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1. 

На основу чланова 39, 104-111 Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 29. 

08.  2013. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о образовању Месне заједнице Валакоње Буково 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком образује се Месна заједница Валакоње 

Буково. 

Члан 2. 

 Месну заједницу Валакоње Буково чини део подручја 

насељеног места Валакоње у следећим границама: 

 - почиње од раскрснице путева к.п. 12 848 и к.п. 12 

793 и иде путем к.п. 12 793 и долази до раскрснице 

путева к.п. 12 793 и пута к.п. 12 812 и иде тим путем до 

потока Ваља Маре к.п. 12 715/1 одакле скреће у правцу 

северозапада (низводно) и долази до куће Крстић Марије 

и иде међном линијом између к.п. 10 138 и к.п. 10 135 и 

долази до пута к.п. 12 789, одакле скреће у правцу југа, 

путем к.п. 10 135 и долази до међне линије к.п. 10 135 и 

к.п. 7215 иде том међном линијом до тромеђе к.п. 10 587 

и к.п. 10 586 и к.п. 7215, одакле иде међном линијом 

између к.п. 10 587 и 10 586 и даље међном линијом к.п. 

10 587 и к.п. 10 592 и долази до пута 7165 и иде њиме у 

правцу југоистока и даље путем к.п. 7162 и даље путем 

к.п. 7152 и долази до пута к.п. 12 784, одакле скреће у 

правцу севера и долази до тромеђе пута к.п. 1278, к.п. 

6989 и к.п. 6990 и иде међном линијом између к.п. 6989 и 

к.п. 6990 и даље међном линијом између к.п. 6993 и к.п. 

6989, даље међном линијом 6975/2 и к.п. 6996 и долази 

до тромеђе к.п. 6970 и к.п. 6996 и к.п. 6975/1 и иде 

међном линијом између к.п. 6970 и к.п. 6996 и долази до 

пута к.п. 12 784 и даље иде тим путем у правцу 

североистока и долази до раскрснице путева 12 784 и к.п. 

12 772 одакле скреће у правцу севера тим путем и долази 

до куће Њагуловић Војислава к.п. 6525/1 и даље скреће у 

правцу истока међном линијом између к.п. 6523 и к.п. бр. 

6524 и даље међном линијом између к.п. 6520 и к.п. 6518 

и к.п. 6519 и даље међном линијом између к.п. 6515 и к.п. 

6516, затим пресеца к.п. 6514 и долази до тромеђе између 

к.п. 6514, к.п. 6512 и к.п. 6513 и иде међном линијом 

између к.п. 6513 и к.п. 6512 и долази до потока к.п. 6510 

и даље у правцу истока и долази до потока Огашу Бурча 

к.п. 12 719, и даље до потока к.п. 5040, којим скреће у 

правцу југа и долази до тромеђе између к.п. 5040, к.п. 

5039 и к.п. 5018 и иде међном линијом између к.п. 5018 и 

к.п. 5039, затим међном линијом између к.п. 5018 и к.п. 

5039 затим међном линијом између к.п. 5039 и к.п. 5025 и 

даље међном линијом између к.п. 6995 и к.п. 6915 и даље 

међном линијом 5026 и к.п. 5041/2 и даље међном 

линијом између к.п. 5031 и к.п. 5030 и к.п. 5612 и даље 

међном линијом између к.п.5611 и 5032 и к.п. 5611 и 

даље међном линијом између к.п. 5627/4 и к.п. 5610 и иде 

даље у правцу југа парцелом 5610 и долази до пута к.п. 

5556, одакле скреће у правцу истока и иде тим путем, 

затим пресеца к.п. 5690, к.п. 5497/1, 5497/2, к.п. 5498 и 

к.п. 5500 и долази до пута к.п. 5505 и иде тим путем до 

пута к.п. 12 775 и затим наставља у правцу истока до 

тромеђе између пута к.п. 12 275 и к.п. 5358/1 и к.п. 5358/2 

и иде међном линијом између к.п. 5358/1 и к.п. 5358/2 и 

даље међном линијом између к.п. 5358/1 и к.п. 5483 и 

5480 и долази до потока Курдуман, кога пресеца и даље 

наставља у правцу истока међном линијом између к.п. 

5474 и к.п. 5359, к.п. 5472, и даље у правцу истока 

међном линијом између к.п. 5470 и к.п. 5449 и к.п. 5450 и 

даље међном линијом између к.п. 5451 и к.п. 5469 и к.п. 

5468 и даље у правцу истока међном линијом између к.п. 

5454 и к.п. 5453 и долази до општинског пута к.п. 12 845 

који је уједно и граница између к.о. Валакоња и К.О. 

Оснић. Одатле иде у правцу југа општинским путем к.п. 

