници земљишта.
Уколико се противерозивним мерама штите
одређени објекти корисници објекта су дужни да
учествују
у
трошковима
спровођења
противерозивних мера.
Ако предузимање противерозивних мера има
шири друштвени интерес у трошковима спровођења
ових мера учествује и општина.
Члан 7.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
водопривредна инспекција.
Члан 8.
За непоштовање одредаба ове одлуке биће
изрицане новчане казне за прекршаје предвиђене
Законом о водама.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општинe
Бољевац'',

11. април 2013.године

(''Сл. гласник РС'', бр. 25/2000, 25/02, 107/05,
108/05,123/07) и члана 39. Статута општине Бољевац
(„Сл.лист општинe Бољевац'', бр.1/08), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне
Програма пословања ЈКП „Услуга“ у Бољевцу за 2013.
годину, бр. 253 од 26. 03. 2013. године.
II
Ову Одлуку са Програмом доставити надлежним
Министарствима из члана 22.б Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Сл. гласник РС'', бр. 25/2000, 25/02, 107/05,
108/05,123/07), ради праћења кретања цена и зарада.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/14.1
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
18.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се Извештај о раду ЈКП '' Услуга '' у Бољевцу
за 2012. годину, број 253 од 26. 02. 2013. године.
II
Одлуку доставити: ЈКП ''Услуга'' Бољевац и архиви.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/13
Бољевац, 11. 04. 2013. године

Број: 06-46 / 2013-I/14.2
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
17.

19.

На основу члана 27. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
година VI

Број 3

На основу члана 39. Статута општине Бољевац
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),
Скупштина
стр.
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општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013.
године, донела је

11. април 2013.године

II
Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

ОДЛУКУ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
I
Усваја се Анализа завршног рачуна ЈКП ''Услуга''
Бољевац за период 01. 01. – 31. 12. 2012. годину.

Број: 06–46 / 2013-I/15
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.

II
Одлуку доставити: ЈКП ''Услуга'' Бољевац, служби
буџета и архиви.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/14.3
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
20.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
I
Даје се сагласност на Статут ЈКП '' Услуга '' Бољевац
број 256 од 26. 03. 2013. године.
II
Одлуку доставити: ЈКП ''Услуга'' Бољевац и архиви.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

21.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Сл. лист оштине Бољевац“, бр. 1/08), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се Оперативни план одбране од поплавa вода II
реда на територији општине Бољевац за 2013. годину.
II
Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06–46 / 2013-I/15
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
22.
На основу члана 34. став 1. тачка 7. и 10. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.
111/2009) и члана 39. Статута општине Бољевац
(''Службени лист општине Бољевац'', бр.1/2008),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 11.
04. 2013. године донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/14.4
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
21.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац („Сл.
лист оштине Бољевац“,
бр. 1/08), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се Оперативни план одбране од поплавa вода
II реда на територији општине Бољевац за 2013.
годину.
година VI

