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1. 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

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

25/2015) и чланa 10. Одлуке о ученичким и студентским 

стипендијама („Службени лист општине Бољевац“ бр. 

30/2016), Општинско веће општине Бољевац на седници 

одржаној 14. 02. 2017. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова Комисије за 

стипендирање 

 

I 

Именују се председник и чланови Комисије за 

стипендирање: 

- Слађан Ђимиш, председник, 

- Јаворка Гојковић, члан, 

- Давор Николић, члан. 

 

Комисија се именује на период од 4 године. 

 

II 

Задатак Комисије за стипендирање је да распише 

Конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа 

и студентима високошколских установа у складу са 

Одлуком о ученичким и студентским стипендијама 

(„Службени лист општине Бољевац“ бр. 30/2016) . 

         Комисија за стипендирање разматра пријаве које су 

пристигле на конкурс, врши рангирање у складу са 

Одлуком о ученичким и студентским стипендијама, 

сачињава ранг-листу за доделу стипендија и доставља 

Општинском већу општине Бољевац на даље 

одлучивање.  

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац. 

 

 

IV 

Одлуку доставити председнику и члановима Комисије за 

стипендирање  на даље поступање. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-14  / 2017-II/18.1 

Бољевац, 14. 02. 2017. године 

                                                                                                          
                                      ПРЕДСЕДНИК                                                                                                          

                                      др Небојша Марјановић, с.р. 

 

2. 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

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

25/2015) и чланa 17. Одлуке о ученичким и студентским 

стипендијама („Службени лист општине Бољевац“ бр. 

30/2016), Општинско веће општине Бољевац на седници 

одржаној 14. 02. 2017. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању износа стипендија ученицима средњих 

школа и студентима високошколских установа 
 

I 

Одлуком о буџету Општине Бољевац за 2017. годину 

предвиђено је 300.000,00 динара за стипендије 

ученицима средњих школа и студентима 

високошколских установа. 

 

II 

Износ стипендија ученицима средњих школа и 

студентима високошколских установа је 5.000,00 динара 

месечно. 

III 

Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.  

 

IV 

Одлуку доставити председнику и члановима Комисије за 

стипендирање на даље поступање и архиви. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-14 / 2017-II/18.3 

Бољевац, 14. 02. 2017. године 

                                                                                                          
                                      ПРЕДСЕДНИК                                                                                                          

                                      др Небојша Марјановић, с.р. 

 

3 

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 

закон) и члана 74. Статута општине Бољевац („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 1/2008, 25/2015), Општинско 

веће општине Бољевац на седници одржаној 14. 02. 2017. 

године,  донело је 

 

О Д Л У К У  

О  ИЗМЕНИ  ПОСЛОВНИКА  ОПШТИНСКОГ  

ВЕЋА  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 

 Члан 11. Пословника Општинског већа општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 3/2008)  

мења се и гласи: 

 ''Седнице Општинског већа сазива председник 

општине, по правилу, три дана пре дана њеног 

одржавања, писаним путем. 

 Изузетно од става 1. овог члана, у хитним 

случајевима, када за то постоје оправдани разлози, 

седница (ванредна седница) може се сазвати и у краћем 

року и на други начин (телефоном, мејлом или другим 

пригодним средством), а дневни ред предложити на 
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самој седници, о чему се члановима већа  на тако 

сазваној седници мора дати образложење. 

 У изузетно хитним и оправданим ситуацијама, када не 

постоје услови за одржавање седнице, по налогу 

председника Општинског већа може се одржати 

телефонска седница. 

 На телефонској седници чланови Општинског већа 

изјашњавају се путем телефона, о конкретно 

формулисаном питању, односно акту. 

 Акт Општинског већа донет на телефонској седници 

доставља се члановима Општинског већа на првој 

наредној седници. О  телефонској седници води се 

записник који се доставља члановима Општинског већа 

на усвајање. 

Уз позив за седницу доставља се предлог 

дневног реда, извод из записника са предходне седнице и 

материјал за разматрање. 

 На седницу Општинског већа позивају се поред 

чланова већа и:  председник Скупштине, заменик 

председника Скупштине, секретар Скупштине, начелник 

Општинске управе, општински правобранилац, 

известиоци по тачкама дневног реда односно, 

руководиоци одељења Општинске управе, представници 

заинтерсованих установа и организација као и 

представници средстава јавног информисања.'' 

 

Члан 2.    

    

 Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу Општине Бољевац. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-14 / 2017-II/17  

Бољевац, 14. 02. 2017. године       

                                                                                                                                                                                                                                    
                                      ПРЕДСЕДНИК                                                                                                          

                                      др Небојша Марјановић, с.р. 

4. 

