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1. 

На основу члана 173. став 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.21/2016) 

и члана 71. Статута општине Бољевац (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр.1/2008, 25/2015, 26/2017 и 

40/2017), Општинско веће општине Бољевац на седници 

одржаној  20. 04. 2018. године, донело је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о измени Решења о образовању Жалбене комисије 

 

I 

Мења се члан I Решења о образовању Жалбене 

комисије („Службени лист Општине Бољевац“, бр. 

31/2016), став 2. тако што се за председника Жалбене 

комисије уместо Биљане Рашић Марковић именује 

Милош Милошевић, дипломирани правник. 

 

II 

  У свему осталом Решења о образовању Жалбене 

комисије („Службени лист Општине Бољевац“, бр. 

31/2016), остаје непромењено. 

 

IV 

 Ову измену решења објавити на интернет 

презентацији општине Бољевац www.boljevac.org.rs  

 Ову измену решења објавити у Службеном листу 

општине Бољевац и доставити именованом  и архиви. 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06- 31 / 2018-II/5  

Бољевац, 20.04. 2018. године 

 

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

 

2. 

На основу члана 6. Одлуке о јавним 

паркиралиштима (''Службени лист општине Бољевац'', 

бр. 40/2017) и члана  71. Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08, 25/2015, 

26/2017 и 40/2017), Општинско веће општине Бољевац, 

на седници одржаној дана 20.04.2018.године, доноси  

 
РЕШЕЊЕ  

О ЗОНИРАЊУ ПАРКИРАЛИШТА 

 

I Овим Решењем се јавна паркиралишта категоришу 

према зонама и дозвољеном времену паркирања у тим 

зонама.  

 

II На територији насељеног места Бољевац утврђују се 

две зоне:  

 

ЗОНА 1  

1. Улица Краља Александра 

- паркирање са десне стране улице гледано према ул. 

Ивка Ђоловића,  

- паркирање са леве стране од моста на реци Арнаути до 

ул. Ивка Ђоловића, 

- паркинг испред Поште 

2. Улица Ивка Ђоловића  

- паркирање са леве и десне старне улице до споменика 

палим ратницима за ослобођење отаџбине од 1912-1918. 

ЗОНА 2  

1. Улица Драгише Петровића  

- паркирање са леве стране улице до Дома Здравља и са 

десне стране улице до броја 22. 

2. Улица Обилићева 

- преко пута градске пијаце 

3. Улица Кнеза Милоша 

- паркинг код цркве Св. Илије 

4. Улица Драгише Петровића са леве стране улице на 

три паркинг места гледано из центра пема излазу из 

Бољевца (за паркирање теретних возила). 

 

 

III У зонираном подручју наплата цене за коришћење 

простора за паркирање се врши у времену од 7 до 21 час 

радним даном, а суботом од 7 до 15 часова, с тим што је 

дозвољено време паркирања у Зони 1- највише два сата а 

у Зони 2- време паркирања није  ограничено.  

 

IV   Решење објавити у "Службеном листу општине 

Бољевац". 

 

 

                                 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06- 31 /2018-II/6 

Бољевац, 20.04.2018. године 

 

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

3. 

На основу чланова 26. и 27. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 

105/2014), чланова 4.  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, 

25/2015, 11/17, 26/17, 29/17, 40/17) и члана 71. Статута 

Општине Бољевац („Службени лист Општине Бољевац“, 

бр. 1/2008,  25/2015, 26/2017, 40/2017), Општинско веће 

Општине Бољевац  на седници одржаној  20.04.2018. 

године, донело је 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за коришћење јавне имовине у 

сврху прекограничног пројекта под називом 

''Очување и атрактивна изложба природне  и 

културне баштине општина Белоградчик и Бољевац'' 

 

I 

  Даје се сагласност Туристичкој организацији 

општине Бољевац да припреми и поднесе предлог 

http://www.boljevac.org.rs/
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пројекта као партнер Општини Белоградчик под називом 

''Очување и атрактивна изложба природне и културне 

баштине општина Белоградчик и Бољевац''  у оквиру 

Другог позива за подношење предлога пројекта Бр. 

