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Службени лист општине Бољевац

1.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07,
34/2010 – одлука УС 54/2011), Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 24. 02. 2017. године,
донела је

27. фебруар 2017.године

Скупштине општине Бољевац (''Службени лист општине
Бољевац'', бр. 3/08), Скупштина општине Бољевац на
седници одржаној 24. 02. 2017. године, донела је
О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине
општине Бољевац, изабраног на изборима 24. априла
2016. године, и то:

I
УСВАЈА СЕ Извештај Изборне комисије општине
Бољевац, бр.013-4/2016-I/90 од 23. 01. 2017. године.

Ред.
бр.

II
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац. Ступа на снагу даном доношења.

1.

Име и
презиме
Мића
Мицаревић

Пребивалиште,
адреса
становања
Бољевац,
Валакање

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-15 / 2017-I/2
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
2
На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07,
34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 9. Пословника
Скупштине општине Бољевац (''Службени лист општине
Бољевац'', бр. 3/08), Скупштина општине Бољевац на
седници одржаној 24. 02. 2017. године донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ВЕРИФИКАЦИОНОГ
ОДБОРА
I
УСВАЈА се Извештај Верификационог одбора, за
потврђивање мандата одборнику Скупштине Општине
Бољевац.
II
Ову Oдлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-.15 / 2017-I/3.2
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
3
На основу члана 56. став 5. Закона о локалним
изборима изборима (''Службени гласник Републике
Србије'', бр.129/07, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), члана
33. Статута општине Бољевац (''Службени лист општине
Бољевац'', бр. 1/08 и 25/2015), и члана 10. Пословника
година IX Број 5

Изборна
листа
Алeксандар
Вучић –
Србија
побеђује

II
Мандат одборнику из тачке I ове Одлуке, траје
до истека мандата ове Скупштине.
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана
доношења ове Одлуке.
IV
Ову Одлуку објавити у Службеном листу
општине Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/3.3
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
4
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017. године, донела је
О Д Л У К У
I
Усваја се Извештај о ревизији консолидованих
финансијских извештаја завршног рачуна буџета и
правилности пословања општине Бољевац за 2015.
годину – извод из Извештаја, Државне ревизорске
институције.
II
Одлуку доставити: Одељењу за финансије и пореску
администрацијуи архиви.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
стр.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/4
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
5
На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
Просторног плана општине Бољевац ("Службени лист
општине Бољевац", бр. 15/3/11), Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр.
64/2015), члана 39. Статута општине Бољевац
("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08 и 25/15) и
Мишљења Комисије за планове, бр. 06-2/2017-I од
16.01.2017. године, Скупштина општине Бољевац на
седници одржаној 24. 02. 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БОЉЕВАЦ
Члан 1.
Изменама и допунама Плана генералне регулације за
насељено место Бољевац (у даљем тексту: Измене и
допуне Плана) утврђују се урбанистички критеријуми,
смернице, решења и нормативи за дефинисање
грађевинског земљишта и јавне површине.
Члан 2.
Предмет Измена и допуна Плана је Зона 4 "Становање
ниских
густина-традиционално".
Прелиминарна граница Измене и допуне Плана је:
1. Део Урбанистичке целине број 3 који обухвата
К.П. бр. 2838 К.О. Бољевац и К.П. бр. 340 К.О.
Илино чија се прелиминарна граница пружа
међном линијом између К.П. бр. 340 и бр. 4132/1
К.О. Илино и К.П. бр. 2838 и бр. 2855/1 К.О.
Бољевац са северозападне стране, даље међном
линијом између К.П. бр. 2838 и бр. 2839/1 и
2840/1 К.О. Бољевац са североисточне стране, па
затим међном линијом између К.П. бр. 2838 и бр.
4852/2 К.О. Бољевац и К.П. бр. 340 и бр. 4141
К.О. Илино са југоисточне стране и завршава
међном линијом између К.П. бр. 340 и бр. 341 и
349/3 К.О. Илино са југозападне стране;
2. Део Урбанистичке целине број 9 који обухвата
простор између ул. Тимочки батаљон са северне
стране, ул.Ђорђа Симеоновића са источне
стране, ул. 9. бригаде са јужне стране и ул.
Обилићеве са западне стране.
Члан 3.
Израдом Измена и допуна Плана испуниће се
стечена обавеза из Просторног плана општине Бољевац о
конверзији војних објеката и утврдити посебна правила
уређења и грађења са крајњим циљем квалитативног
искоришћења затечених потенцијала окружења обухвата
година IX Број 5

27. фебруар 2017.године

простора и створити специфично амбијентално
окружење које ће још више допринети развоју привреде у
Општини Бољевац.
Члан 4.
Измене и допуне Плана из члана 1. ове одлуке треба
да садржи све елементе прописане чл. 25., 26., 29., 30., 31.
и 32. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014).
Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна Плана је
дефинисање нових намена површина у оквиру обухвата
Плана генералне регулације за насељено место Бољевац
и редефинисање постојећих урбанистичких параметара у
оквиру истог, односно утврђивање урбанистичке целине
лаке индустрије и урбанистичке целине колективног
становања.
Члан 6.
Рок за израду Измена и допуна Плана из члана 1. ове
одлуке је 1 (једна) година од дана доношења ове Одлуке.
Члан 7.
Израда Измена и допуна Плана из члана 1. ове одлуке
финансираће се из Буџета Општине Бољевац.
Оквирна финансијска средства потребна за
израду Измена и допуна Плана износе око 500.000,00
динара.
Члан 8.
После доношења Одлуке о изменама и допунама
плана, носилац израде Измена и допуна плана организује
рани јавни увид односно упознавање јавности (физичких
и правних лица) са општим циљевима и сврхом израде
измене и допуне плана, могућим решењима за развој
просторне целине и ефектима планирања.
Рани јавни оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у
електронском облику на интернет страници јединице
локалне самоуправе, односно доносиоца плана и траје 15
(петнаест) дана од дана објављивања.
Члан 9.
По објављивању Одлуке из члана 1. ове одлуке
носилац израде Измена и допуна плана приступа изради
Нацрта Измена и допуна плана у складу са чланом 48.
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014) који подлеже стручној контроли.
Члан 10.
Излагање Нацрта Измена и допуна плана из члана 1.
ове одлуке на јавни увид извршиће се после извршене
стручне контроле.
Излагање Нацрта Измена и допуна плана на јавни
увид ће се огласити у дневном и локалном листу и траје
30 (тридесет) дана од дана оглашавања.
Место одржавања јавног увида је у просторијама
Општинске управе Бољевац општине Бољевац.
Члан 11.
Измена и допуна Плана не садржи обавезу израду
стратешке процене утицаја животне средине.
стр.
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Члан 12.
Саставни део ове одлуке је Закључак Комисије за
планове са одржане XXI седнице, бр. 06-2/2017-I од
16.01.2017. године и графички прилог планираних
измена и допуна.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објавивања у Службеном листу општине Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/5
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
6
На основу члана 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 13. и члана 14. Закона о
управљању отпадом („Службени гласник Републике
Србије“, број 36/09, 88/10 и 14/16) и члана 39. Статута
општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“,
бр. 1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац на
седници одржаној 24. 02. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ РЕВИЗИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради ревизије Плана управљања
отпадом општине Бољевац.
Циљ израде ревизије Плана управљања отпадом је
сагледавање нових околности, предвиђање мера
значајних
за
ефикасно
управљање
отпадом,
организовање управљања отпадом у општини Бољевац у
складу са прописаним законским обавезама, као и
усаглашавање управљања отпадом на регионалном
подручју а у складу са Регионалном планом управљања
отпадом и Националном стратегијом управљања
отпадом.
Члан 2.
Израду ревизије Плана управљања отпадом
финансира општина Бољевац.
Члан 3.
У поступку јавних набавки извршиће се избор
извршиоца израде ревизије катастра отпада

27. фебруар 2017.године

Датум: 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
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На основу члана 87. Закона о заштити животне средине
("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09, 72/09 и
43/2011-Одлука УС и 14/2016), чланa 2. Уредбе о
одређивању активности чије обављање утиче на животну
средину ( "Сл. гласник РС", број 109/09, 8/2010), чл. 2. и
3. Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за
заштиту и унапређење животне средине и највишег
износа накнаде ("Сл. гласник РС", број 111/09), члана 20.
став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07), члана 39. Статута
општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац",
број 1/08 и 25/2015) и Мишљења Министарства
пољопривреде и заштите животне средине бр. 401-004254/2016-09 од 12.12.2016. године, Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 24. 02. 2017. године
године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о посебној накнади за заштиту и
унапређење животне средине на територији општине
Бољевац („Сл. лист општине Бољевац“, бр. 7/10, 13/10,
2/13 и 2/2014), члан 5. мења се и гласи:
„Висина посебне накнаде утврђује се месечно
према површини стамбеног и пословног простора
власника, односно закупаца и то према посебној тарифи:
Тарифни број 1.
1) Власници, односно закупци станова и стамбених
објеката подобних за становање у износу од 0,50 динара
по метру квадратном месечно;
2) Власници, односно закупци пословних зграда и
пословних
просторија
за обављање пословне
делатности плаћају посебну накнаду у висини од 2,30
динара по метру квадратном месечно.
Тарифни број 2.
Власници, односно закупци земљишта
обављање редовне делатности привредних субјеката
износу од 0,50 динара по метру квадратном.

за
у

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном листу општине Бољевац“.

Земљиште из става 1. овог тарифног броја је
земљиште на којем није изграђен објекат или на којем
постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем
се не налазе пословне зграде и пословне просторије за
обављање пословне делатности привредних субјеката (
простор на коме се налазе отворена складишта,
стоваришта и сл.).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Земљиште из става 1. овог тарифног броја не обухвата
пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште.

Број: 06-15 / 2017-I/6
година IX Број 5

Члан 2.
стр.
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Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/7
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.