Број 3

Р Е ШЕ Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ
ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
I
1. У циљу заштите и спасавања становништва,
материјалних и културних добара и животне средине
на територији општине Бољевац у категорију
оспособљених и опремљених правних лица од значаја
за заштиту и спасавање одређују се:
1.1.
Дом здравља Бољевац,
ул. Драгиша
Петровића бр. 41, Бољевац, за извршавање мера и
задатака цивилне заштите у следећим областима:
- прва медицинска помоћ,
- радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
- збрињавање,
- асанација;
стр.
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1.2.
ЈКП „Услуга“ – Бољевац, ул. Тимочке буне 2,
Бољевац, за извршавање мера и задатака цивилне
заштите у следећим областима;
- заштита од рушења и спасавање из рушевина,
- заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и
под водом,
- радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
- збрињавање,
- асанација;
1.3.
„Електротимок“ Зајечар, ПЈ Бољевац, ул.
Обилићева бр.7. Бољевац, регулише режим напајања
(искључење, укључење) електричне мреже на
територији или деловима територије општине у
складу са карактеристикама ванредне ситуације и
потребама за заштиту и спасавање; врши потребне
електро радове за потребе заштите и спасавања у
складу са захтевима Општинског штаба за ванредне
ситуације Бољевац;
1.4.
Агромеханика АД Бољевац – Бољевац,
ул.Ђорђа Симеоновића бр. 25, за извршавање мера и
задатака цивилне заштите у следећим областима:
- заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
- асанација;
1.5.
Ветеринарска амбуланта ''МАСТЕРВЕТ'',
ВЛАСНИКА Едуарда Костића, ул. Занатски центар
бб. Бољевац,, за извршавање мера и задатака цивилне
заштите у следећим областима:
- асанација
- очување
добара
битних
за
опстанак
(
противепидемиолошка заштита животиња и прва
ветеринарска помоћ);
1.6.
РМУ „Боговина“ – Боговина, за извршавање
мера и задатака цивилне заштите у следећим
областима:
- заштита од рушевина и спасавање из рушевина,
- асанација;
1.7.
ОО „Црвени Крст“ – Бољевац, ул. Драгише
Петровића бр. 24, Бољевац, за извршавање мера и
задатака цивилне заштите у следећим областима:
- прва медицинска помоћ,
- збрињавање,
- асанација;
1.8.
ЈП „Србија шуме“ – „Шумска управа“
Бољевац, ул. Драгише Петровића бр.43, Бољевац, за
извршавање мера и задатака цивилне заштите у
следећим областима:
- заштита од шумских пожара;
2. Стручни радници у радном односу код наведених
правних лица могу бити распоређени у саставе
оперативно - стручних тимова при Општинском
штабу за ванредне ситуације Бољевац.
Решење о распоређивању стручних лица у оперативно –
стручне тимове доноси командант Општинског штаба
за ванредне ситуације Бољевац.
3. Наведена правна лица поступају и извршавају задатке
у области заштите и спасавања у складу са Законом о
година VI

Број 3

11. април 2013.године

ванредним ситуацијама (''Сл.гл.РС'', бр.111/09) и
наредбама, закључцима и препорукама Општинског
штаба за ванредне ситуације Бољевац.
4. Приватни предузетници предвиђени Планом заштите
и спасавања становништва, материјалних и културних
добара и животне средине и власници или корисници
материјално-техничких
средстава
и
опреме
неопходних за заштиту и спасавање извршавају
задатке у области заштите и спасавања стављајући
материјално-техничка средства и опрему са
људством на располагање Општинском штабу за
ванредне ситуације Бољевац.
5. Материјални трошкови, настали поводом ангажовања
материјално-техничких средстава и опреме у
ванредним ситуацијама по одлукама и наређењима
Општинског штаба за ванредне ситуације Бољевац,
надокнађује се у складу са законом.
II
Ово решење објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/16
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
23.
На основу члана 21. Одлуке о јавном превозу путника на
територији општине Бољевац (''Службени лист општине
Бољевац'', бр.7/2011) и члана 39. Статута општине
Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр.1/2008),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 11.
04. 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Утврђује се цена појединачних карти у јавном
превоза путника на територији општине Бољевац,
превознику ''БОРТРАВЕЛ'' ДОО Бор, на следећи начин:
км
0–6
6 – 10
10 – 15
15 – 20
20 – 25
25 – 35
35 и више

цена без ПДВ а
64,81
101,85
148,15
185,18
203,79
277,78
342,59

цена са ПДВ ом
70,00
110,00
160,00
200,00
220,00
300,00
370,00

II
Цене из тачке I овог решење примењиваће се од 12.
априла 2013. године.
стр.
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III
Ово решење објавити у Службеном листу општине
Бољевац и доставити ''Бортравел'' ДОО Бор.

