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Службени лист општине Бољевац

29. јануар 2016.године

1.
На основу члана 50.
став 3. Закона о локалнoj
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
129/07) и члана 39. Статута општине Бољевац
(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 28.
01. 2016. године донела је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Микица Срећковић из Бољевца,
дужности члана Општинског већа општине Бољевац, пре
истека времена на које је биран, због подношења
оставке.

У табели члана 8. Посебног дела Одлуке о буџету
општине Бољевац за 2016. годину (''Службени лист
општине Бољевац'', бр. 25/15) мења се :
1) код главе 4.04.- Предшколско васпитање:
- извор 07- Трансфери од осталих нивоа власти, у
колонама средства из осталих извора и укупна средства,
износ од ''6.233.438'' мења се износом од ''6.083.438'' и
- извор 16- Родитељски динар за ваннаставне
активности, у колонама средства из осталих извора и
укупна средства, износ од ''400.000'' мења се износом од
''550.000'';
2) у Рекапитулацији код извора финансирања за
раздео 1, 2, 3, 4 и 5:
- извор 07- Трансфери од осталих нивоа власти, у
колонама средства из осталих извора и укупна средства,
износ од ''6.933.438'' мења се износом од ''6.783.438'' и
- извор 16- Родитељски динар за ваннаставне
активности, у колонама средства из осталих извора и
укупна средства, износ од ''400.000'' мења се износом од
''550.000''.

II
БИРА СЕ
Давор Николић из Бољевца за члана
Општинског већа општине Бољевац, до истека мандата
овом већу.

Члан 2.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.
2.
На основу члана 63. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11 и 93/12, 62/13, 63/13 –испр. и 108/13, 142/14 и
68/15 – др.закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014) и члана 39. Статута општине Бољевац („Сл.лист
општине Бољевац“, бр. 1/08), Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 28. 01. 2016. године,
донела је
ИСПРАВКУ ОДЛУКЕ
O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

година IX

Број 5

Број: 06-11 / 2016-I/3
Бољевац: 28. 01. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-11 / 2016-I/2
Бољевац, 28. 01. 2016. године

Члан 1.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.
3.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
("Службени гласник РС" број 68/15), тачке 2. подтачка
33. Одлуке о
максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа, систему
јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине
и систему локалне самоуправе за 2015. годину
("Службени гласник РС", број: 101/2015) и члана 39.
Статута општине Бољевац ("Службени лист општине
Бољевац", број:1/2008), Скупштина општине Бољевац, на
седници одржаној 28. 01. 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У
ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2015.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се максималан број
запослених на неодређено време у јавном сектору стр.
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органе и службе, установе и јавна предузећа чији је
оснивач општина Бољевац.
У тачки 2. подтачка 33. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2015. годину, утврђено је да општина Бољевац може
имати највише 150 запослених на неодређено време.
Члан 2.
Максималан број запослених у систему општине
Бољевац је:
БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНОГ
НА
ОБЛИКА
НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ
1. Општинска управа Бољевац
54
2. Општинско правобранилаштво
1
општине Бољевац
3. Културно - образовни центар
8
Бољевац
4. Центар за социјални рад
2
''Бољевац'' Бољевац
(за запослене који се
финансирају из буџета
општине Бољевац)
5. Предшколска установа ''Наша
28
радост'' Бољевац
6. Туристичка организација
3
општине Бољевац
7. Јавно комунално предузеће
54
''Услуга'' Бољевац
УКУПНО:
150
Организациони облици из става 1. овог члана
дужни су да изврше смањење броја запослених
најкасније у року од 60 дана од дана доношења ове
одлуке.
Члан 3.
Ова одлука доставља се Министарству финансија и
Министарству државне управе и локалне самоуправе у
року од 15 дана од дана доношења.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бољевац".
Ову одлуку објавити на веб презентацији Општине
Бољевац www.boljevac.org.rs
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-11 / 2016-I/4
Бољевац, 28. 01. 2016. године.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.
година IX