27. фебруар 2017.године

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16) и 39. Статута
општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“,
бр. 1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац, на
седници која је одржана дана 24. 02. 2017. године донела
је
ОДЛУКУ
о усклађивању пословања Јавног предузећа
“Боговина“ Бор
са Законом о јавним предузећима
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

На основу члана 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07 и 83/14-др.закон), члана 5. став 1. тачка 3. и члана
43. став 4. тачка 3. Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10
и 14/16) и члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017. године, доноси

Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу усклађивања са одредбама
Закона о јавним предузећима, врше се измене и допуне
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа
„Боговина“ Бор („Службени лист општина Бољевац“, бр.
4/15 ) које је уписано у регистар Агенције за привредне
решењем БД 26783/2005 дана 27.06.2005. године.

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА
САКУПЉАЊЕ ОТПАДА
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се локација на којој ће се
изградити
центар
за
сакупљање
отпада
(рециклажно двориште).
Члан 2
У центру за сакупљање отпада, сакупљаће се отпад из
домаћинства који није могуће одложити у контејнере за
комунални отпад (кабасти, рециклабилни отпад,
укључујући и опасан отпад из домаћинства...)
Члан 3.
Место планирано за изградњу центра за сакупљање
отпада налази се у Бољевцу, улица Стевана Синђелића,
КП број 2831/2, КО Бољевац, у зонa 7 - радна зона по
Плану генералне регулације за насељено место Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 15/2/11).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном листу општине Бољевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/8
Датум: 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.

Циљ оснивања јавног предузећа
Члан 2.
Јавно предузеће “Боговина“ Бор ( у даљем тексту:
Предузеће ) оснива се ради обезбеђивања услова за
изградњу и експлоатацију регионалног водосистема чији
су оснивачи општина Бор, општина Бољевац, општина
Књажевац и општина Неготин.
Предузеће се оснива ради изградње и експлоатације
регионалног водосистема и ради обезбеђивања
недостајућих количина воде за пиће општина Бор и
Бољевац из прве фазе изградње водосистема.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овом одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе Оснивача и
Предузећа у обављању делатности од општег интереса
из члана 2. ове Одлуке, а нарочито:
- назив, седиште и матични број Оснивача;
- пословно име и седиште Предузећа;
- претежна делатност Предузећа;
- права, обавезе и одговорности Оснивача према
Предузећу и Предузећа према Оснивачу;
- услови и начин утврђивања и распоређивања
добити, односно начину покрића губитака и сношењу
ризика;
- условима и начину задуживања Предузећа;
- заступање Предузећа;
- износ основног капитала, као и опис, врста и
вредност неновчаног улога;
- органи Предузећа;
- податак о уделима оснивача у основном капиталу
израженог у процентима;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су
пренета у својину Предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање
делатности за коју се оснива Предузеће.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 –
др.закон ), члана 5. и 79. Закона о јавним предузећима
година IX Број 5

Оснивачи јавног предузећа
Члан 4.
стр.
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Оснивачи Предузећа су:
Општина Бор ул. Моше Пијаде бр. 3 , матични број
07208529.
Општина Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24,
матични број 07223692
Општина Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1,
матични број 07317492
Општина Неготин, ул. Стевана Мокрањца бр. 1,
матични број 07203047
Права Оснивача остварују Скупштине општина
oснивача. ( у даљем тексту: Оснивачи )
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Предузеће има статус правног лица, са правима,
обававезама и одговорностима утврђеним законом.
Предузеће у правном промету са трећим лицима има
сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 6.
Предузеће за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
Оснивачи не одговарају за обавезе Предузећа осим у
случајевима прописаним законом.
Оснивачи су дужани да обезбеде да се делатност од
општег интереса из члана 2. ове одлуке обавља у
континуитету.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 7.
Предузеће, заступа и представља директор.
Директор може да у оквиру својих овлашћења,
овласти друго лице да предузима радње из његове
надлежности а нарочито да заступа Предузеће пред свим
надлежним Органима у складу са Законом.
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 8.
Предузеће послује под следећим пословним именом:
Јавно предузеће за изградњу и експлоатацију
регионалног водосистема ''Боговина'' Бор.
Скраћено пословно име је ЈП „Боговина“ Бор .
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор
Предузећа, уз сагласност Оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Предузећа је у Бору, улица Радомир
Јовановић-Чоче број 16.
О промени седишта Предузећа одлучује Надзорни
одбор, уз сагласност Оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 10.
Предузеће, поседује свој печат и штамбиљ са
исписаним текстом на српском језику и ћириличним
писмом.
Печат је округлог облика и садржи пословно име и
седиште Предузећа.

година IX Број 5
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Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пословно
име, седиште Предузећа и место за датум и број.
Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште
Предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом
Предузећа.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Предузеће се за обављање своје делатности од општег
интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у
складу са законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације, у складу
са законом.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.
Предузеће послује као јединствена радна целина.
Актом директора Предузећа уређује се унутрашња
организација и систематизација послова.
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Предузећа је:
- 70.22
Консултантске активности у вези са
пословањем и осталим активностима;
Осим наведене претежне делатности, Предузеће ће се
бавити и другим делатностима, као што су:
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.13
Испитивање терена бушењем и
сондирањем
- 46.72
Трговина на велико металима и
металним рудама
- 46.75
Трговина на велико хемијским
производима
- 35.11 Производња електричне енергије
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге
у области управљања отпадом.
Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге
делатности које служе обављању претежне делатности,
уколико за те делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О промени делатности Предузећа, као и о обављању
других делатности које служе обављању претежне
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
Оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као делатности од
општег интереса
Члан 14.
Предузеће може да отпочне обављање делатности кад
надлежни државни орган утврди да су испуњени услови
за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала јавног
предузећа
Члан 15.
Предузеће може, уз претходну сагласност Оснивача,
основати друштво капитала за обављање делатности од
стр.
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општег интереса из члана 2. ове одлуке, као и друштво
капитала за обављање делатности која није делатност од
општег интереса, у складу са Законом о привредним
друштвима.
Предузеће може улагати капитал у већ основана
друштва капитала, уз претходну сагласност Оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог
члана сагласност даје Оснивач.
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.
Основни капитал Предузећа чине новчана средства у
укупном износу од 646.261.290,00 динара и то:
Удео општине Бор у основном капиталу Предузећа је
92,34 %
Удео општине Неготин у основном капиталу
Предузећа је 4,96 %
Удео општине Бољевац у основном капиталу
Предузећа је 1,89 %
Удео општине Књажевац у основном капиталу
Предузећа је 0,81 %
Износ основног капитала из става 1. овог члана
уписује се у одговарајући регистар Агенције за
привредне регистре и представља уписани капитал
Предузећа.
Усклађивање основног капитала предузећа врши се у
складу са законом.
Вредност неновчаног улога Оснивача утврђује се на
основу процене извршене на начин прописан законом
којим се уређује правни положај привредних друштава.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
Предузеће чине право својине на покретним и
непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, која су пренета у
својину Предузећа у складу са законом, укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини.
Стварима у јавној својини које су Оснивачи уложили
у Предузеће преносом права коришћења, без преноса
права својине, Предузеће не може да располаже, нити да
их даље уступа на коришћење, без сагласности Оснивача.
Предузеће управља и располаже својом имовином у
складу са законом, оснивачким актом и Статутом.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал
Предузећа, у складу са законом и актима Оснивача.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана
општина Бор, Бољевац, Неготин и Књажевац стичу уделе
у Предузећу , као и права по основу тих удела.
Капитал у Предузећу подељен на уделе уписује се у
регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала
Предузећа одлучују Оснивачи у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 20.
Предузеће, у обављању својих делатности, стиче и
прибавља средства из следећих извора:
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–
–
–
–