2014ТС16I5CB007 – 2018-2 Interreg IPA  програма 

прекограничне сарадње Бугарска – Србија, приоритет 

Одрживи туризам, Специфични циљ 1.1. Туристичка 

атрактивност (у даљем тексту: Пројекат). 

II 

  Пројектом из тачке I ове Одлуке извршиће се 

адаптација једнособног стана, површине 66 m
2
, који се 

налази  на К.П. бр. 4056/2, број зграде 1, приземље, број 

посебног дела 3, уписан  у Лист непокретности бр. 280 

К.О. Илино,  који је у функцији становања, али ће се 

пренаменити  у два апартмана  за смештај туриста ( 

планинара, ловаца, берача лековитог биља и сл.). 

   

 III 

 

  Апартмани  из тачке II ове Одлуке користиће се за  

намене Пројекта у периоду од најмање 5 година од дана 

завршетка Пројекта. 

 

IV 

 За коришћење апартмани  из тачке II ове Одлуке неће 

се наплаћивати накнада за  период  од најмање 5 година 

од дана завршетка Пројекта. 

 

 V 

 Задужује се Туристичка организација Општине 

Бољевац да спроведе и прати  реализацију Пројекта и ове 

Одлуке. 

 VI 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине 

Бољевац. 

 

 ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31/2018-II/12.1 

Бољевац, 20.04. 2018. године 

  

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

4. 

На основу члана 71. Статута Oпштине Бољевац 

(„Службени лист Oпштине Бољевац“, бр. 1/2008,  

25/2015, 26/2017, 40/2017), Општинско веће Oпштине 

Бољевац  на седници одржаној  20.04.2018. године, 

донело је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за коришћење јавне имовине у 

сврху прекограничног пројекта под називом 

''Зеленија околина – чистије могућности'' 

I 

  Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу 

Услуга у Бољевцу да припреми и поднесе предлог 

пројекта као партнер Општини Димово под називом  

''Зеленија околина – чистије могућности''  у оквиру 

Другог позива за подношење предлога пројекта у оквиру 

позива 2014ТС16I5CB007 – 2018-2 Interreg IPA  програма 

прекограничне сарадње Бугарска – Србија, приоритет 3 – 

животна средина, Специфични циљ 3.2 – заштита 

природе (у даљем тексту: Пројекат). 

II 

  Пројектом из тачке I ове Одлуке извршиће се  

изградња рециклажног дворишта на КП.бр. 2831/2, потес 

Змијанац, култура – њива 5. класе, површине 0.20.00 ha, 

врста земљишта – градско грађевинско земљиште.   

 III 

 

  Рециклажно двориште из тачке II ове Одлуке 

користиће се за  намене Пројекта у периоду од најмање 5 

година од дана завршетка Пројекта. 

 

IV 

 За коришћење рециклажног дворишта  из тачке II ове 

Одлуке неће се наплаћивати накнада за  период  од 

најмање 5 година од дана завршетка Пројекта. 

 

 V 

 Задужује се Јавно  комунално  предузеће Услуга у 

Бољевцу да спроведе и прати  реализацију Пројекта и ове 

Одлуке. 

 VI 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу Oпштине 

Бољевац. 

 

 

 ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31/2018-II/12.2 

Бољевац, 20.04. 2018. године 

  

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

5. 

На основу чланова 26. и 27. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 

105/2014), чланова 4.  Одлуке о прибављању, коришћењу, 

управљању и начину располагања стварима у својини 

општине Бољевац („Службени лист Oпштине Бољевац“, 

бр. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 

25/2015, 11/17, 26/17, 29/17, 40/17) и члана 71. Статута 

Oпштине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

бр. 1/2008,  25/2015, 26/2017, 40/2017), Општинско веће 

Oпштине Бољевац  на седници одржаној  20.04.2018. 

