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1
На основу члана 71. Статута општине Бољевац
(„Сл.лист општина Бољевац“ бр. 1/08), Општинско веће
општине Бољевац на седници одржаној 29. 10. 2014.
године, донело је
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи
Бољевац, број 110-5/2013-III-01 од 06. 08. 2013. године.
II
Закључак објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
III
Закључак доставити: Општинској управи и
архиви.

Члан 2.
У члану 15. Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији у радних места у
Општинској управи Бољевац у тачки 1. Помоћник
Председника за пољопривреду и обновљиве изворе
енергије мењају се услови у погледу стручне спреме за
заснивање радног односа и сада гласе:
„ - високо образовање стечено на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године на факултетима техничкотехнолошких наука или друштвено-хуманистичких
наука„
Члан 3.
У свему осталом Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи Бољевац, број 110-5/2013-III-01 од
06.08.2013.
године
и
бр.110-3/2014-III
од
20.05.2014.године остаје на снази.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06 – 107 / 2014 – II/15
Бољевац, 29. 10. 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић,с.р.

Члан 4.
На ову измену Правилника прибавити
сагласност Општинског већа општинe Бољевац.
По прибављању сагласности из претходног
става, Правилник истовремено објавити на огласној
табли општине Бољевац и у Службеном листу општине
Бољевац.

2.
На основу члана 86. Закона о државној управи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 79/05 и
101/07 и 87/11), члана 59. став 2. Закона о локалној
самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члан 85. став 2. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, број 1/2008) , члана
61. Одлуке о организацији општинске управе (
„Службени лист општине Бољевац“, бр. 3/08, 12/12 И
19/12), начелник Општинске управе Бољевац, доноси

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
Број: 110- 7/2014-III
24.09.2014. године
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЉЕВАЦ
Мирослава Опачић, дипл.прав.
3.

