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1
На основу члана 4. Уредбе о критеријумима за
утврђивање природе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључивање одређених
уговора, због природе расхода, захтевају плаћање у више
година (''Службени гласник РС'', бр. 21/2014) и члана 71.
Статута општине Бољевац (''Службени лист општине
Бољевац'', бр. 1/2008), Општинско веће општине Бољевац
на седници одржаној 28. 05. 2015. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
о преузимању обавезе по основу дугорочног задуживања
Члан 1.
Преузима се обавеза враћања кредита са
припадајућом каматом, а у складу са Одлуком о
дугорочном
задуживању
општине
Бољевац
за
финансирање капиталних инвестиција, бр. 06-44/2015-I/1
од 28. 04. 2015. године (''Службени лист општине
Бољевац'', бр.6/2015).
Члан 2.
Средства по основу дугорочног задуживања
обезбедиће се у поступку јавне набавке, након чега ће се
припремити план доспевања обавеза у наредним
буџетским годинама, а све до коначне исплате кредита.
Члан 3.
Овај Закључак објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Бољевац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-62 / 2015-II/11
Бољевац, 28. 05. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Марјановић,ср
3
На основу члана 71. Статута општине Бољевац
(„Сл.лист општинe Бољевац“ бр. 1/08), Општинско веће
општине Бољевац на седници одржаној 28. 05. 2015.
године, донело је
О Д Л У К У
о расписивању Јавног огласа за постављење начелника
Општинске управе Бољевац
I
РАСПИСАТИ јавни оглас за постављење начелника
Општинске управе Бољевац, на период од 5 година, а у
складу са Законом.
Текст јавног огласа саставни је део ове одлуке.
Јавни оглас спроводи комисија за спровођење јавног
огласа коју именује Председник општине Бољевац.
II
Одлуку доставити: персоналној служби и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број:06-62 / 2015-II/9
Бољевац, 28. 05. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Марјановић,ср

Број: 06-62 / 2015-II/15
Бољевац, 28. 05. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Марјановић,ср
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На основу члана 7. Одлуке о постављању
привремених пословних објеката („Сл. лист општине
Бољевац“ бр. 05/10 и 7/13) и члана 39. Статута општине
Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 01/08),
Општинско веће општине Бољевац на седници одржаној
28. 05. 2015.године, донело је
ОДЛУКУ
о допуни Програма о постављању привремених
пословних објеката на јавним површинама
Члан 1.
У Програму о постављању привремених
пословних објеката на јавним површинама („Сл. лист
општине Бољевац бр. 3/12, 14/12, 6/13, 1/14, 5/14 и 5/15) у
тачки 3.3 ставу 1. додаје се:
„Локација бр. 12 – У улици Ивка Ђоловића број
3 испред угоститељског објекта ВУЧКО ПЛУС“

4
На основу члана 10. став 1. тачка 8. Закона о
осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 70/2004
- испр., 61/2005, 61/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон,
101/2007, 63/2009 - одлука УС, 107/2009, 99/2011,
119/2012, 116/2013 и 139/2014 - др. закон) и члана 71.
Статута општине Бољевац („Службени лист општине
Бољевац“, бр. 1/08), Општинско веће општине Бољевац
на седници одржаној 28. 05. 2015. године, донело је
ОДЛУКУ
I
У текућој 2015. години биће осигурана следећа
непокретна имовина (објекти) у јавној својини општине
Бољевац:
-

Члан 2.
У графичком делу Програма за тачку 3.3 Летње
баште додаје се графички прилог за локацију бр. 12.

-

Члан 3.

-
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Зграда јединице локалне самоуправе на КП.бр.173,
КО Бољевац, објекат бр. 1, пов.394 м2 процењене
тржишне вредности 12.561.902,00 динара
Гаража на КП.бр.173, КО Бољевац, објекат бр. 2,
пов.138 м2 процењене тржишне вредности
3.079.884,00 динара
Зграда јединице локалне самоуправе- архива
апсана на КП.бр.173, КО Бољевац, објекат бр.3,
стр.
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пов.158 м2 процењене тржишне вредности
3.022.540,00 динара
Зграда културеКОЦ, на КП.бр.257, КО Бољевац,
објекат бр. 1, пов.472 м2 процењене тржишне
вредности 15.048.776,00 динара
Зграда пословних услуга - комитет, на КП.бр.257,
КО Бољевац, објекат бр. 4, пов.377 м2 процењене
тржишне вредности 12.019.891,00 динара
Пословни простор јединице локалне самоуправе,
на КП.бр.257, КО Бољевац, објекат бр. 3, улаз бр.1,
бр. стана 2, пов.200 м2 процењене тржишне
вредности 6.376.600,00 динара
Пословни простор јединице локалне самоуправе,
на КП.бр.257, КО Бољевац, објекат бр. 3, улаз бр.1,
бр. стана 3, пов.257 м2 процењене тржишне
вредности 8.193.931,00 динара
Пословни простор финансијских услуга, на
КП.бр.287, КО Бољевац, објекат бр. 1, бр. стана
1/1, пов.293 м2 процењене тржишне вредности
9.341.719,00 динара.

II
Објекти из члана I ове Одлуке биће осигурани код
Компаније Дунав осигурање а.д.о.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Бољевац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-62 / 2015-II/17
Бољевац, 28. 05. 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
др Небојша Марјановић,ср
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