године, донело је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за коришћење јавне имовине у 

сврху прекограничног пројекта под називом 

''Прекогранична сарадња у промоцији и развоју 

културног и историјског наслеђа у региону Сливница 

- Бољевац'' 

I 

  Даје се сагласност Културно образовном центру у  

Бољевцу да припреми и поднесе предлог пројекта као 

партнер Општини  Сливница под називом  

''Прекогранична сарадња у промоцији и развоју 
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културног и историјског наслеђа у региону Сливница 

- Бољевац'' у оквиру Другог позива за подношење 

предлога пројекта Бр. 2014ТС16I5CB007 – 2018-2 Interreg 

IPA  програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, 

приоритет 1 – одрживи  туризам, Специфични циљ 2.1. 

повећање туристичке атрактивности (у даљем тексту: 

Пројекат). 

II 

  Пројектом из тачке I ове Одлуке извршиће се  радови 

на инвестиционом одржавању Зграде  старе апсане -  

Музеја ''Тимочке буне'' и спољно уређење простора око 

зграде  на  КП. бр. 255 и КП. бр. 257 КО Бољевац 

   

 III 

 

  Објекат и простор око зграде  из тачке II ове Одлуке 

користиће се за  намене Пројекта у периоду од најмање 5 

година од дана завршетка Пројекта. 

 

IV 

 За коришћење објекта и простора око зграде  из тачке 

II ове Одлуке неће се наплаћивати накнада за  период  од 

најмање 5 година од дана завршетка Пројекта. 

 

 V 

 Задужује се  Културно образовни  центар у  Бољевцу 

да спроведе и прати  реализацију Пројекта и ове Одлуке. 

 VI 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу Oпштине 

Бољевац. 

 

 

 ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31/2018-II/12.3 

Бољевац, 20.04.2018. године 

  

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

 

6. 

На основу  члана 71. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/2008,  25/2015, 

26/2017, 40/2017), Општинско веће општине Бољевац  на 

седници одржаној  20.04.2018. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности Општини Бољевац за  учешће 

на пројекту ''Очување и побољшање квалитета вода 

кроз изградњу таложника чврстих честица'' 

I 

  Даје се сагласност Општини Бољевац да припреми и 

поднесе предлог пројекта као партнер Општини 

Чипровци  под називом ''Очување и побољшање 

квалитета вода кроз изградњу таложника чврстих 

честица''  у оквиру Другог позива за подношење 

предлога пројекта у оквиру позива 2014ТС16I5CB007 – 

2018-2 Interreg IPA  програма прекограничне сарадње 

Бугарска – Србија, приоритет 3 – животна средина, 

Специфични циљ 3.2 – заштита природе (у даљем тексту: 

Пројекат). 

II 

  Пројектом из тачке I ове Одлуке извршиће се  

изградња  таложника чврстих честица и система за 

пречишћавање отпадних вода у насељу Ртањ.   

 III 

 

  Објекат  из тачке II ове Одлуке користиће се за  

намене Пројекта у периоду од најмање 5 година од дана 

завршетка Пројекта. 

 

IV 

 За коришћење објекта из тачке II ове Одлуке неће се 

наплаћивати накнада за  период  од најмање 5 година од 

дана завршетка Пројекта. 

 

 V 

 Задужује се Општина Бољевац да спроведе и прати  

реализацију Пројекта и ове Одлуке. 

  

VI 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу Oпштине 

Бољевац. 

 

 ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31/2018-II/12.4 

Бољевац, 20.04.2018. године 

  

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

 

7. 

На основу  члана 71. Статута Oпштине Бољевац 

(„Службени лист Oпштине Бољевац“, бр. 1/2008,  

25/2015, 26/2017, 40/2017), Општинско веће општине 

Бољевац  на седници одржаној  20.04.2018. године, 

донело је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности Општини Бољевац за  учешће 

на пројекту ''Омладинска мрежа за спорт и здравље''   

I 

  Даје се сагласност Општини Бољевац да припреми и 

поднесе предлог пројекта као партнер Средњој школи 

''Патар Парчевић''   Чипровци  под називом 

''Омладинска мрежа за спорт и здравље''  у оквиру 

Другог позива за подношење предлога пројекта у оквиру 

позива 2014ТС16I5CB007 – 2018-2 Interreg IPA  програма 

прекограничне сарадње Бугарска – Србија, приоритет 2 – 

омладина, Специфични циљ 2.2 – умрежавање грађана (у 

даљем тексту: Пројекат). 