продајом производа и услуга,
из кредита,
из донација и поклона,
из буџета оснивача и буџета Републике
Србије, буџета аутономне покрајине и
– из осталих извора, у складу са законом.
Средства за рад Предузећа обезбеђују оснивачи без
обавезе враћања, на следећи начин:
1. Оснивач општина Бор обезбеђује основна средства,
опрему и инвентар, као и пословни простор површине
100 м²,
2. Новчана средства за бруто плате обезбеђују
општине Бор и Бољевац сразмерно количини воде коју
преузимају из прелазног решења водоснабдевања и то
општина Бор 90%, а општина Бољевац 10%,
3. Недостајућа средства за:
- електричну енергију
- материјалне трошкове за рад Предузећа
(канцеларијски материјал, контрола исправности воде за
пиће, санитарни преглед радника, гориво, регистрацију и
одржавање возила, путне трошкове за долазак и одлазак
радника са посла, законске обавезе (осигурање имовине и
радника, фирмарина, таксе, провизије и сл.),
- награде и солидарну помоћ
За ове потребе средства се обезбеђују на начин и у
пороцентима из тачке 2. овог члана.
Учешће у финансирању из тачке 2. и 3. овог члана
остаје до завршетка главног објекта бране са
акумулацијом и постројења за пречишћавање воде када
ће општине оснивачи уговором регулисати даљи начин
финансирања Предузећа.
Расподела добити
Члан 21.
Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у
буџет општине Бор, по завршном рачуну за претходну
годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана
утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету
општине, која има највећи проценат учешћа у капиталу
Предузећа, за наредну годину.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и услуга
Предузећа уређују се посебном одлуком, коју доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у складу са
законом.
Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу
са начелима прописаним законом којим је уређена
комунална делатност, и то:
1) начелом „потрошач плаћа“;
2) начелом „загађивач плаћа“;
3) начелом довољности цене да покрије
пословне расходе;
4) начелом усаглашености цена комуналних
услуга са начелом приступачности;
5) начелом непостојања разлике у ценама између
различитих категорија потрошача, сем ако се разлика
заснива на различитим трошковима обезбеђивања
комуналне услуге.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :
стр.
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1) пословни расходи исказани у пословним књигама и
финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката
комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према
усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне
делатности на које је јединица локалне самоуправе дала
сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и
изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се
посебно и могу се употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Предузеће је обавезно да захтев за измену цена
производа и услуга укључи у свој годишњи програм
пословања, у складу са чланом 27. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената, који
су укључени у методологију за обрачунавање цена,
Предузеће може да током пословне године да поднесе
Оснивачима детаљно образложен захтев за одобрење
измене цена комуналних услуга, заједно са изменама
годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са предлогом
за измену цена се достављају се Оснивачима.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на
дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове одлуке,
утврђују се пословна политика и развој Предузећа,
одређују се непосредни задаци и утврђују средства и
мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Предузећа морају се
заснивати на законима којима се уређују одређени
односи у делатностима којима се бави Предузеће.
Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Предузећа су:
- годишњи програма пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и
развоја Предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и развоја
Предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми
за коришћење субвенције, гаранције или других
средстава).
Планови и програми Предузећа из става 1. алинеја 1,
2, 3. и 4. овог члана, достављају се Оснивачима
најкасније у року од 15 дана од дана усвајања акта о
буџету јединице локалне самоуправе.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих
сагласност дају Оснивачи.
Члан 27.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања
Предузећа садржи, нарочито:
- планиране изворе прихода и позиције расхода по
наменама;
- планиране набавке;
- план инвестиција;
планирани начин расподеле добити, односно
планирани начин покрића губитка;
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- елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга;
- план зарада и запошљавања;
- критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег
програма пословања могу се вршити искључиво из
стратешких и државних интереса или уколико се битно
промене околности у којима јавно предузеће послује.
Члан 28.
Ако Надзорни одбор Предузећа до почетка
календарске године не донесе годишњи, односно
трогодишњи програм пословања, до доношења тог
програма зараде запосленима се обрачунавају и
исплаћују на начин и под условима утврђеним
годишњим, односно трогодишњим програмом пословања
за претходну годину.
Члан 29.
Предузеће је дужно да Општинском већу Оснивача са
највећим процентом учешћа у капиталу Предуезећа,
доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од
30 дана од дана истека тромесечја.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И
ОСНИВАЧА
Права оснивача
Члан 30.
По основу учешћа у основном капиталу Предузећа,
Оснивачи имају следећа права:
- право управљања Предузећем на начин утврђен
Статутом Предузећа;
- право на учешће у расподели добити Предузећа;
право да буду информисани о пословању
Предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе или
стечајне масе, након престанка
Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 31.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за
коју је Предузеће основано Оснивач даје сагласност на:
- Статут Предузећа ;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира
делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у
јавној својини која су пренета у својину Предузећа, веће
вредности, која је у непосредној функији обављања
делатности од општег интереса
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог
капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији и
друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу са законом и
овим уговором
стр.
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Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 32.
Предузеће је дужно да делатност од општег интереса
за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује
редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 33.
Предузеће је дужно да предузима мере и активности
за редовно одржавање и несметано функционисање
постројења и других објеката неопходних за обављање
своје делатности, у складу са законима и другим
прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 34.
У случају поремећаја у пословању Предузећа,
Оснивачи ће предузети мере којима ће обезбедити услове
за несметан рад и пословање Предузећа у обављању
делатности од општег интереса, у складу са законом, а
нарочито:
- промену унутрашње организације Предузећа.
- ограничење права огранка Предузећа да иступа у
правном промету са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим
срдствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују
услови и начин обављања делатности од општег интереса
и овом Одлуком
VII ПОСЛОВАЊЕ
УСЛОВИМА

ПОД

Пружање услуга корисницима са територије других
општина.
Члан 36.
У обављању своје претежне делатности, Предузеће
своје производе и услуге може испоручивати, односно
пружати и корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не угрожава
редовно, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих
корисника са територије општине Бор и Бољевац.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1.
овог члана Предузеће обавља у складу са посебно
закљученим уговорима.

Органи јавног предузећа
Члан 37.
Органи Предузећа су:
1) надзорни одбор
2) директор
1) Надзорни одбор
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Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 39.
За председника и члана надзорног одбора Предузећа
именује се лице које испуњава
услове који су
предвиђени законом.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да
се додатно стручно усавршавају у области корпоративног
управљања, у складу са Програмом за додатно стручно
усавршавање који утврђује Влада.
Члан 40.
Представник запослених у надзорном одбору мора
испуњавати услове из члана 39. одлуке, као и додатна два
услова:
1) да није био ангажован у вршењу ревизије
финансијских извештаја предузећа у последњих пет
година и
2) да није члан политичке странке.

ТРЖИШНИМ

Пословање под тржишним условима
Члан 35.
Предузеће послује по тржишним условима, ради
стицања добити, у складу са законом.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Састав Надзорног одбора
Члан 38.
Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих је
један председник.
Председника и два члана Надзорног одбора именује
Оснивач која има највећи проценат учешћа у капиталу
Предузећа, на период од четири године, под условима, на
начин и по поступку утврђеним законом, статутом
општине и овом одлуком.
Председника Надзорног одбора предлаже Оснивач из
става 2. овог члана, једног члана Надзорног одбора
предлаже други Оснивач из члана 20. ове одлуке, а члан
Надзорног одбора из реда запослених предлаже се на
начин и по поступку који је утврђен Статутом
Предузећа.

Члан 41.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не
могу предлагати представника запослених у надзорном
одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 42.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком
или разрешењем у складу са законом.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана Надзорног одбора, а
најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 43.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из
тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
стр.
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6) доноси Статут Предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Предузећа,
односно начину покрића губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за
инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са овим законом, статутом и
одлуком оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у складу
са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у
својину Предузећа, велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од општег
интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Предузећа;
17) одлучује о статусним променама Предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала
Предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела,
као и продаји удела у Предузећу или куповини удела или
акција у другом предузећу, односно привредном
друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора и
извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом, овом
одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и
22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност
Оснивача.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Оснивача.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор
доноси уз претходну сагласност
Општинског већа
Оснивача.
Члан 44.
Надзорни одбор одлучује већином гласова својих
чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на
одлучивање о питањима из свог делокруга на директора
или другог запосленог у Предузећу.
Члан 45.
Председник и чланови Надзорног одбора Предузећа
имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном
одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у
складу подзаконским актима Владе.
2) Директор
Члан 46.
Директора Предузећа именује Оснивач који има
највећи проценат учешћа у капиталу Предузећа на
период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Директор Предузећа
заснива радни однос на
одређено време.
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Директор предузећа је функционер који обавља јавну
функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 47.
1) представља и заступа Предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Предузеће;
4) одговара за законитост рада Предузећа, за
реализацију одлука и других аката Скупштине општине,
председника општине и Општинског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развој Предузећа и одговоран је за њихово
спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Предузећа и одговоран је за његово
спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења
средстава из буџета општина (субвенције, гаранције или
коришћење других средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник Предузеће, по
претходно прибављеној сагласности Оснивача;
12) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се уређују радни
односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о
исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и
других аката из делокруга директора;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама и
одговорностима запослених у складу са законом,
колективним уговором и Статутом Предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и
набавки на које се не примењује закон о јавним
набавкама,
19) врши друге послове одређене законом, овом
одлуком и Статутом предузећа.
Услови за избор директора
Члан 48.
За директора Предузећа, може бити именовано лице
које испуњава услове предвиђене Законом.
Статутом могу бити одређени и други услови које
лице мора да испуни да би било именовано за директора
предузећа.
Извршни директор
Члан 49.
Директор може бирати извршне директоре за вођење
послова из одређених области од значаја за успешно
функционисање Предузећа
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру
овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом
Одлуком и Статутом Предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у
Предузећу.
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Члан 50.
За извршног директора Предузећа бира се лице које
испуњава услове предвиђене Законом.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира
за извршног директора мора имати три године радног
искуства на пословима за које ће бити задужен у
предузећу.
Предузеће не може имати више од седам извршних
директора, а број извршних директора утврђује се
Статутом Предузећа.
Зарада директора и извршног директора
Члан 51.
Директор и извршни директор имају право на зараду,
а могу имати и право на стимулацију, у складу са
подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног
директора доноси Надзорни одбор Предузећа, уз
сагласност Општинског већа Оснивача.
Одлука о исплати стимулације извршног директора
доноси се на предлог директора.
Поступак именовања директора
Члан 52.
Директор предузећа именује се након спроведеног
јавног конкурса, у складу са законом, подзаконским
актима, Статутом општине и овом одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење
конкурса за избор директора.
Комисија има пет чланова, од којих је један
председник.
Комисију из става 3. овог члана образује Оснивач који
има највећи проценат учешћа у капиталу Предузећа и то
тако да председника и једног члана комисије предлаже
општина Оснивач који има највећи проценат учешћа у
капиталу Предузећа, а по једног члана остале општине
Оснивачи.
Председника и једног члана Комисије предлаже
Општинско веће општине Бор док три члана Комисије
предлажу надлежни органи осталих општина Оснивача.
Председник и чланови Комисије не могу бити
народни посланици, посланици у скупштини аутономне
покрајине, одборници у скупштини општине Бор, као ни
изабрана, именована и постављена лица у органима
општине.
Члан 53.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Предузећа доноси Оснивач који има највећи
проценат учешћа у капиталу Предузећа, на предлог
Општинског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог
члана може покренути и Надзорни одбор Предузећа,
преко Општинске управе.
Општинска управа доставља Општинском већу текст
огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о
предузећу, пословима, условима за именовање директора
предузећа, месту рада, стручној оспособљености,
знањима и вештинама које се оцењују у изборном
поступку и начину њихове провере, року у коме се
подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање
обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве
подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз
пријаву.
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Оглас о јавном конкурсу за избор директора
предузећа објављује се у "Службеном гласнику
Републике Србије", у Службеном листу општине Бор у
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије, као и на интернет
страници општина.
Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у
"Службеном гласнику Републике Србије" не може бити
дужи од осам дана од дана доношења одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора
Предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног
предузећа подноси се у року од 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија одбацује
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 54
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директор предузећа, са
образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'',
Службеном листу општина и на интернет страници
општина Оснивача.
Члан 55.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у
року од осам дана од дана објављивања решења о
именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".
Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих
разлога, може се продужити за још осам дана.
Мандат директора
Члан 56.
Мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком или разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест
месеци пре истека периода на који је именован, односно
у року од 30 дана од дана подношења оставке или
разрешења.
Оставка директора
Члан 57.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу који
има највећи проценат учешћа у капиталу Предузећа.
Разрешење
Члан 58.
Предлог за разрешење директора Предузећа, подноси
Општинско веће Оснивача који има највећи проценат
учешћа у капиталу Предузећа.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и
Надзорни одбор Предузећа, преко надлежне Општинске
управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже
разрешење и доставља се директору који има право да се
у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о
постојању разлога за разрешење и утврди потребне
чињенице, Општинско веће, предлаже Оснивачу који има
највећи проценат учешћа у капиталу Предузећа
доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена,
али се може водити управни спор.
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Члан 59.
Оснивач који има највећи проценат учешћа у
капиталу Предузећа разрешава или може разрешити
директора Предузећа под условима предвиђеним
законом.
Суспензија директора
Члан 60.
Уколико у току трајања мандата против директора
буде потврђена оптужница, Оснивач који има највећи
проценат учешћа у капиталу Предузећа доноси решење о
суспензији директора Предузећа .
Суспензија траје док се поступак правноснажно не
оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 61.
Оснивач који има највећи проценат учешћа у
капиталу Предузећа може именовати вршиоца дужности
директора до именовања директора Предузећа по
спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије
директора.
Период обављања функције вршиоца дужности
директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати
услове за именовање директора Предузећа из члана 48.
ове одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Предузећа.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 62.
У случају поремећаја у пословању Предузећа,
Оснивачи, могу предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења услова за несметано функционисање и
обављање делатности од општег интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације Предузеће;
– разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привременог органа Предузећа;
– ограничење права појединих делова Предузећа
да иступају у правном промету са трећим
лицима;
– ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
– друге мере одређене законом којим се одређују
делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне
опасности, у складу са одлуком Владе, Оснивачи могу у
Предузећу, утврдити организацију за извршавање
послова од стратешког значаја за Републику Србију,
аутономну покрајину или општину Бор.
Остваривање права на штрајк
Члан 63.
У Предузећу право на штрајк остварује се у складу са
законом.
У случају да у Предузећу нису обезбеђени услови за
остваривање редовног процеса рада услед више силе,
Оснивачи, ако оцене да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или њихову
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безбедност и безбедност имовине или друге штетне
неотклоњиве последице, поступају у складу са законом.
Унутрашња организација
Члан 64.
Статутом, општим актима и другим актима Предузеће
ближе се уређују унутрашња организација Предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за рад и
пословање Предузећа, у складу са законом и овим
уговором.
Радни односи
Члан 65.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног
односа уређују се колективним уговором Предузећа у
складу са законом и актима Оснивача.
Колективни уговор Предузећа мора бити сагласан са
законом, општим и посебним колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 66.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу
и здрављем на раду остварују се у складу са законом и
прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују
колективним уговором, општим актима Предузећа или
уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 67.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење
животне средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом Предузећа
детаљније се
утврђују
активности предузећа ради заштите животне средине,
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу
област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 68.
Предузеће дужно је да на својој интернет страници
објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора,
директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, као и све његове измене и допуне, односно
извод из тог програма ако јавно предузеће има
конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
Доступност информација
Члан 69.
Доступност информација од јавног значаја Предузеће
врши у складу са одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 70.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци
утврђени одлуком директора или Надзорног одбора
Предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу
стр.
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било противно пословању Предузећа и штетило би
његовом пословном угледу и интересима.
СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 71.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти
утврђена законом.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом Предузећа
Појединични акти које доносе органи и овлашћени
појединци у Предузећу, морају бити у складу са општим
актима Предузећа.