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији
и систематизацији радних места у Општинској
управи Бољевац
бр. 110-5/2013-III-01 од 06.08.2013. године
Члан 1.
У члану 11. Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији у радних места Општинској управи
Бољевац у тачки 5. Послови информационог система,
повереника за избеглице и приватног предузетништва
мењају се услови у погледу стручне спреме за
заснивање радног односа и сада гласе:
„ - високо образовање стечено на студијама другог
степена
(дипломске
академске
студије
–
мастер,специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године
на факултетима: eкoнoмски, ФOН, тeхнички,
пoљoприврeдни, прaвни, грaђeвински и фaкултeт зa
мeнaџмeнт, билошки.“
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Општинско веће општине Бољевац на основу члана
13. став 4. и 5. Одлуке о прибављању, коришћењу и
начину располагања стварима у својини општине
Бољевац („Службени лист општине Бољевац“,
бр.15/2012, бр.17/2012, бр.18/2012,2/2013 и 3/2013) и
члана 71. Статута општине Бољевац (''Службени лист
општине Бољевац'', бр.1/08) доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка отуђења
објеката у својини општине Бољевац
I
Именује се Комисија за спровођење поступка за
отуђење објеката у својини општине Бољевац, у следећем
саставу:
1. Војислав Вијоровић - Председник комисије,
2. Дејан Гавриловић- заменик Председника
комисије,
3. Микица Срећковић
- члан комисије,
4. Звонко Марковић
- члан комисије и
5. Жаклина Добрић
- члан комисије.
стр.
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II
Комисија има задатак да спроведе поступак за
отуђење објеката из јавне својине, а у складу са Одлуком
о покретању поступка за отуђење објеката из јавне
својине бр. 06-107/2014-II/17.1 од 29. 10. 2014. године и
Одлуком о прибављању, коришћењу и начину
располагања стварима у својини општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр.15/2012,
бр.17/2012, бр.18/2012, 2/2013 и 3/2013).
III
Извештај о спроведеном поступку и записник о
раду комисије доставити Општинском већу општине
Бољевац, на даље поступање.
IV
Ово решење доставити: Комисији и архиви.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-107 / 2014-II/17.3
Бољевац, 29. 10. 2014.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић,с.р.
4.
На основу члана 49. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и начину располагања стварима
у својини („Службени лист општине Бољевац“,
бр.15/2012, бр.17/2012, бр.18/2012 ,2/2013 и 3/2013) и
члана 71. Статута општине Бољевац („Службени лист
општина Бољевац, Бор...“, бр.1/2008), Општинско веће
општине Бољевац на седници одржаној дана 29. 10.
2014. године, доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка за отуђење објеката у својини
општине Бољевац
I Покреће се поступак за отуђење објеката из
јавне својине општине Бољевац, путем јавног
надметања.
II
Отуђују се објекати из јавне својине Општине
Бољевац и то:
1
- Зграда за спорт и физичку културу на
кп.бр.271, објекат бр.2, површине 203 м2, уписана у Лист
непокретности бр.6 КО Бољевац
2.
- Стан у улици Београдској бр.3/6, на кп.бр.
6547/1, бр. зграде 1, други спрат, бр. посебног дела 1/6,
једнособан стан ,површине 34 м2 у Листу непокретности
150 КО Мирово и
3.
Базен на КП.бр.6535/1 Лист
непокретности бр.150 КО Мирово површине 1136 m2.
III Почетна купопродајна цена утврђује се у следећем
износу:
1
- Зграда за спорт и физичку културу на
кп.бр.271, објекат бр.2, површине 203 м2, уписана у Лист
непокретности бр.6 КО Бољевац у износу од 24.713,30
евра.
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2.
- Стан у улици Београдској бр.3/6, на кп.бр.
6547/1, бр. зграде 1, други спрат, бр. посебног дела 1/6,
једнособан стан ,површине 34 м2 у Листу непокретности
150 КО Мирово у износу од 2.605,80 евра и
3.
- Базен на КП.бр.6535/1 Лист
непокретности бр.150 КО Мирово површине 1136 m2 у
износу од 23.771,40 еура.
IV Лицитациони корак утврђује се у
процентуалном износу од 5% од почетне купопродајне
цене.
V Право учешћа у поступку за отуђење објеката
из јавне својине, имају физичка лица, предузетници и
правна лица.
VI Приликом оцене понуда примениће се
критеријум највеће понуђене купопродајне цене.
VII Објекат из става II т. 1. који се отуђује може
се користити за обављање делатности везане за спорт и
рекреацију док се објекат из става II т. 2. може
користити за становање.
Најповољнији понуђач са којим се закључи уговор о
отуђењу непокретности преузима обавезу да у року од 3
године објекте приведе намени.
Општина Бољевац задржава право једностраног
раскида уговора о отуђењу непокретности уколико се
непокретност користи супротно од намене утврђење
овом одлуком .
VIII Посебним решењем формираће се Комисија
за отуђење непокретности у складу са овом одлуком.
IX Комисија ће у року од 10 (десет) дана
објавити оглас о спровођењу поступка јавног надметања
за отуђење објеката из ове одлуке у дневном листу
Политика и на огласним таблама Општине Бољевац и
месних заједница општине Бољевац.
X Рок за достављање понуда је 8(осам) дана од
дана објављивања у дневном листу.
XI Комисија ће у року од 3 дана од дана
одређеног за одржавање јавног надметања сачинити
извештај, који ће заједно са записником доставити
Општинском већу општине Бољевац.
XII Општинско веће општине Бољевац ће у року
од 5 (пет) дана од дана пријема извештаја донети одлуку
о отуђењу непокретности, коју ће доставити понуђачима
у року од 15 дана од дана доношења одлуке.
XIII Понуђач има право приговора у року од 8
(осам) дана од дана пријема одлуке.
XIV Уговор са најповољнијим понуђачем
закључиће се у року од 15 дана од дана правноснажности
одлуке.
Трошкове састављања и овере уговора сносиће
купац.
XV Ову одлуку доставити: Комисији и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06 – 107 / 2014-II/17.1
Бољевац, 29. 10. 2014. године.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић,с.р.
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На основу члана 46. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и начину располагања стварима
у својини општине Бољевац („Службени лист општине
Бољевац“, бр.15/2012, бр.17/2012, бр.18/2012, 2/2013 и
3/2013) и чл. 71. Статута општине Бољевац (''Службени
лист општине Бољевац'', бр.1/08), Општинско веће
општине Бољевац, на седници одржаној дана 29. 10.
2014. године доноси