II 

  Пројектом из тачке I ове Одлуке извршиће се  

набавка опреме за спортске активности, која ће бити 

постављена у згради за спорт и физичку културу у 

Бољевцу на КП. бр. 271, објекат бр.2.  КО Бољевац. 
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 III 

  Зграда и опрема за спортске активности  из тачке II 

ове Одлуке користиће се за  намене Пројекта у периоду 

од најмање 5 година од дана завршетка Пројекта, без 

моућности отуђења истих. 

 

IV 

 За коришћење објекта из тачке II ове Одлуке неће се 

наплаћивати накнада за  период  од најмање 5 година од 

дана завршетка Пројекта. 

 

 V 

 Задужује се Општина Бољевац да спроведе и прати  

реализацију Пројекта и ове Одлуке. 

  

VI 

 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

 ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31/2018-II/12.5 

Бољевац, 20.04. 2018. године 

  

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 

 

8. 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и 

медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014, 58/2015 и 

12/2016 - аутентично тумачење),  члана 24. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', 

бр. 16/2016 и 8/2017), члана  71. Статута општине 

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

25/2015, 26/217, 40/2017), а у складу са расписаним 

Јавним конкурсом за суфинансирање пројеката из буџета 

општине Бољевац ради остваривања јавног интереса у 

области јавног информисања у 2018. години, бр. 06-

5/2018-II  од 25.01 2018. године, који је објављен у 

дневном листу Тимок од  31.01. јануара 2018. године и  

Записника о раду Стручне комисије за оцену пројеката, 

бр. 06-5/2018-II/10  од 4.04.2018. године, Општинско веће 

општине Бољевац на седници одржаној  20.04.2018. 

године донело је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о расподели средстава за суфинансирање пројеката из 

буџета општине Бољевац ради остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања у 2018. 

години 

 

I 

 1. Средства из буџета Општине Бољевац намењена 

суфинансирању пројеката производње медијских 

садржаја ради остваривања јавног интереса у области 

јавног информисања у 2018. години, расподељују се 

следећим подносиоцима пројеката: 

1)  „Штампа, радио и филм“ ДОО Бор.... 850.000,00 

динара, 

2) БУМ РАДИО - Виоровић Славиша 340.000,00 

динара, 

3) ISTOK COMPANY DOO 320.000,00 динара, 

4)  Дневни лист Данас ................... 240.000,00 динара, 

5)  За медиа ДОО Зајечар ............  220.000,00 динара, 

6)  ИСТ Медиа Бор  .....................   210.000,00 динара, 

7)  ТЕМПО НАКСИ РАДИО ........ 175.000,00 динара. 

II 

  1. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном листу општине Бољевац, а објaвиће се и на  

веб-сајту Oпштине Бољевац www.boljevac.org.rs  

  2. Решење о расподели средстава доставља се сваком 

учеснику конкурса у електронској форми. 

III 

   Сви учесници конкурса, који су добили мањи износ 

средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а 

најкасније у року од 8 дана од дана  објављивања 

решења, доставе нову спецификацију трошкова, у складу 

са додељеним средствима, односно  обавештење о томе 

да одустају од средстава која су им додељена. 

IV 

 Ово решење је коначно и против њега се може 

покренути упавни спор. Ово решење је основ за 

закључење уговора са подносиоцем који је добио 

средства за суфинансирање пројектних активности. 

V 

 Овлашћује се председник Општине Бољевац др 

Небојша Марјановић да закључи уговоре са 

подносиоцима пројекта из тачке I овог решења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У складу са одредбама Закона о јавном информисању 

и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања, Статута општине Бољевац   и  Одлуком о 

буџету општине Бољевац за 2018. годину (''Службени 

лист општине Бољевац'', бр. 40/2017) опредељена су 

средства за суфинансирање медијских  

пројеката производње медијских садржаја  из области 

јавног информисања за 2018. годину у укупном износу од 

2.355.791 динар. 