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

X

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 72.
Предузеће је дужно је да Статут и друга општа акта
усагласи са законом и овом одлуком у року од 90 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 73.
Чланови Надзорног одбора Предузећа, који не
испуњавају услове из члана 39. и 40. ове одлуке,
разрешиће се, а нови именовати у року од 90 дана од
данаступања на снагу ове одлуке.
Председник и чланови Надзорног одбора Предузећа
разрешавају се пре истека периода на који су именовани
уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја у року
од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о
јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта
2017.године.
Члан 74.
Предузеће наставља са радом у складу са овом
одлуком и Законом о јавним предузећима ( „Службени
гласник РС”, број 15/16).
Члан 75.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа
“Боговина“ Бор( „ Службени лист општине Бољевац“
бр.4/15 )
Члан 76.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/9
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
10
На основу члана 11. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр.
68/2015)
и члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017. године, донела је
година IX Број 5

Члан 1.
У члану 2. Одлуке о одређивању аутобуских
стајалишта на територији општине Бољевац („Службени
лист општине Бољевац“, бр. 5/2010, 5/2012, 4/15, 6/15 и
33/16) после алинеје „Оснић „Буково“- „Р“ додаје се
алинеја „Стара Воденица“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Бољевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/10
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
11
На основу члана 57. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр.
68/15), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/2016), члана 39.
Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр.
65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС) и члана 39. Статута
општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“,
бр. 01/08 и 25/15) Скупштина општине Бољевац, на
седници одржаној 24. 02. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о јавном ревозу путника на територији
општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“,
бр. 7/11) члан 33. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће
се за прекршај предузеће, односно превозник које обавља
ову комуналну делатност ако не обавља превоз у
градском и приградском саобраћају по утврђеном,
регистрованом и овереном реду вожње и не придржава се
истог (члан 16. ст.1).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај предузеће, односно превозник које обавља
ову комуналну делатност ако не обавести кориснике
превоза пре примене реда вожње (члан 16. ст. 2).
Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за
прекршај предузеће, односно превозник које обавља ову
комуналну делатност ако обустави превоз без
сагласности Општинске управе надлежне за послове
саобраћаја (чл. 17. ст. 1).
Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се
за прекршај предузеће, односно превозник које обавља
стр.
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ову комуналну делатност ако престане да обавља превоз
на утврђеној линији супротно условима из закона и
Уговора о обављању превоза (члан 18).
Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се
за прекршај предузеће, односно превозник које обавља
ову комуналну делатност ако утврди и примењује цене
превоза без сагласности надлежног органа општине
Бољевац (члан 21.).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај предузеће, односно превозник које обавља
ову комуналну делатност ако не обезбеди изглед
аутобуса у складу са чланом 22.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у предузећу, односно другом
правном лицу које обавља ову комуналну делатност ако
не обавља превоз у градском и приградском саобраћају
по утврђеном, регистрованом и овереном реду вожње и
не придржава се истог (члан 16. ст.1).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у предузећу, односно другом
правном лицу које обавља ову комуналну делатност ако
не обавести кориснике превоза пре примене реда вожње
(члан 16. ст. 2).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у предузећу, односно другом
правном лицу које обавља ову комуналну делатност ако
обустави превоз без сагласности Општинске управе
надлежне за послове саобраћаја (чл. 17. ст. 1).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у предузећу, односно другом
правном лицу које обавља ову комуналну делатност ако
престане да обавља превоз на утврђеној линији супротно
условима из закона и Уговора о обављању превоза (члан
18).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у предузећу, односно другом
правном лицу које обавља ову комуналну делатност ако
утврди и примењује цене превоза без сагласности
надлежног органа општине Бољевац (члан 21.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у предузећу, односно другом
правном лицу које обавља ову комуналну делатност ако
не обезбеди изглед аутобуса у складу са чланом 22.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/11
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
12
На основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон и 101/2016 - др. закон), чланова 57. и 94. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“, бр. 68/2015), члана 39. Закона о
прекршајима („Службени гласник РС“, бр 65/2013,
година IX Број 5
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13/2016, 98/2016 – одлука УС), члана 119. Правилника о
подели моторних и прикључних возила и техничким
условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл.
гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013,
102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016 и
7/2017 - испр.) и члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 01/2008 и
25/2015), Скупштина општине Бољевац на седници
одржаној 24. 02. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о такси превозу путника на територији
општине Бољевац и опште одредбе („Службени лист
општине Бољевац“, бр. 8/2016) члан 29. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно одредбама члана 5. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако не испуни услове
прописане чланом 7. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако такси возач, не
испуњава услове прописане чланом 8. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако такси возило не
испуњава услове прописане чланом 9. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно одредби члана 10. став 1. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако превозник не
обави инспекцијски преглед прописан чланом 10. став 3.
ове Одлуке у случајевима предвиђеним чланом 10. став
4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако се такси возилу
којим се обавља такси превоз не налази одобрење
надлежне општинске, односно градске управе за
обављање такси превоза;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако превозник не
прибави такси легитимације за све такси возаче који
обављају превоз возилима за које је издато одговарајуће
одобрење;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно одредби члана 12. став 4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако не поступи по
одредбама члана 13. став 2., 3. и 4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако не поступи по
одредбама члана 14. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно одредби члана 15. става 4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако не поступи по
одредбама члана 16. ове Одлуке;
стр.
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Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно одредбама члана 17. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно одредбама члана 18. став 1., 2. и 4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако не поступи по
одредбама члана 22. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно одредби члана 23. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно одредбама члана 24. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако не поступи по
одредбама члана 25. став 1. и 3. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара
казниће се за прекршај правно лице ако не поступи по
одредбама члана 27. став 3. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако поступи супротно одредбама члана 5. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако не испуни услове прописане чланом 7. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако такси возач, не испуњава услове прописане чланом 8.
ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако такси возило не испуњава услове прописане чланом
9. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако поступи супротно одредби члана 10. став 1. ове
Одлуке;
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако превозник не обави инспекцијски преглед прописан
чланом 10. став 3. ове Одлуке у случајевима
предвиђеним чланом 10. став 4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако се такси возилу којим се обавља такси превоз не
налази одобрење надлежне општинске, односно градске
управе за обављање такси превоза;
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако превозник не прибави такси легитимације за све
такси возаче који обављају превоз возилима за које је
издато одговарајуће одобрење;
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако поступи супротно одредби члана 12. став 4. ове
Одлуке;
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако не поступи по одредбама члана 13. став 2., 3. и 4. ове
Одлуке;
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Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако не поступи по одредбама члана 14. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако поступи супротно одредби члана 15. става 4. ове
Одлуке;
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако не поступи по одредбама члана 16. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако поступи супротно одредбама члана 17. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако поступи супротно одредбама члана 18. став 1., 2. и 4.
ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако не поступи по одредбама члана 22. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако поступи супротно одредби члана 23. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако поступи супротно одредбама члана 24. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако не поступи по одредбама члана 25. став 1. и 3. ове
Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
ако не поступи по одредбама члана 27. став 3. ове
Одлуке.“
Члан 2.
Члан 30. Одлуке о такси превозу путника на
територији општине Бољевац и опште одредбе мења се и
гласи:
„Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако поступи
супротно одредбама члана 5. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако не испуни услове
прописане чланом 6. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако такси возач,
запослен код превозника не испуњава услове прописане
чланом 8. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако такси возило не
испуњава услове прописане чланом 9. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако поступи
супротно одредби члана 10. став 1. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако превозник не
обави инспекцијски преглед прописан чланом 10. став 3
ове Одлуке у случајевима предвиђеним чланом 10. став
4. ове Одлеуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако се у такси возилу
којим се обавља такси превоз не налази одобрење
надлежне општинске, односно градске управе за
обављање такси превоза;
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Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако превозник не
прибави такси легитимације за све такси возаче који
обављају превоз возилима за које је издато одговарајуће
одобрење (члан 12. став1.);
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако поступи
супротно одредби члана 12. став 4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако не поступи по
одредбама члана 13. став 2., 3. и 4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако не поступи по
одредбама члана 14. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако поступи
супротно одредби члана 15. став 4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако не поступи по
одредбама члана 16. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако поступи
супротно одредбама члана 17. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако поступи
супротно одредбама члана 18. став 1., 2. и 4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако не поступи по
одредбама члана 22. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако поступи
супротно одредби члана 23. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако поступи
супротно одредбама члана 24. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако не поступи по
одредбама члана 25. став 1. и 3. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако не поступи по
одредбама члана 27. став 3. ове Одлуке;“
Члан 3.
Члан 31. Одлуке о такси превозу путника на
територији општине Бољевац и опште одредбе мења се и
гласи:
„Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако поступи
супротно одредбама члана 5. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако не испуњава
услове прописане чланом 8. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако поступи
супротно одредби члана 12. став 4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако за време
коришћења стајалишта не буде у свом такси возилу или
поред свог такси возила (члан 15. став 3);
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако поступи
супротно одредби члана 15. став 4. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако не поступи по
одредбама члана 16. ове Одлуке;
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Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако поступи
супротно одредбама члана 17. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако непосредно пре
започињања вожње са путником, не укључи таксиметар
или га не искључи одмах након завршене вожње (члан
18. став 1.);
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако у такси возилу
смешта ствари које нису ручни пртљаг (члан 18. став 2.);
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако прими у такси
возило децу до шест година старости без пратиоца (члан
18. став 4.);
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако се за време
обављање такси превоза према путницима не опходи са
пажњом и поштовањем (члан 19. став 1.);
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако за време
обављања такси превоза не буде уредно, ако му одећа
није прикладна, односно нема дуге панталоне, кошуљу
или мајицу кратких рукава и ципеле или патике, ако
пуши у такси возилу за време вожње, као и ако је под
утицајем алкохола или опојних дрога (члан 19. став 2.);
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако путника не
превезе најкраћим путем до места опредељења или путем
који путник одреди, а у складу са важећим режимом
саобраћаја (члан 20.);
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако не поступи по
одредбама члана 21. став 1. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако не поступи по
одредбама члана 22. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако превезе већи
број путника од броја регистрованих седишта у возилу
или накнадно угради већи број седишта од
регистрованих (члан 23.);
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако поступи
супротно одредбама члана 24. ове Одлуке;
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако непосредно пре
започињања вожње са путником, не укључи таксиметар
или га не искључи одмах након завршене вожње (члан
25. став 1.);
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако не изда рачун
кориснику услуга превоза за обављени такси превоз који
садржи: датум, релацију или километражу, цену превоза
и који је потписан и оверен печатом превозника (члан 25.
став 3.);
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако не заустави
возило на знак надлежног инспектора (члан 28. став 3.).“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/12
Бољевац, 24. 02. 2017. Год
13
На основу члана 39. Закона о прекршајима („Сл.
гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС) и
члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист
општине Бољевац“, бр. 01/08 и 25/15), Скупштина
општине Бољевац на седници одржаној 24. 02. 2017.
године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