12 845 и долази до тромеђе К.О. Валакоње, К. О. Оснић и 

К.О. Врбовац затим иде и даље у правцу југозапада 

међом између К.О. Валакоње и К.О. Врбовац и долази до 

старог пута Бољевац – Зајечар и иде у правцу запада до 

тромеђе К.О. Валакоње, К.О. Врбовац и К.О. Добрујевац 

и иде у правцу северозапада и долази до тромеђе између 

К.О. Валакоње, К.О. Добрујевац и К.О. Бољевац. Одатле 

иде идаље у правцу северозапада међном линијом између 

К.О. Валакоње и К.О. Бољевац и долази до К.О. 

Валакоње и К.О. Бољевац и долази до раскрснице путева 

к.п. 12 848 и к.п. 12 793, одакле је опис границе М.З. 

Валакоње - Буково и почело.  

 

Члан 3. 

 Новообразована Месна заједница носи назив: 

- Месна заједница Валакоње Буково. 

 

Члан 4. 

 Месна заједница Валакоње Буково има својство 

правног лица у оквиру права и дужности утврђених 

законом, Статутом и Овом одлуком. 

 

Члан 5. 

 Месна заједница Валакоње Буково имаће 5(пет) 

чланова Савета месне заједнице. 

 Избори за чланове Савета  месне заједнице Валакоње 

Буково одржаће се у складу са одредбама Одлуке о 

месним заједницама. 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-120 / 2013-I/2 

Бољевац, 29. 08. 2013. године 

               ПРЕДСЕДНИК 

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                    Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср 

 

2. 

На основу члана 39. Закона о правима пацијената ("Сл. 

гласник РС", бр. 45/2013) и члана 39. Статута општине 

Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр.1/2008), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  29. 

08. 2013. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о организовању, финансирању и условима рада саветника 

за заштиту права пацијената и   Савета за здравље 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се начин организовања, 

финансирања и условима рада саветника за заштиту 

права пацијената  и  Савета за здравље на територији 

општине Бољевац. 
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Члан 2. 

 Заштита права пацијената на територији општине 

Бољевац обезбеђује се одређивањем лица које ће 

обављати послове саветника за заштиту права пацијената 

и образовањем Савета за здравље. 

 

Члан 3. 

 За обављање послова саветника за заштиту права 

пацијената одређује се Мирослава Опачић, дипломирани 

правник из Бољевца, са положеним правосудним 

испитом, сада на функцији начелника Општинске управе 

Бољевац. 

Члан 4.  

 Именована ће послове саветника за заштиту права 

пацијената обављати у просторијама Општинске управе 

Бољевац и без накнаде. 

 Административно техничке послове за потребе 

саветника за заштиту права пацијената обављаће 

Општинска управа Бољевац, која ће обезбедити 

материјално техничка средства за рад саветника за 

заштиту пацијената. 

Члан 5. 

 Образује се Савет за здравље који обавља одређене 

задатке из области заштите права пацијената из области 

заштите права пацијената, и то:  

 1) разматра приговоре о повреди појединачних права 

пацијената на основу достављених и прикупљених доказа 

и утврђених чињеница;  

 2) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца 

приговора и директора здравствене установе, односно 

оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и 

даје одговарујуће препоруке;  

 3) разматра извештаје саветника пацијената, прати 

остваривање права пацијената на територији опшптине 

Бољевац и предлаже мере за заштиту и промоцију права 

пацијената;  

 4) подноси годишњи извештај о свом раду и 

предузетим мерама за заштиту права пацијената 

Скупштини општине Бољевац, као и министарству 

надлежном за послове здравља.   

Ради информисања и остваривања потребне сарадње, 

извештај из става 1. тачка 4) доставља се Заштитнику 

грађана.  

Члан 6. 

 Савет за здравље има 5 чланова и то: 

 -2. члана,  представника локалне самоуправе,  

 -1. члан, представник удружења грађана из реда 

пацијената,  

 -1. члан,  представник здравствених установа са 

територије општине Бољевац и  

 -1. члан, представник надлежне филијале Републичког 

фонда за здравствено осигурање.  

 

Члан 7. 

 Чланове Савета за здравље именоваће Општинско 

веће општине Бољевац. 

 Савет за здравље ће послове  из своје надлежности 

обављати у просторијама Општинске управе Бољевац и 

без накнаде. 

 Административно техничке послове за потребе 

Савета за здравље обављаће Општинска управа Бољевац, 

која ће обезбедити материјално техничка средства за рад 

Савета.   

Члан 8.  

 Саветник  за заштиту права пацијената и чланови 

Савета за здравље обавезни су да у свом раду поступају у 

складу са Законом о правима пацијената и другим 

прописима којима се уређује заштита пацијената, као и  

заштита података о личности.  