 Општинско веће општине Бољевац расписало је Јавни 

конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине 

Бољевац ради остваривања јавног интереса у области 

јавног информисања у 2018. години, бр. 06-5/2018-II  од 

25.01.2018. године. 

Стручна комисија за оцену пројеката именована 

је Решењем о именовању стручне комисије за оцену 

пројеката поднетих на јавни конкурс бр. 06-5/2018-II/10 

од 5.03.2018. године и Решењем о измени Решења о 

именовању стручне комисије за оцену пројеката 

поднетих на јавни конкурс бр. 06-5/2018-II/10 од 

27.03.2018. године 

Комисија је радила у следећем саставу: 

             -  Милош Паовић, на предлог НУНС-а и НДНВ-а 

  -  Јованка Стефановић-Станојевић, на предлог УНС-а  

  -  Саша Тодоровић, независни медијски радник. 

 Стручна комисија сачинила је записник  и  

констатовала следеће: 

 - благовремено, тј. до дана  28.02.2018. године, 

примљене су пријаве следећих медија: 

Ред. 

 бр. 

Број под којим је 

пријава  заведена 
Назив медија 

Датум 

пријема понуде 

1. 401-206/2018-III-07 ISTOK COMPANY 
DOO  

Ул. Јасиковачка 

07.02.2018. год. 

http://www.boljevac.org.rs/
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петља бб, 19224 

Салаш 

2. 401-240/2018-III-07 Каменковић Соња  

LUCKY STAR 

Ул. Пана Ђукића 
22/4/16, 19000 

Зајечар 

13.02.2018. год. 

3. 

 

401-243/2018-III-07 БУМ РАДИО- 

Виоровић Славиша  
Ул. Милана Цојића 

11, 19370 Бољевац 

14.02.2018. год. 

4. 401-250/2018-III-07 Д.О.О ММ „Бонед“ 
Ул . 9.бригаде 6/26, 

19210 Бор 

14.02.2018. год. 

5. 401-257/2018-III-07 „Штампа, радио и 

филм“ ДОО Бор 
Ул. Моше Пијаде 

19, 19210 Бор 

19.02.2018. год. 

6. 401-258/2018-III-07 Д.О.О ММ „Бонед“ 
Ул . 9.бригаде 6/26, 

19210 Бор 

19.02.2018. год. 

7. 401-259/2018-III-07 ИСТ Медиа Бор 

Ул. Моше Пијаде 
64/6, 19210 Бор 

19.02.2018. год. 

8. 401-260/2018-III-07 АС Медиа 

Ул. Драгослава 
Срејовића 4, 19000 

Зајечар 

19.02.2018. год. 

9. 401-254/2018-III-07 ВЕБ биро Зајечар 
Насеље Краљевица 

Б/8, 19000 Зајечар 

19.02.2018. год. 

10. 401-265/2018-III-07 МОТО БОЕМ 

ТРАНС ДОО 
Насеље Градиште 

бб, 19300 Неготин 

20.02.2018. год. 

11. 401-276/2018-III-07 НОВОСТИ ДАНА 
РС ДОО НИШ 

Ул. Стевана 

Каћанског 8, 18000 
Ниш  

22.02.2018. год. 

12. 401-275/2018-III-07 За медиа доо 

Зајечар 

ул. Доситејева 
бр.11, 19000 

Зајечар 

20.02.2018.год. 

13. 401-274/2018-III-07 РТВ 
МАЈДАНПЕК-Т1 

ТЕЛЕВИЗИЈА 

ул. Змај Јовина 3, 
19250 Мајданпек 

20.02.2018.год. 

14. 401-273/2018-III-07 Радио Белле амие 

Трг краља Милана 

6-8, 1800 Ниш 

20.02.2018.год. 

15. 401-272/2018-III-07 Дневни лист данас 

ул. Алексе 

Ненадовића 19-23 
11000 Београд 

20.02.2018.год. 

16. 401-271/2018-III-07 TV „Belle amie“ 

Трг краља Милана 
6-8 18000 Ниш 

20.02.2018.год. 