27. фебруар 2017.године

заједнички део зграде на начин којим се проузрокује
штета у згради или њеним заједничким и посебним
деловима, односно ометају остали корисници у мирном
коришћењу посебних, односно заједничких делова зграде
(члан 4.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај физичко лице које је власник односно
корисник стана, односно других посебних делова у
згради, ако не омогући обављање неопходних радова у
мери која је потребна за отклањање непосредне
опасности по живот и здравље људи и материјална добра
(члан 15).“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о одржавању стамбених зграда
(„Службени лист општине Бољевац “ бр. 18/12) члан 19.
мења се и гласи:
„Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће
се за прекршај правно лице које је власник односно
корисник стана, односно других делова у згради, ако
користи стан односно други посебан или заједнички део
зграде на начин којим се проузрокује штета у згради или
њеним заједничким и посебним деловима, односно
ометају остале кориснике у мирном коришћењу
посебних, односно заједничких делова зграде (члан 4.).
Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се
за прекршај правно лице које је власник односно
корисник стана, односно других делова у згради, ако не
омогући обављање неопходних радова у мери која је
потребна за отклањање непосредне опасности по живот и
здравље људи и материјална добра (члан 15).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у правном лицу, ако користи
стан односно други посебан или заједнички део зграде на
начин којим се проузрокује штета у згради или њеним
заједничким и посебним деловима, односно ометају
остале кориснике у мирном коришћењу посебних,
односно заједничких делова зграде (члан 4.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у правном лицу, ако не
омогући обављање неопходних радова у мери која је
потребна за отклањање непосредне опасности по живот и
здравље људи и материјална добра (члан 15).“
Члан 2.
У Одлуци о одржавању стамбених зграда члан
20. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће
се станари стамбене зграде ако не изврше радове на
одржавању стамбене зграде којима се спречава
угрожавање живота и здравља људи и безбедност
околине (члан 16. став 2).“
Члан 3.
У Одлуци о одржавању стамбених зграда члан
21. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће
се за прекршај физичко лице које је власник односно
корисник стана, односно других посебних делова у
згради, ако користи стан односно други посебан део или
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Број: 06-15 / 2017-I/13
Бољевац, 24. 02. 2017. год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
14
На основу члана 39. Закона о прекршајима („Службени
гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС)
и члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист
општине Бољевац“, бр. 01/08 и 25/15), Скупштина
општине Бољевац, на седници одржаној 24. 02. 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КУЋНОМ РЕДУ У
СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
Члан 1.
У Одлуци о кућном реду у стамбеним зградама
(„Службени лист општине Бољевац, Бор,....“, бр. 10/94 и
„Службени лист општине Бољевац“, бр. 2/13) члан 27.
мења се и гласи:
„Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће
се правно лице ако врши преправке у згради или стану
или демолира или преправља уређаје и инсталације у
згради или стану без сагласности сопственика зграде или
стана и одобрења надлежног органа (члан 14.).
Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се
правно лице ако оштети, преправља или ставља у погон
уређаје и инсталације и тиме нанесе штету уређајима и
инсталацијама и другим лицим или њихов живот доведе
у опасност (члан 17.).
Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се
правно лице ако на таван, подрум или друге заједничке
просторије унесе лако запаљиве течности или материје
ако на тава уноси отворену ватру.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
физичко лице, станар или одговорно лице у правном
лицу ако врши преправке у згради или стану или
демолира или преправља уређаје и инсталације у згради
или стану без сагласности сопственика зграде или стана
и одобрења надлежног органа (члан14.).
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Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
физичко лице, станар или одговорно лице у правном
лицу ако оштети, преправља или ставља у погон уређаје
и инсталације и тиме нанесе штету уређајима и
инсталацијама и другим лицим или њихов живот доведе
у опасност (члан 17.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
физичко лице, станар или одговорно лице у правном
лицу ако на таван, подрум или друге заједничке
просторије унесе лако запаљиве течности или материје
ако на тава уноси отворену ватру.“
Члан 2.
Мења се члан 28. Одлуке о кућном реду у стамбеним
зградама и сада гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће
се физичко лице ако свађом, виком и непристојним
понашањем узнемирава друге станаре или на други
начин нарушава ред и мир у згради или ако ремети мир
других станара коришћењем музичких инструмената,
радио и телевизијских пријемника и других уређаја
(магнетофон и сл.), као и механичким изворима буке
(мотори и сл,) или други начин узнемирава станаре (члан
4.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
физичко лице ако не сузбије заразу и уништи гамад у
стану, не дозволи да се сузбије зараза или уништи гамад
у стану, пословној просторији или ако одбије да
учествује у заједничким трошковима сузбијања заразе и
уништавања гамади (члан 10.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
физичко лице ако после употребе не затвори отворе на
тротоару и стамбеној згради (члан 13.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
физичко лице ако у просторијама које нису за то
одређене цепа дрва, разбија угаљ и ради друге послове
којима се угрожава стабилност зграде или оштећују њени
делови (члан 15.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
физичко лице ако на крововима и терасам изводи
забрањене радове којима се наноси штета згради (члан
17.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
физичко лице ако заједничке просторије користи
противно њиховој намени и распореду који утврди скуп
станараили ако их после употребе не преда уредне и
чисте (члан 20.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
физичко лице ако земљиште које служи стамбеној згради
користи противно одређеној намени (члан 21.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
физичко лице ако држи животиње у заједничким
просторијама (члан 22.).“
Члан 3.
Мења се члан 29. Одлуке о кућном реду у стамбеним
зградама и сада гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће
се станар ако прозоре, терасе и балконе користи
противно њиховој намени (члан 5.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
станар
ако
на
степеништима,
ходницима
и
противпожарним пролазима држи и оставља било какве
предмете (члан 6.).
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Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
станар ако баца разне отпатке, просипа течност по
степеништима и ходницима и другим заједничким
просторијама и прља њихове зидове или ако то исто чини
у дворишту (чан 7.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
станар ако тепихе, поњаве и друге предмете испрашује
или истреса у заједничким просторијама или у време које
није одређено, или ако испрашује или стреса кроз
прозоре, са тераса и балкона или баца предмете и
просипа воду (члан 8.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
станар ако кућно смеће, пепео и друге отпатке не
избацује на место или у посуде које су за то одређене
(члан 9.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
станар ако не поступа у складу са прописима о одбрани и
заштит (члан 19.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
станар ако на згради постави фирму на место које није
одређено (члан 23.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
станар ако оштети или уништи списак станара (члан
25.).“
Члан 4.
Мења се члан 30. Одлуке о кућном реду у стамбеним
зградама и сада гласи::
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће
се станар ако улазна врата зграде не закључа у одређено
време (члан 11.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
станар ако улазна врата на заједничким просторијама,
тавану и подруму, као и улазна врата која воде на
кровове не закључа после употребе ових простора (члан
11. став 3.).“
Члан 5.
Брише се члан 31. Одлуке о кућном реду у стамбеним
зградама, члан 32. постаје члан 31. а члан 33. постаје
члан 32.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/14
Бољевац, 24. 02. 2017. Године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон и 101/2016 - др. закон), члана 39. Закона о
прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16одлука УС) и члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 01/08 и 25/15),
Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној 24.
02. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
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О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ
РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ,
ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У Одлуци о распореду радног времена
угоститељских, трговинских и занатских објеката
(„Службени лист општине Бољевац“ бр. 5/11, 9/14 и
23/15) члан 11. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће
се за прекршај правно лице ако не утврди радно време у
складу са овом Одлуком (члан 2. Одлуке).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај правно лице ако делатност којом се бави не
обавља у времену утврђено овом Одлуком (члан 3.ст 1. и
2., чл. 4., чл. 5., чл. 6. ст. 1., чл. 8. ст.1., чл. 9., и чл. 10 ст.
1.).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај правно лице ако врши продају алкохолних
пића и цигарета малолетном лицу и не истакне натпис са
забраном такве продаје (члан 3. ст. 3.).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај правно лице ако емитује музику и изводи
забавни програм на отвореном (баште, терасе и сл.) после
утврђеног времена (чл. 6. ст. 2.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај правно лице ако услужује госте изван
просторија за услуживање, а регистровано је као ноћни
бар (члан 8. став 2.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај правно лице ако нема сопствено обезбеђење,
а регистровано је као ноћни бар (члан 8. ст. 3.).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај правно лице ако утврди радно време у
занатском објекту у дужем трајању од прописаног, без
сагласности надлежног општинског органа (чл. 10. ст. 3.).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај правно лице ако отпочне са радом пре 05.00
часова, односно без сагласности надлежног општинског
органа, а објекат се налази у колективној стамбеној
згради (чл. 10. ст. 4.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у правном лицу ако не
утврди радно време у складу са овом Одлуком (члан 2.
Одлуке).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у правном лицу ако
делатност којом се бави не обавља у времену утврђено
овом Одлуком (члан 3.ст 1. и 2., чл. 4., чл. 5., чл. 6. ст. 1.,
чл. 8. ст.1., чл. 9., и чл. 10 ст. 1.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у правном лицу ако врши
продају алкохолних пића и цигарета малолетном лицу и
не истакне натпис са забраном такве продаје (члан 3. ст.
3.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у правном лицу ако емитује
музику и изводи забавни програм на отвореном (баште,
терасе и сл.) после утврђеног времена (чл. 6. ст. 2.).
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у правном лицу ако услужује
госте изван просторија за услуживање, а регистровано је
као ноћни бар (члан 8. став 2.).
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Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у правном лицу ако нема
сопствено обезбеђење, а регистровано је као ноћни бар
(члан 8. ст. 3.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у правном лицу ако утврди
радно време у занатском објекту у дужем трајању од
прописаног, без сагласности надлежног општинског
органа (чл. 10. ст. 3.).
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
за прекршај одговорно лице у правном лицу ако отпочне
са радом пре 05.00 часова, односно без сагласности
надлежног општинског органа, а објекат се налази у
колективној стамбеној згради (чл. 10. ст. 4.).“
Члан 2.
Члан 12. Одлуке о распореду радног времена
угоститељских, трговинских и занатских објеката мења
се и гласи:
„Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће
се за прекршај предузетник ако не утврди радно време у
складу са овом Одлуком (члан 2. Одлуке).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај предузетник ако делатност којом се бави не
обавља у времену утврђено овом Одлуком (члан 3.ст 1. и
2., чл. 4., чл. 5., чл. 6. ст. 1., чл. 8. ст.1., чл. 9., и чл. 10 ст.
1.).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај предузетник ако врши продају алкохолних
пића и цигарета малолетном лицу и не истакне натпис са
забраном такве продаје (члан 3. ст. 3.).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај предузетник ако емитује музику и изводи
забавни програм на отвореном (баште, терасе и сл.) после