Број 5

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке је у члану
6. Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС"
број 68/15), према ком надлежни орган аутономне
покрајине, односно скупштина јединице локалне
самоуправе, на основу акта Владе, утврђује максималан
број запослених за сваки организациони облик у систему
аутономне покрајине, односно систему локалне
самоуправе.
Члан 33. истог Закона прописује да се акт Владе
и одлука локалне самоуправе за 2015. годину доносе у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона, а за
наредне календарске године - у року од 60 дана од дана
доношења прописа о буџету.
Одлука Владе о максималном броју запослених
на неодређено време у систему државних органа, систему
јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине
и систему локалне самоуправе за 2015. годину, којом је у
тачки 2. подтачка 33. утврђен број од 150 запослених на
неодређено време у систему општине Бољевац, па се у
складу са наведним и предлаже ова одлука.
Чланом 30. Закона органи надлежни за доношење
одлуке о максималном броју запослених дужни су да
своје одлуке доставе министарству надлежном за послове
финансија и министарству надлежном за послове
државне управе и локалне самоуправе у року од 15 дана
од доношења одлуке, ради праћења примене и
спровођења овог Закона.
НАЧЕЛНИК
ОПШШТИНСКЕ УПРАВЕ
Момира Грујо, с.р.
4.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон) и члана 39. Статута општине Бољевац (''Службени
лист општине Бољевац'', бр. 1/2008, 25/2015), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 28. 01. 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О
ПРИПАЈАЊУ
Члан 1.
Даје се сагласност на Уговор о припајању, који се
закључује у складу са:
1) Одлуком ЈП Дирекција за планирање и
изградњу Бољевац, бр.82 од 27. 01. 2016.
године и
2) Одлуком ЈКП ''Услуга'' Бољевац, бр. 58/1 од
27. 01. 2016. године.
Наведеним актима врши се статусна промена
припајања без спровођења поступка ликвидације.
Основни капитал ЈКП ''Услуга'' Бољевац, након
спроведеног поступка припајања износи:
- уписани новчани ЈКП ''Услуга'' Бољевац:
23.056.000,00 РСД ;
- уплаћени новчани ЈКП ''Услуга'' Бољевац:
22.956.000,00 РСД .
стр.
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Бољевац, 28. 01. 2016. године
Члан 2.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Одлукама из члана 2. ове одлуке извршено је
припајање ЈП Дирекција за планирање и изградњу
Бољевац Јавном комуналном предузећу ''Услуга'' у
Бољевцу, у складу са којима ће се закључити Уговор о
припајању.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном листу општине Бољевац и
основ је за регистрацију исте у Регистар привредних
субјеката код Агенције за привредне регистре.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број:06-11 / 2016-I/5.1
Бољевац, 28. 01. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.
6.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС„ бр.129/2007 и 83/2014 - др.закон), члана
4, 5 и 65. став 1. Закона о јавним предузећима ("Сл.
гласник РС ", бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично
тумачење и 44/2014 - др.закон), члана 2. и 3. Закона о
комуналним делатностима („Сл.гласник РС„ бр.88/2011)
и члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист
општине Бољевац“, бр.1/2008), Скупштина општине
Бољевац, на седници одржаној 28. 01. 2016 . године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА“ БОЉЕВАЦ
Члан 1.

Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.
5.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон) и члана 39. Статута општине Бољевац (''Службени
лист општине Бољевац'', бр. 1/2008, 25/2015), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 28. 01. 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ
И ИЗГРАДЊУ БОЉЕВАЦ
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о преузимању обавеза Јавног
предузећа Дирекција за планирање и изградњу
(''Службени лист општине Бољевац'', бр.25/2015), после
става 1. додаје се став 2. који гласи:
''Овлашћује се председник општине Бољевац да
потпише Анексе уговора са већ изабраним Понуђачима, у
поступцима јавних набавки, а за које нису реализоване
уговорене обавезе и плаћања.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном листу општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број:06-11 / 2016-I/5.2
година IX