На основу члана 53. Уредбе о накнади трошкпва и
отпремнини државних службеника и намештеника
(''Службени гласник РС'', бр. 98/2007- пречишћен текст,
84/2014), члана 7. Одлуке о накнадама и другим
примањима одборника, чланова радних тела Скупштине
општине Бољевац и чланова Општинског већа
(''Службени лист општине Бољевац'', бр.6/08) и члана 71.
Статута општине Бољевац (''Службени лист општине
Бољевац'', бр.1/08), Општинско веће општине Бољевац,
на седници орджаној 29. 10. 2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању почетне купопродајне цене непокретности
Утврђује се купопродајна цена непокретности и то:
1
- Зграда за спорт и физичку културу на
кп.бр.271, објекат бр.2, површине 203 м2, уписана у Лист
непокретности бр.6 КО Бољевац у износу од 24.713,30
евра.
Почетна купопродајна цена за ову непокретност
износи 24.713,30 еура a у складу са чл.26. ст. 2. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и начину
располагања стварима у својини општине Бољевац.
2.
- Стан у улици Београдској бр.3/6, на кп.бр.
6547/1, бр. зграде 1, други спрат, бр. посебног дела 1/6,
једнособан стан ,површине 34 м2 у Листу непокретности
150 КО Мирово у износу од 2.605,80 евра и
3. - Базен на КП.бр.6535/1 Лист непокретности
бр.150 КО Мирово површине 1136 m2
у износу од
23.771,40 еура
Oбразложење
Решењем Председника општине Бољевац бр.0291/2012-II од 10.08.2012.године образована је стална
Комисија за
утврђивање купопродајне цене
непокретности.
Комисија је утврдила предлог купопродајне цене
објекат из тачке 2. и
Записник са предлогом
купопродајне цене доставила Општинском већу на даље
поступање, док је купопродајну цену за објекте из тачке
1. и 3. утврдио вештак грађевинске струке.
Како је чл. 46. ст. 3. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и начину располагања стварима
у својини општине Бољевац прописано да купопродајну
цену непокретности утврђује Општинско веће на предлог
сталне Комисије коју образује Председник општине
Бољевац, Општинско веће је прихватило предложену
купопродајну цену и одлучило као у диспозитиву овог
решења.
Решење доставити: Општинској управи, Комисији за
спровођење поступкa за отуђење непокретности у јавној
својини и архиви.

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАКНАДИ
ТРОШКОВА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ,
ИМЕНОВАНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Члан 1.
Члан 3. Правилника о накнади трошкова изабраних,
постављених и запослених лица у органима општине
Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр.5/2012,
13/2013) мења се и гласи:
''Изабрана, постављена, именована и запослена лица
у органима општине Бољевац имају право на накнаду
трошкова превоза за долазак и одлазак са рада у складу
са следећим критеријумима:
- ако станују на удаљености већој од 4 километра од
места где ради,
накнада се исплаћује у новцу у висини цене
месечне односно појединачне
претплатне карте у
градском,
приградском,
односно
међуградском
саобраћају, за релацију од адресе становања до места
рада,
накнада трошкова превоза, исплаћује се за
ефективно радно време, у месецу за који се врши исплата
накнаде,
- у обавези је да потпише изјаву о адреси становања
и потреби коришћења превозног средства за долазак и
одлазак са рада,
- у обавези је да достави и фотокопију важеће личне
карте.''

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-107 / 2014-II/17.2
Бољевац, 29. 10. 2014. године.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић,с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Број:06-107 / 2014-II/16
Бољевац, 29. 10. 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић,с.р.
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