утврђеног времена (чл. 6. ст. 2.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај предузетник ако услужује госте изван
просторија за услуживање, а регистровано је као ноћни
бар (члан 8. став 2.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај предузетник ако нема сопствено обезбеђење,
а регистровано је као ноћни бар (члан 8. ст. 3.).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај предузетник ако утврди радно време у
занатском објекту у дужем трајању од прописаног, без
сагласности надлежног општинског органа (чл. 10. ст. 3.).
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
за прекршај предузетник ако отпочне са радом пре 05.00
часова, односно без сагласности надлежног општинског
органа, а објекат се налази у колективној стамбеној
згради (чл. 10. ст. 4.).“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/15
Бољевац, 24. 12. 2017. год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
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На основу члана 21. Закона о сахрањивању и
гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и
"Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др.
закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС),
члана 2., 3., и 13. Закона о комуналним делатностима
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16), члана 39. Закона о
прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 –
одлука УС) и члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 01/08 и 25/15),
Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној 24.
02. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ
И ГРОБЉИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о сахрањивању и гробљима на
територији општине Бољевац („Службени лист општина
Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек,
Неготин и Сокобања“ бр. 3/79, 11/83, 8/97, 28/01 и „Сл.
лист општине Бољевац“, бр. 2/13) члан 38. мења се и
гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће
се за прекршај физичко лице лице ако не пријави смртни
случај надлежном предузећу које се стара о гробљу (члан
8.).
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај физичко лице ако врши отварање гроба или
гробнице против одредаба члана 23. Ове Одлуке“.
Члан 2.
Члан 39. Одлуке о сахрањивању и гробљима на
територији општине Бољевац мења се и гласи:
„Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће
се за прекршај физичко лице ако врши прекопавање
посмртних остатака ван гробља које је у употреби.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај физичко лице ако изводи било какве радове
на гробљу противно одредбама ове Одлуке (члан 27. и
28.)“.
Члан 3.
Члан 40. Одлуке о сахрањивању и гробљима на
територији општине Бољевац мења се и гласи:
„Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће
се комунално предузеће ако не води прописане
евиденције.
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
комунално предузеће ако не уређује и не одржава гробље
у складу са урбанистичким, санитарним и естетским
захтевима.
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се
комунално предузеће ако редовно и уредно не одржава
зеленило, приступне путеве, старе објекте и уређаје на
гробљу.
Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се
комунално предузеће ако не уклони дотрајале венце и
друге предмете противно одредби члана 35. ове Одлуке.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
одговорно лице у правном лицу ако не води прописане
евиденције.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
одговорно лице у правном лицу ако не уређује и не
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одржава гробље у складу са урбанистичким, санитарним
и естетским захтевима.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
одговорно лице у правном лицу ако редовно и уредно не
одржава зеленило, приступне путеве, старе објекте и
уређаје на гробљу.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
одговорно лице у правном лицу ако не уклони дотрајале
венце и друге предмете противно одредби члана 35. ове
Одлуке.“
Члан 4.
Члан 40а. Одлуке о сахрањивању и гробљима на
територији општине Бољевац мења се и гласи:
„Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће
се за прекршај физичко лице ако гази гробове, кида и
ломи цвеће и украсно биље.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
за прекршај физичко лице ако уводи животиње на
гробље.
Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се
за прекршај физичко лице ако галамом, непримереном
гробљу, ремети мир или физички оштећује споменике и
гробнице.
Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се
за прекршај физичко лице ако вози бицикле, мотоцикле
или друга возила, осим возила комуналног предузећа.“
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/16
Бољевац, 24. 02. 2017. год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
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На основу члана 34. Закона о јавној својини (
„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014), члана 10.
и 12. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и
99/2015), члана 36. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и начину располагања стварима у својини
општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“,
бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014 и
25/2015) и члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/2015),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
I
Дају се у закуп пословне просторије у својини
Општине Бољевац у улици Краља Александра бр.5:
а) Општинском одбору Уједињене сељачке
странке - просторија бр. 7, површине 14,57 m2 и
стр.
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б) Општинском одбору Либерално демократске
партије - просторија бр. 9, површине 14,00 m2.
II
Пословне просторије из члана I ове Одлуке дају се у
закуп на 5 година, уз обавезу плаћања закупнине у
износу од 20 % од утврђене висине закупнине, и то за
пословне просторије у улици Краља Александра бр.5:
а) Општинском одбору Уједињене сељачке
странке просторија бр. 7, површине 14,57 m2, цена
закупа износи 751,80 динара и
б) Општинском одбору Либерално демократске
партије просторија бр. 9, површине 14,00 m2, цена закупа
износи 722,40 динара.
Закупци пословних просторија дужни су да
плаћају трошкове као што су: струја, вода, грејање и
редовно текуће одржавање пословног простора,
сразмерно површини пословних просторија које
закупљују.
III
На основу ове Одлуке закључиће се Уговори о
закупу са политичким партијама наведеним у члану I, у
складу са
Одлуком о прибављању, коришћењу,
управљању и начину располагања стварима у својини
општине Бољевац.
Овлашћује се председник општине Бољевац за
закључење Уговора о закупу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/17
Бољевац, 24. 02. 2017. Године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
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На основу члана 63. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 39.
Статута општине Бољевац („Сл.лист општинe Бољевац'',
бр.1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац на
седници одржаној 24. 02. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Усваја се Извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности из Програма
пословања за период од 01. 01. 2016. године до 31. 12.
2016. године, ЈКП ''Услуга'' Бољевац.
II
Ову Одлуку објавити у Службеном листу
општине Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/18
Бољевац, 24. 02. 2017. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
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На основу члана 39. Статута општине Бољевац
("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08 и 25/2015),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017. године, доноси
ПРОГРАМ РАДА
ОРГАНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2017.
ГОДИНУ
Надлежност органа општине Бољевац утврђена је у
складу са чланом 20. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон и 101/2016 - др. закон) и чл.18. Статута општине
Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08 и
25/2015), другим законима и актима надлежних органа.
Општина, преко својих органа, у складу с Уставом
и законом:
1) доноси програме развоја;
2) доноси урбанистичке планове;
3) доноси буџет и завршни рачун;
4) утврђује стопе изворних прихода општине, као и
начин и мерила за одређивање висине локалних такси и
накнада;
5) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних
делатности (пречишћавање и дистрибуција воде,
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних
вода, производња и снабдевање паром и топлом водом,
линијски градски и приградски превоз путника у
друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и
насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и
коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и
других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна
расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање
и др.), као и организационе, материјалне и друге услове
за њихово обављање;
6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности
њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за
одржавање стамбених зграда;
7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица
у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
8) доноси програме уређења грађевинског земљишта,
уређује и обезбеђује вршење послова уређења и
коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину
накнаде за уређивање и коришћење грађевинског
земљишта;
9) доноси програме и спроводи пројекте локалног
економског развоја и стара се о унапређењу општег
оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;
10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора
којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење
пословног простора и врши надзор над коришћењем
пословног простора;
11) стара се о заштити животне средине, доноси
програме коришћења и заштите природних вредности и
програме заштите животне средине, односно локалне
акционе и санационе планове, у складу са стратешким
документима и својим интересима и специфичностима и
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење
животне средине;
стр.
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12) уређује и обезбеђује обављање послова који се
односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију,
одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање
локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у
насељу;
13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију
аутотакси превоза путника;
14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској
пловидби који се врши на територији општине, као и
одређује делове обале и воденог простора на којима се
могу градити хидрограђевински објекти и постављати
пловни објекти;
15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и
структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради
задовољавања потреба локалног становништва;
16) оснива установе и организације у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати
и обезбеђује њихово функционисање;
17) оснива установе у области социјалне заштите и прати
и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за
почетак рада установа социјалне заштите које оснивају
друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност
услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује
нормативе и стандарде за обављање делатности установа
чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној
заштити и обавља послове државног старатеља;
18) организује вршење послова у вези са заштитом
културних добара од значаја за општину, подстиче развој
културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује
средства за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката у области културе од значаја за општину и
ствара услове за рад музеја и библиотека и других
установа културе чији је оснивач;
19) организује заштиту од елементарних и других већих
непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово
отклањање, односно ублажавање њихових последица;
20) доноси основе заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта и стара се о њиховом
спровођењу, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о
привођењу пашњака другој култури;
21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања
изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује
водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности
и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
22) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и
унапређење подручја са природним лековитим
својствима;
23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој
територији и утврђује висину боравишне таксе;
24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства,
занатства и трговине, уређује радно време, места на
којима се могу обављати одређене делатности и друге
услове за њихов рад;
25) управља имовином општине и користи средства у
државној својини и стара се о њиховом очувању и
увећању;
26) уређује и организује вршење послова у вези са
држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
27) организује вршење послова правне заштите својих
права и интереса;
28) образује органе, организације и службе за потребе
општине и уређује њихову организацију и рад;
29) помаже развој различитих облика самопомоћи и
солидарности са лицима са посебним потребама као и са
година IX Број 5