На основу члана  6. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 21/2016),  

Посебног колективног уговора за државне органе 

(„Службени гласник РС“, бр. 25/2015 и 50/2015) и члана 

71. Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр.1/08, 25/2015), Општинско веће општине 

Бољевац, на седници одржаној 14. 02. 2017. године, 

донело је 

П Р А В И Л Н И К 

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАКНАДИ ТРОШКОВА 

ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ, ИМЕНОВАНИХ И 

ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

 У члану 12. Правилника о допуни Правилника о 

накнади трошкова изабраних, постављених, именованих 

и запослених лица у органима општине Бољевац  

(''Службени лист општине Бољевац'', бр.22/2015), додаје 

се став 2. који гласи: 

 ''Поред трошкова из става 1. овог члана кориснику 

службеног путничког возила, уколико не може да 

користи бесплатно обезбеђен паркинг, признаје се 

коришћење мобилног телефона за услугу паркирања, о 

чему је дужан да да извештај у путном налогу.'' 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-14 / 2017-II/20   

Бољевац, 14. 02. 2017. године 

 

       ПРЕДСЕДНИК                                                                                                          

                                      др Небојша Марјановић, с.р.  
5. 

На основу чл. 20. ст. 1. тач. 26. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др. 

закон), Одлуке Општинског већа бр.06-152/16 од 28. 09. 

2016. год. и чл. 21. Закона о правобранилаштву 

(„Сл.гласник РС“, бр. 55/14), Општинско веће општине 

Бољевац, на седници одржаној дана 14. 02. 2017. године, 

донело је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА 

ГРАЂАНА 

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА 

ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се поступак и начин 

решавања захтева грађана за накнаду штете настале 

услед уједа паса или мачака луталица, на територији 

општине Бољевац. 

Члан 2. 

Под псом или мачком луталицом у смислу овог 

Правилника сматрају се пас, односно мачка који немају 

власника, односно држаоца, напуштени су од стране 

власника, односно држаоца, лишени су бриге, неге, 

надзора и слободно се крећу јавним површинама 

општине Бољевац. 

 

Члан 3. 

Писани захтев садржи податке о оштећеном лицу (име и 

презиме, адреса становања, ЈМБГ) место, датум и час 

насталог догађаја и кратак опис догађаја. Оштећено лице 

је обавезно да у захтеву наведе све околности везане за 

критичан случај, евентуалне сведоке, као и да опише пса 

од кога је претрпело повреде. 

 

Члан 4. 

Оштећено лице је у обавези да се одмах по настанку 

штетног догађаја јави у надлежну здравствену установу 

ради збрињавања. 

 

Члан 5. 

Захтев за накнаду штете оштећено лице може да поднесе 

Општинском правобранилаштву најкасније 8 дана од 

дана штетног догађаја. 
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Рок из члана 6. може се продужити из објективних 

разлога (временски период лечења, прибављање 

медицинске документације), али не дуже од 15 дана од 

дана настанка штетног догађаја, под условом да је 

оштећени поднео захтев Општинском 

правобранилаштву. 

 

Члан 6. 

Захтев мора да садржи веран опис и локацију догађаја, 

опис пса или мачке (по могућству и фотографију), ближи 

опис претрпљених повреда, све потребне податке о  

 

непосредним сведоцима догађаја, као и предлог висине 

износа накнаде која се потражује. 

 

Члан 7. 

Уз захтев за накнаду штете оштећено лице дужно је да 

достави документацију (оригинал или оверену 

фотокопију) којом ће оправдати поднети захтев и 

приложити доказе о насталом случају уједа.  

Уз захтев, оштећено лице обавезно доставља:  

1. Фотокопију личне карте, односно извод из 

матичне књиге рођених за малолетно лице; 

2. Комплетну медицинску документацију, која се 

односи на повреде, дијагнозу и лечење; 

3. Фотографија места (део тела) уједа; 

4. Писмену изјаву подносиоца о спорном догађају 

под претњом моралне, материјалне и кривичне 

одговорности за давање лажне изјаве; 

5. Друге доказе који могу бити од значаја за 

решавање захтева. 

Члан 8. 

Општинско правобранилаштво општине Бољевац, 

примљене захтеве оштећених са пратећом 

документацијом ће доставити Дому здравља Бољевац, 

ради утврђивања основаности лекарске документације, 

након тога ће Општинско правобранилаштво спровести 

поступак ради утврђивања основаности захтева, и сходно 

чл.21. Закона о правобранилаштву, и закључку 

Општинског већа, закључити вансудска поравнања са 

оштећеним лицима, или ће одбити захтеве. 

 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Сл.листу општине Бољевац“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-14 / 2017-I/23 

Бољевац, 14. 02. 2017. године 

                                                                                                                                                                                                                                    
                                      ПРЕДСЕДНИК                                                                                                          

                                      др Небојша Марјановић, с.р. 

 

 

 