 

Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац, а 

примењиваће се од 1. децембра 2013. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-120 / 2013-I/3 

Бољевац, 29. 08. 2013. године 

 

                                                     ПРЕДСЕДНИК 

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                    Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср 

 

3. 

На основу члана 18. Одлуке о јавним 

признањима општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 7/2013) и члана 39. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 29. 08. 2013. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додели  јавних признања за 2013. годину 

 

Члан 1.  

 Додељује се ''Септембарска награда'' за  2013. годину: 

  

1. Топлици Марковићу, директору СЗТУР 

''АМИГО'' у Бољевцу, за допринос у развоју 

предузетнштва из области  трговине на територији 

општине Бољевац, 

 2.  АПОТЕЦИ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ, за допринос у 

развоју фармацеутске здравствене делатности на 

територији општине Бољевац. 

 

Члан 2. 

 Поводом Дана општине додељују се 

''ЗАХВАЛНИЦЕ'': 

 

1. Заводу за заштиту споменика културе Ниш, 

за израду пројектних докумената споменика 

културе на територији општине Бољевац, 

2. Изворној фолклорној групи ''Рака Костић'' 

Луково, за успешно представљање општине 

Бољевац на манифестацијама аматера 

широм Србије, 

3. Александри Благојевић из Бољевца, за 

постигнуте резултате у организовању 

предтакмичења трубача за Источну Србију у 

Бољевцу, 

4. Гордани Ђурић из Бољевца, за постигнуте 

резултате у области сликарства, 

5. Љубици Буби Милосављевић из Бољевца, за 

постигнуте резултате са културно 

уметничким друштвом, 

6. Иванки Милановић из Илина, за постигнуте 

резултате у промоцији и очувању изворног 

народног стваралаштва Црноречке области, 
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7. Микици Милановићу из Илина, за 

постигнуте резултате у промоцији и очувању 

изворног народног стваралаштва Црноречке 

области, 

8. Екипи Прве помоћи Црвеног Крста  Бољевац 

у саставу: Срђан Никорић, Стефан Никорић, 

Младен Тодоровић, Марина Станушић, 

Аница Благојевић, Александра Радуљицић, 

Светлана Станојевић, Биљана Станушић и 

Драган Драгалановић, за постигнуте 

резултате и успешно представљање општине 

Бољевац, за постигнуте резултате у области 

прве помоћи. 

 

Члан 3.  

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-120 / 2012-I/4   

Бољевац, 29. 08. 2013. године 

 

                                                     ПРЕДСЕДНИК 

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                    Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср 

4. 

На основу чл. 2. Одлуке о јавним 

признањима („Службени лист општине 

Бољевац“, бр.7/2013) и члана 39. Статута 

општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр.1/08), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 29. 08. 2013. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додели награда ученицима средње и основних школа на 

територији општине Бољевац 

за школску 2012/13 годину 

 

Члан 1. 

 Додељује  се  награда  за  постигнуте  резултате  

на  Републичком   тaкмичењу: 

 1.   Николи Благојевићу, ученику 8. разреда 

ОШ ''Ђура Јакшић'' у Сумраковцу, за освојено 3. 

место из техничког и информатичког образовања   

- ''Шта знаш о саобраћају''. 

 

Члан 2. 

 Додељују  се  награде  за  постигнуте  резултате  

на  окружном  тaкмичењу ученицима: 

1. СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''НИКОЛА 

ТЕСЛА'' У БОЉЕВЦУ: 

- Кани Радовановић, ученици 3. 

разреда, за освојено  1. место из 

физике, 

- Стефану Митићу, ученику 2. 

разреда, за освојено 1. место из 

физике, 

- Маринели Рамић, ученици 2. 

разреда, за освојено 1. место из 

биологије, 

- Лидији Живковић, ученици 1. 

разреда, за освојено 2. место из 

физике; 

 

2. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''9. СРПСКА 

БРИГАДА'' У БОЉЕВЦУ: 

-     Андрији Стојадиновићу, ученику  8. 

разреда, за освојено 1. место на смотри ''Песниче 

народа мог'', 

-     Наталији Пезеровић, ученици  8. 

разреда, за освојено 3. место из физике, 

-     Марини Живановић, ученици  8. 

разреда, за освојено 3. место из физике, 

-     Милици Шћекић, ученици  7. 

разреда, за освојено 3. место из 

биологије, 

 -  Маријани Првуловић, ученици 7. разреда, за 

освојено 3. место из техничког и информатичког 

образовања-ракетно моделарство, 

 -     Миљани Јогрић, ученици 7. разреда, за 

освојено 2. место из техничког и информатичког 

образовања-ракетно моделарство, 

-     Јелени  Мартиновић, ученици 5. 