11. април 2013.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/18.2
Бољевац, 11. 04. 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/17
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
24.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се Извештај о раду Органа локалне самоуправе
за 2012. годину.
II
Одлуку доставити: начелнику Општинске управе и
архиви.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
26.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се Извештај о раду Културно образовног
центра у Бољевцу за 2012. годину, број 34 од 28. 02. 2013.
године.
II
Одлуку доставити: КОЦ-у Бољевац и архиви.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/18.3
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.

III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/18.1
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.

27.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),
Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013.
године, донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад
''Бољевац'' у Бољевцу за 2012. годину, број 01-64-55116/13-2 од 22. 02. 2013. године.

25.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац ("Сл.лист
општине Бољевац", бр1/08),
Скупштина
општине
Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ

II
Одлуку доставити: Центру за социјални рад Бољевац
и архиви.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

I
Усваја се Извештај о раду ЈП за изградњу и
експлоатацију РВС ''Боговина'' за 2012. годину, бр. 50 од
07. 03. 2013. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/18.4
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.

II
Одлуку доставити: ЈП ''Боговина'' Бор и архиви.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
година VI

Број 3

28.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08),
Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013. године,
донела је
стр.
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ОДЛУКУ
I
Усваја се Извештај о раду Туристичке организације
општине Бољевац за 2012. годину, број 332-437 од 13. 02. 2013.
године.
II
Одлуку доставити: Туристичкој организацији и архиви.
III
Oву Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/18.5
Бољевац, 11. 04. 2013. године

11. април 2013.године

31.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09) и
члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист општина
Бољевац“, бр.1/08), Скупштина општине Бољевац на седници
одржаној 11. 04. 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње
школе „Никола Тесла“ у Бољевцу
I
Разрешава се Зора Котујић, представник запослених,
функције члана Школског одбора Средње школе „Никола
Тесла“ Бољевац, због престанка основа по ком је изабрана.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.

II
Именује се Живомир Тасић из Бољевца, за члана Школског
одбора Средње школе „Никола Тесла“ Бољевац, испред
запослених, до истека мандата овом одбору.

На основу члана 39. Статута општине Бољевац ( '' Сл.
лист општине Бољевац '', бр. 1/2008 ), Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 11. 04 2013. године, донела је

III
Ово решење је коначно у управном поступку. Ово решење
објавити у Службеном листу општине Бољевац.

29.

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду Спортског савеза општине
Бољевац за 2012. годину, бр. 29/2013 од 06. 03. 2013. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/20.1
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.

II
Закључак доставити: Спортском савезу и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-46 / 2013-I/18.6
Бољевац, 11. 04. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
30.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/08), Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 11. 04. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
I
Даје се сагласност на Уговор о пословно техничкој сарадњи
у трећој години, са Предузећем ''СОКО ГРОУП'', Булевар
Михаила Пупина 10 Д/102, Нови Београд.

32.
На основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним
предузећима („Сл. гл. РС“, бр.119/2012) и члана 39. Статута
општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“,
бр.1/08), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној
11. 04. 2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора и именовању вршиоца дужности
директора
Јавног комуналног предузећа ''УСЛУГА'' Бољевац
I
Разрешава се Нели Ђорђевић, специјалиста струковни
инжењер индустријског инжењерства, из Валакоња, функције
директора ЈКП ''Услуга'' Бољевац, због истека мандата на који
је изабран.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

II
Именује се Нели Ђорђевић, специјалиста струковни
инжењер индустријског инжењерства, из Валакоња, за вршиоца
дужности директора, на период који није дужи од шест месеци,
у ком року ће се спровести поступак именовања директора у
складу са Законом о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', бр.119/2012) и Статутом ЈКП ''Услуга'' Бољевац.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћење
директора.
III
Ово решење објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-46 / 2013-I/19
Бољевац, 11. 04. 2013. године

Број: 06-46 / 2013-I/20.2
Бољевац, 11. 04. 2013. године

Овлашћује се председник општине Бољевац, др Небојша
Марјановић за потписивање Уговора.
II
Одлуку доставити: председнику општине, предузећу ''Соко
гроуп'' и архиви.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
година VI

Број 3

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср.
стр.
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