27. фебруар 2017.године

лицима која су суштински у неједнаком положају са
осталим грађанима и подстиче активности и пружа
помоћ организацијама инвалида и другим социјалнохуманитарним организацијама на својој територији;
30) подстиче и помаже развој задругарства;
31) организује службу правне помоћи грађанима;
32) стара се о остваривању, заштити и унапређењу
људских права и индивидуалних и колективних права
припадника националних мањина и етничких група;
33) утврђује језике и писма националних мањина који су
у службеној употреби на територији општине;
34) стара се о јавном информисању од локалног значаја и
обезбеђује услове за јавно информисање на српском
језику и језику националних мањина који се користе на
територији општине, оснива телевизијске и радиостанице ради извештавања на језику националних
мањина који је у општини у службеној употреби, као и
ради извештавања на језику националних мањина који
није у службеној употреби, када такво извештавање
представља достигнути ниво мањинских права;
35) прописује прекршаје за повреде општинских
прописа;
36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски
надзор над извршењем прописа и других општих аката из
надлежности општине;
37) уређује организацију и рад мировних већа;
38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог
обележја општине;
39) обавља и друге послове од непосредног интереса за
грађане, у складу с Уставом, законом и статутом.
Надлежност Председника општине прописана је
чланом 44. наведеног Закона, чл. 68. Статута и одлукама
Скупштине општине Бољевац, а надлежност Општинског
већа чланом 46. истог Закона и чланом 71. Статута.
Надлежност Општинске управе прописана је чланом
52. наведног Закона и чланом 82. Статута општине
Бољевац.
У складу са чл. 34. наведеног Закона прописано је да
седницу скупштине општине сазива председник
скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца
Имајући у виду наведене одредбе, у 2017. години
Скупштина општине Бољевац и њени органи разматраће
следећа акта:
ЈАНУАР – МАРТ
1. Програм рада органа општине Бољевац за
2017. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
2. Програм рада Културно образованог центра за
2017. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: КОЦ;
3. Програм рада Центра за социјални рада
"Бољевац" за 2017. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад
"Бољевац";
4. Програм рада Туристичке организације за
2017. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Туристичка организација;
5. Одлука о давању сагласности на Статут
Туристичке организације општине Бољевац;
стр.
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ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Туристичка организација;
6. Програм рада Дома здравља у Бољевцу за
2017. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Дом здравља;
7. Програм рада Спортског савеза општине
Бољевац за 2017. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Спортски савез општине
Бољевац;
8. Оснивачки акт ЈП ''Боговина'' Бор
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: JП ''Боговина'' Бор;
9. Статут ЈП ''Боговина'' Бор
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: JП ''Боговина'' Бор;
10. Програм развоја директних и индиректних
корисника буџета општине Бољевац за 2017.
годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
11. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2017. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
12. Решење о образовању комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска управа Бољевац,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
13. План уписа ученика у први разред Средње школе
''Никола Тесла'' у Бољевцу
ПРЕДЛАГАЧ: СШ ''Никола Тесла'' у
Бољевцу,
ОБРАЂИВАЧ: СШ ''Никола Тесла'' у
Бољевцу;
14. Одлука о давању сагласности на Извештај за
IV квартал 2016. године о реализацији
годишњег програма пословања ЈКП Услуга
Бољевац;
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ЈКП Услуга Бољевац;
АПРИЛ-ЈУН
1.

2.

3.

4.

5.