Број 5

Мења се члан 3 став 2. Оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Услуга“ Бољевац („Службени
лист општине Бољевац“, бр. 2/2013, 19/2014 и 4/2015) и
сада гласи:
„Поред делатности из става 1. овог члана ЈКП ''Услуга''
Бољевац обављаће и следеће комуналне делатности:
1. снабдевање водом за пиће која обухвата
захватање, пречишћавање, прераду и
испорука воде водоводном мрежом до
мерног
инструмента
потрошача,
обухватајући и мерни инструмент;
2. пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода која обухвата сакупљање,
одвођење, пречишћавање и испуштање
отпадних, атмосферских и површинских
вода са површина јавне намене, односно од
прикључка
корисника
на
уличну
канализациону мрежу, третман отпадних
вода у постројењу за пречишћавање,
црпљење, одвоз и третирање фекалија из
септичких јама;
3. производња и дистрибуција топлотне
енергије - централизовану производњу и
дистрибуција у више објеката водене паре,
топле или вреле воде за потребе грејања;
4. управљање
гробљима
која
обухвата
одржавање гробља и објеката, који се налазе
у склопу гробља (капела), сахрањивање,
одржавање пасивних гробаља и спомен
обележја, као и превоз посмртних остатака
умрлог од места смрти до мртвачнице на
гробљу или до крематоријума;
5. управљање јавним паркиралиштима које
обухвата стварање и одржавање услова за
коришћење јавних саобраћајних површина и
посебних простора одређених за паркирање
стр.
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6.

7.

8.

9.

моторних возила, као и уклањање и
премештање
паркираних
возила
и
постављање уређаја којима се спречава
одвожење возила по налогу надлежног
органа;
управљање
пијацама
које
обухвата
комунално
опремање,
одржавање
и
организацију делатности на затвореним и
отвореним просторима, који су намењени за
обављање
промета
пољопривреднопрехрамбених и других производа;
одржавање јавних зелених површина које
обухвата уређење, текуће и инвестиционо
одржавање и санација зелених спортско
рекреативних површина и приобаља;
делатност зоохигијене која
обухвата
хватање, збрињавање, ветеринарску негу и
смештај
напуштених
и
изгубљених
животиња (паса и мачака) у прихватилишта
за животиње, лишавање живота за
неизлечиво болесне и повређене напуштене
и изгубљене животиње, контрола и смањење
популације напуштених паса и мачака,
нешкодљиво уклањање лешева животиња са
површина јавне намене до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла, спровођење мера
контроле и смањења популације штетних
организама, глодара и инсеката спровођењем
мера
дезинфекције,
дезинсекције
и
дератизације на површинама јавне намене;
Одржавање улица и путева у насељима на
територији општине Бољевац које чине
извођење радова којима се обезбеђује
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и
чува и унапређује употребна вредност улица,
путева, тргова, платоа и слично.''
Члан 2.

У члану 14. ставу 2. Оснивачког акта после осамнесте
алинеје додају се алинеје:
„4322
–
Постављање
водоводних,
канализационих, грејних и
климатизационих система;
- 4399- Остали непоменути специфични
грађевински радови ;
- 7111 - Архитектонска делатност;
- 7112 – Инжењерске делатности и техничко
саветовање.''
Члан 3.
У свему осталом Оснивачки акт Јавног
комуналног предузећа „Услуга“ Бољевац („Службени
лист општине Бољевац“, бр.2/2013, 19/2014 и 4/2015)
остаје на снази.

29. јануар 2016.године

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном престанка
обављања делатности Јавног предузећа Дирекција за
планирање и изградњу Бољевац.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу
општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-11 / 2016-I/6
Бољевац, 28. 01. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.
7.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 28.
01. 2016. године донела је

ОДЛУКУ

I
Одобравају се средства у износу од 500.000,00
динара из текућe буџетскe резервe из буџета општине
Бољевац, а у складу са Одлуком о буџету општине
Бољевац за 2016. годину („Сл. лист општине Бољевац“,
бр. 25/2015), за реконструкцију парног грејања у згради
суда која се налази на КП бр.308/14 КО Бољевац, за
објекат који има одобрење за градњу, у државној својини,
корисника Министарства правде.
II
Наведена реконструкција је неопходна за
отпочињање и стварање предуслова за увођење судских
дана у општини Бољевац.
III
За спровођење тачке I ове одлуке стараће се
Одељење за финансије и пореску администрацију.
IV
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

Члан 4.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Јавно комунално предузеће „Услуга“ Бољевац је
дужно да усагласи Статут са Изменом Оснивачког акта у
року од 30 дана од дана ступања на снагу Измене
Оснивачког акта.
година IX