разреда, за освојено 3. место из 

биологије, 

 -  Викторији Јанковић, ученици 5. разреда, за 

освојено 3. место из техничког и информатичког 

образовања   - ''Шта знаш о саобраћају''; 

   

3. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЂОРЂЕ 

СИМЕОНОВИЋ'' У ПОДГОРЦУ: 

- Марији Тулејић, ученици 8. разреда, 

за освојено 1. место из историје, 

- Павлу Павловићу, ученику 7. 

разреда, за освојено 2. место из 

историје, 

 -    Милану Пандурановићу, ученику 6. разреда, 

за освојено друго место у стоном тенису-

појединачно и  3. место из биологије, 

 -   Екипи за фудбал-девојчице (Кристина 

Илијановић, Јелена Несторовић, Александра 

Бајкић, Маја Балуцић, Милица Пандурановић, 

Сандра Стефановић, Сандра Пандурановић, 

Тамара Ковачевић, Наташа Грујесковић, Анита 

Грујесковић и Драгана Грујесковић ), за освојено 

1. место, 

 -   Екипи за одбојку-девојчице (Кристина 

Илијановић, Јелена Несторовић, Александра 

Бајкић, Маја Балуцић, Милица Пандурановић, 

Сандра Стефановић, Сандра Пандурановић, 

Тамара Ковачевић, Наташа Грујесковић, Анита 

Грујесковић и Драгана Грујесковић ), за освојено 

3. место, 

 -   Екипи за одбојку-дечаци (Дамир Анђеловић, 

Урош Марињесковић, Немања Букић, Лазар 

Борановић, Милан Пандурановић, Марко 

Опришановић, Марко Станковић, Себастијан 

Алиловић), за освојено 2. место; 

  -  Екипи за стони тенис-дечаци (Немања Ђекић, 

Милан Пандурановић, Дамир Анђеловић,  Марко 

Опришановић), за освојено 2. место; 

 

4. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЂУРА 

ЈАКШИЋ'' У СУМРАКОВЦУ:   

 -   Николи Благојевићу, ученику 8. разреда ОШ 

''Ђура Јакшић'' у Сумраковцу, за освојено 2. 

место из техничког и информатичког образовања   

- ''Шта знаш о саобраћају'', 
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 -  Екипи (Викторија Јанковић, Александра 

Фајнишевић, Урош Васиљкановић и Владимир 

Момировић), за освојено 1. место из техничког и 

информатичког образовања   - ''Шта знаш о саобраћају'' – 

категорија ''Б'', 

 -  Екипи (Данијела  Фајнишевић, Кристина Мегић, 

Никола Благојевић и Милош Лазаревић), за освојено 1. 

место из техничког и информатичког образовања   - ''Шта 

знаш о саобраћају'' – категорија ''Ц''. 

 

Члан 3. 

  Додељују се захвалнице наставницима и 

професорима награђених ученика и то: 

  - Маријани Мишковић, професорки техничког и 

информатичког образовања ОШ ''Ђура Јакшић'' у 

Сумраковцу, 

  - Анђелки Антић, професорки физике СШ ''Никола 

Тесла'' у Бољевцу и ОШ ''9.српска бригада'' у Бољевцу, 

  - Весни Величковић, професорки биологије СШ 

''Никола Тесла'' у Бољевцу, 

  - Драгану Стојковићу, наставнику биологије ОШ 

''9.српска бригада'' у Бољевцу, 

  - Катарини Милутиновић, наставнику техничког и 

информатичког образовања ОШ ''9.српска бригада'' у 

Бољевцу, 

  - Драгани Јевтић, професорки историје ОШ ''Ђорђе 

Симеоновић'' у Подгорцу, 

 - Горану Милошевићу, професору физичког 

васпитања ОШ ''Ђорђе Симеоновић'' у Подгорцу и 

  - Јовану Милисављевићу, професору биологије 

ОШ ''Ђорђе Симеоновић'' у Подгорцу. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном  листу  општине  Бољевац. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-120 / 2013-I/5   

Бољевац, 29. 08. 2013. године      

 

                                                     ПРЕДСЕДНИК 

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                    Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср 

 

 

5. 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац  

(„Сл. лист оштине Бољевац“,  бр. 1/08), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној  29. 08. 2013. 

године,  донела је 

О Д Л У К У 

 

I 

 Даје се сагласност на потписани Уговор о пословно 

техничкој сарадњи са Домом здравља у Бољевцу, од 25. 

06. 2013. године. 

II 

 Одлуку доставити: Дому  здравља у Бољевцу, 

председнику Скупштине и архиви. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-120 / 2013-I/6 

Бољевац, 29. 08. 2013. године  

 

                                                     ПРЕДСЕДНИК 

            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                    Љубиша Јаношевић, дипл. прав.ср 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