Извештај о раду органа локалне самоуправе
за 2016. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
Извештај о раду ЈKП Услуга Бољевац за
2016. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ЈKП Услуга Бољевац;
Извештај о раду ЈП "Боговина" Бор за 2016.
годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ЈП "Боговина" Бор;
Извештај о раду Културно образовног
центра за 2016. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Културно образовни центар;
Извештај о раду Центра за социјални рад
"Бољевац" за 2016. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
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ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад
"Бољевац";
6. Извештај о раду Туристичке организације за
2016. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Туристичка организација;
7. Извештај о раду Дома здравља у Бољевцу за
2016. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Дом здравља Бољевац;
8. Извештај о раду РАРИС-а за 2016. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: РАРИС Зајечар;
9. Извештај о реализацији Плана развоја
директних и индиректних корисника буџета
општине Бољевац за 2016. годину
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
10. Одлука о завршном рачуну буџета општине
Бољевац за 2016. години,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа;
11. Одлуке из области урбанизма и
грађевинарства (према потреби),
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
12. Одлуке из области комуналних делатности
(према потреби),
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа;
13. Одлука из области грађевинског земљишта
(према потреби),
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
14. Одлука из области друштвених делатности
(према потреби),
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
15. Информација о пруженим услугама грејања
за грејну сезону 2016/17,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ЈКП Услуга Бољевац;
16. Одлука о давању сагласности на Извештај за
I квартал 2017. године о реализацији
годишњег програма пословања ЈКП Услуга
Бољевац
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ЈКП Услуга Бољевац;
ЈУЛ-СЕПТЕМБАР
1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету, за
период од 01. 01. 2017. – 30. 06. 2017. године,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа;
2. Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању
Културно-образовног центра Бољевац са
Законом о култури
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Културно образовни центар;
3. Информација о реализацији плана уписа
ученика и припремама за рад СШ "Никола
Тесла" у Бољевцу за школску 2017/2018.
годину,
стр.

23

Службени лист општине Бољевац

ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: СШ "Никола Тесла"
Бољевац;
4. Информација о реализацији плана уписа и
припремама за рад основних школа ("9.
српска бригада" у Бољевцу, "Ђорђе
Симеоновић" у Подгорцу и "Ђура Јакшић" у
Сумраковцу)
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: основне школе;
5. Одлука о додели награда поводом Дана
општине Бољевац,
ПРЕДЛАГАЧ: Савет за прописе,
административн-мандатна питања, избор и
именовања, награде и признања,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
6. Одлука о додели награда ученицима средње и
основних школа,
ПРЕДЛАГАЧ: Савет за прописе,
административн-мандатна питања, избор и
именовања, награде и признања,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
7. Извештај о раду ПУ “Наша радост” Бољевац за
васпитну 2016/17 годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ПУ “Наша радост” Бољевац;
8. Програм раду ПУ “Наша радост” Бољевац за
васпитну 2016/17 годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ПУ “Наша радост” Бољевац;
9. Одлука о утврђивању већег броја деце у ПУ
“Наша радост” Бољевац за васпитну 2016/17
годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ПУ “Наша радост” Бољевац;
10. Одлука о мрежи у ПУ “Наша радост”
Бољевац за васпитну 2016/17 годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ПУ “Наша радост” Бољевац;
11. Одлука о давању сагласности на Извештај за
II квартал 2017. године о реализацији
годишњег програма пословања ЈКП Услуга
Бољевац,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ЈКП Услуга Бољевац;
ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР
1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период
01. 01. – 30. 09. 2017. године
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
2. Oдлукa о висини стопе пореза на имовину у
Општини Бољевац
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска управа Бољевац,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
3. Одлука о одређивању зона на територији општине
Бољевац
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска управа Бољевац,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
4. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног
метра
одговарајућих
непокретности
за
утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
на територији општине Бољевац;
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска управа Бољевац,
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ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
5. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза
на имовину за непокретности обвезника који
воде пословне књиге
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска управа Бољевац,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
6. Одлука о
висини стопе амортизације за
утврђивање пореза на имовину
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска управа Бољевац,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
7. Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за
заштиту и унапређење животне средине на
територији општине Бољевац,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска управа Бољевац.
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
8. Финансијски планови Средње и основних школа
на територији општине Бољевац
ПРЕДЛАГАЧ: надлежне школе,
ОБРАЂИВАЧ: надлежне школе;
9. План Уписа у Средњу школу ''Никола Тесла'' у
Бољевцу за школску 2018-2019. годину;
ПРЕДЛАГАЧ: СШ ''Никола Тесла'',
ОБРАЂИВАЧ: СШ ''Никола Тесла'';
10. Одлука о буџету општине Бољевац за 2018.
годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
11. Програм пословања ЈКП Услуга Бољевац за
2018. годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ЈКП Услуга Бољевац;
12. Програм пословања за 2018. годину ЈП
''Боговина'' Бор,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ЈП ''Боговина'' Бор.
13. Oдлуке о локалним и комуналним таксама,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа;
14. Одлука о висини општинских административних
такси и накнада за услуге које врши Општинска
управа,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
15. Одлука о боравишној такси,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
16. Одлуке о одређивању надлежних органа за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
17. Решења о образовању стручне Комисије за
израду Предлога годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинска управа Бољевац;
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
18. Решења о образовању Комисије за давање
мишљења на Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
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19. План развоја директних и индиректних
корисника буџета општине Бољевац за 2016.
годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
20. Оперативни план одбране од поплава за 2018.
годину,
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
21. Одлука о ангажовању ревизора
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа Бољевац;
22. Одлука о давању сагласности на Извештај за III
квартал 2017. године о реализацији годишњег
програма пословања ЈКП Услуга Бољевац;
ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће,
ОБРАЂИВАЧ: ЈКП Услуга Бољевац;
Поред предложених аката Скупштине општине
Бољевац, Председник општине, Општинско веће и
Општинска управа, учествоваће, из оквира своје
надлежности, у доношењу и припреми и других аката у
складу са новим законским решењима, односно активно
ће учествовати у спровођењу усвојених аката.
Општинска управа Бољевац ће у складу са овим
Програмом и у складу са Законом, извршити све
административно-техничке припреме за несметан рад
органа локалне самоуправе и њихових радних тела.
На дневном реду органа локалне самоуправе наћи ће
се и сва остала питања која буду произашла из нових
прописа и потреба уређења одређених односа у
заједници.
Поред непосредног извршавања прописа органа
локалне самоуправе, Општинска управа обављаће и
поверене послове државне управе у складу са Законом и
обавезним инструкцијама државних органа.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-15 / 2017-I/19.1
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
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На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017.године донела је
О Д Л УКУ
I
Усваја се програм рада Културно Образовног
Центра за 2017. годину, бр. 10 од 19. 01. 2017. године.
II
Одлуку доставити: Културно oбразовном центру
и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/19.2
Бољевац, 24. 02. 2017. Године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
22
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017. године донела је

Број:06-15 / 2017-I/19.1
Бољевац, 24. 02. 2017. године

ОДЛУКУ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
20
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017. године донела је

рада

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/19.3
Бољевац, 24. 02. 2017. Године

ОДЛУКУ
I
Усваја се Програм
Бољевац за 2017. годину.

I
Усваја се програм рада Туристичке организације
општине Бољевац за 2017. годину, број 332-032 од 24. 01.
2017. године.
II
Одлуку доставити: Туристичкој организацији
општине Бољевац и архиви.

oргана

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.

Општине

II
Одлуку доставити: председнику Општине,
председнику Скупштине, начелнику Општинске управе и
архиви.

23
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017. године донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
година IX Број 5

стр.
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ОДЛУКУ
26
I
Усваја се програм рада Центра за социјални рад
Бољевац за 2017. годину, број 01-64-551-19/17 од 26. 01.
2017. године.
II
Одлуку доставити: Центру за социјални рад
Бољевац и архиви.

На основу члана 14. Закона о локалним изборима
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука
УС и 54/2011) и чл. 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/2008 и
25/2015), Скупштина општине Бољевац на ванредној
седници одржаној 24. 02. 2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Изборне комисије
општине Бољевац

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/19.4
Бољевац, 24. 02. 2017. Године
24
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017. године донела је

I
Разрешавају се:
- Татјана Максимовић Добрановић из Бољевца, испред
Социјалистичке партије Србије, функције заменика
председника Изборне комисије општине Бољевац,
на лични захтев,
- Жаклина Агуилар, испред Српске напредне странке,
функције члана Изборне комисије општине
Бољевац, на лични захтев.

ОДЛУКУ
I
Усваја се програм рада Спортског савеза општине
Бољевац за 2017. годину, бр 119/2016 од 15. 12. 2016.
године.
II
Одлуку доставити: Спортском савезу општине
Бољевац и архиви.

II
Именују се :
- Слађан Богдановић, испред Демократске странке
на функцију заменика члана Изборне комисије
општине Бољевац, до истека мандата овој
комисији.
III
Против овог решења допуштена је жалба Управном
суду, у року од 24 часа од доношења решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/19.5
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.

IV
Ово решење објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/20
Бољевац, 24. 02. 2017. године

25
На основу члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017. године донела је

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
27

ОДЛУКУ
I
Усваја се План рада Дома здравља Бољевац за
2017. годину, бр. 5-281/1-17 од 31. 01. 2017. године.

На основу члана 39. Статута општине Бољевац
("Сл.лист општине Бољевац", бр1/2008 и 25/2015),
Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 24.
02. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ

II
Одлуку доставити: Дому здравља Бољевац и
архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/19.6
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
година IX Број 5

I
Даје се сагласност за закључење Уговора о пословно
техничкој сарадњи, са Предузећем за услуге и трговину
’’Soko group’’ доо Београд, Булевар Михаила Пупина
10/D/IV/I/102 , Нови Београд.
Овлашћује се председник општине Бољевац, др
Небојша Марјановић за потписивање Уговора.
II
стр.

26

Службени лист општине Бољевац

27. фебруар 2017.године

Одлуку доставити: председнику општине, Предузећу
’’ Soko group’’ и архиви.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-15 / 2017-I/21
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
28
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010 –
одлука УС и 54/2011) и члана 39. Статута општине
Бољевац (''Службени лист општинe Бољевац'', бр. 1/08 и
25/15), Скупштина општине Бољевац на седници
одржаној 24. 02. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
I
Одборнику, Драгану Праштало из Бољевца,
ПРЕСТАЈЕ мандат пре истека времена на који је изабран,
на лични захтев.
II
Обавестити Изборну комисију Општине Бољевац о
престанку мандата именованог, из тачке I ове Одлуке,
ради доделе новог мандата, у складу са Законом.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-15 / 2017-I/22
Бољевац, 24. 02. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш дипл. инг.пољ. с.р.
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