Број 5

Број: 06-11 / 2016-I/7
Бољевац, 28. 01. 2016. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.
8.
На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
111/2009, 92/2001 и 93/2012) и члана 39. Статута општине
Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 28.
01. 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
1. У тачки 6. Решења о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације на територији општине
Бољевац (''Службени лист општине Бпљевац'', бр.
12/2010, 5/2012, 19/2014, 1/2015, 9/2015 и 15/2015) врше
се следеће измене и допуне:
- тачка 3) мења се и гласи:
''3) Ранко Шикања, директор ЈП ''Србија шуме'' – ШГ
''Тимочке шуме'' Бољевац''.

- Дејан Бунановић, за заменика члана,
3) Славица Јогрић, за члана,
- Биљана Аксић, за заменика члана,
4) Давор Николић, за члана,
- Хранислав Милојевић, за заменика члана,
5) Дарко Гроздановић, за члана,
- Дејан Никић, за заменика члана
II
Председник, чланови и њихови заменици именују се на
мандатни период од четири године.
III
Локални савет за запошљавање општине Бољевац има
задатак да даје мишљења и препоруке Скупштини
општине Бољевац у вези са:
1) доношењем програма из области запошљавања,
2) организовањем јавних радова и радним
ангажовањем незапослених у извођењу јавних радова,
3) додатним образовањем и обуком,
4) другим питањима од интереса за запошљавање.
IV
Ово решење објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

2. Ово решење објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

Број: 06-11 / 2016-I/9
Бољевац, 28. 01. 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-11 / 2016-I/8
Бољевац, 28. 01. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.
9.
На основу члана 3. Одлуке о оснивању Локалног
савета за запошљавање општине Бољевац („Службени
лист општина Бољевац, Бор...“, бр.6/05) и члана 39.
Статута општине Бољевац („Службени лист општине
Бољевац“, бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац
одржана дана 28. 01. 2016. године, доноси

Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.
10.
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 28.
01. 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
I
Усваја се Извештај о раду Општинског правобраниоца за
период од 07. 11. 2015.-19. 01. 2016. године, бр. 7-71/15IV од 19. 01. 2016. године.

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Локалног савета за запошљавање
општине Бољевац

II
Одлуку
архиви.

I

доставити:

Општинском

правобраниоцу

и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
За чланове Локалног савета за запошљавање општине
Бољевац именују се:
1) др Небојша Марјановић, за председника Савета,
Јелена Цветаноска Коцић, за заменика
председника Савета
2) Звонко Марковић, за члана,
година IX

Број 5

Број: 06-11 / 2016-I/10
Датум: 28. 01. 2016. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Ово решење објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.
11.
На основу члана
(„Сл. гл. РС“, бр.
99/2010, 57/2011,
93/2014, 96/2015
општине Бољевац
бр.1/08, 25/2015),
седници одржаној

130. Закона о здравственој заштити
107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон,
и 106/2015)) и члана 39. Статута
(„Службени лист општине Бољевац“,
Скупштина општине Бољевац на
28. 01. 2016. године, донела је

Број: 06-11 / 2016-I/11.2
Бољевац, 28. 01. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља у
Бољевцу
I
Разрешава се Александра Благојевић, функције члана
Надзорног одбора Дома здравља у Бољевцу, због
подношења оставке.
II
Ово решење објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-11 / 2016-I/11.1
Бољевац, 28. 01. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Љубиша Јаношевић,
дипл.прав, с.р.
12.
На основу члана
(„Сл. гл. РС“, бр.
99/2010, 57/2011,
93/2014, 96/2015
општине Бољевац
бр.1/08, 25/2015),
седници одржаној

130. Закона о здравственој заштити
107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон,
и 106/2015)) и члана 39. Статута
(„Службени лист општине Бољевац“,
Скупштина општине Бољевац на
28. 01. 2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља у
Бољевцу
I
Именује се Марина Жикић из Бољевца за члана
Надзорног одбора Дома здравља у Бољевцу, до истека
мандата овом надзорном одбору.

II
година IX

Број 5
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