17. 401-270/2018-III-07 BELLE AMIE 

PORTAL 

Трг краља Милана 
6-8, 18000 Ниш 

20.02.2018.год. 

18. 401-269/2018-III-07 Тимок 

ул. Крфска бб, 
19000 Зајечар 

20.02.2018.год. 

19. 401-279/2018-III-07 ТЕМПОМ 

ПОРТАЛ 

ул. Павла Илића 4, 
19000 Зајечар 

21.02.2018.год. 

20. 401-280/2018-III-07 ТЕМПО НАКСИ 

РАДИО  

ул. Павла Илића 4, 

19000 Зајечар 

21.02.2018.год. 

  

У даљем раду, Комисија је једногласно 

предложила да се подрже пројекти следећих 

подносилаца, са следећим образложењима и 

финансијским износима: 

1)  „Штампа, радио и филм“ ДОО 

Бор...............................................................850.000,00 

динара. 

Образложење: Пројекат "Туристичка панорама- 

Бољевац" у потпуности остварује јавни интерес грађана 

Општине Бољевац у области информисања, уз довољан 

број медијских садражаја. Одлука да се доделе средства 

овој телевизији мотивисана је и чињеницом да телевизију 

Бор прате корисници земаљских, кабловских и 

сателитских мрежа, као и да је у досадашњем периоду 

остварена веома успешна сарадња у корист јавног 

интереса грађана бољевачке општине. 

Сарадња са телевозијом Бор, биће вишеструко значајна 

због тога што се садржаји, осим на каналу телевизије Бор 

пласирају на порталу и у новини Око истока. 

2)  БУМ РАДИО- Виоровић Славиша 

............................................................. 340.000,00 динара. 
Образложење: Пројекат "Домаћине боље те нашли" – 

понуђен је добар пројекат, посебно због тога што у 

пољопривредним домаћинствима - сеоским радио има 

солидну слушаност, а теме су усклађене и односе се на 

развој села и пољопривреде на територији општине 

Бољевац чиме је у највећој мери задовољен јавни 

интерес. 

3)  ISTOK COMPANY DOO 

.................................................................................. 

320.000,00 динара. 
Образложење: Пројекат  "Бољевац на врху" – пројекат у 

потпуности остварује јавни интерес грађана Општине 

Бољевац у области информисања. Његова реализација 

значи пуно на промоцији уметничког и народног 

стваралаштва општине Бољевац, нарочито 

традиционалних                       манифестација код шире 

популације. 

4)  Дневни лист 

Данас........................................................................................

..... 240.000,00 динара. 
Образложење: Пројекат "Бољевац данас – капија истока 

Србије" – пројекат говори о одрживом развоју општине 

Бољевац уз навођење проблема и кроз више новинарских 

жанрова нуди препоруку о могућностима њихових 

превазилажења. Пројекат има специфичан значај за 

промоцију потенцијала општине Бољевац на 

националном нивоу, кроз новинске чланке и портал. 

5)  За медиа ДОО 

Зајечар.....................................................................................

....220.000,00динара. 
Пројекат "Бољевачки таленти млади и успешни" је 

једини понуђени пројекат који се, кроз довољан и 

разноврстан број медијских садржаја бави промовисањем 

система вредности младих. 

6)  ИСТ Медиа 

Бор............................................................................................

.......210.000,00 динара. 
Пројекат "Старост није хендикеп" - солидан пројекат 

који се реализује од 2015. године, па је комисија 

одлучила да издвајањем средстава омогући његов 

наставак. Једина продукција која се бави подизањем 

квалитета живота старије популације. Додатно комисија 

сматра веома корисном чињеницу поткрепљену 

папирима да ће се садржаји продукције Ист Медиа осим 

на порталу емитовати и на телевизијама Бор, Књажевац и 

РТВ Хомоље – Жагубица. 
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7)  ТЕМПО НАКСИ РАДИО 

................................................................................175.000,00 

динара. 

Пројекат "Снага Бољевца" – пројекат у потпуности 

остварује јавни интерес грађана Општине Бољевац у 

области информисања, у позиционирању и 

представљању спортских, туристичких и културних 

потенцијала општине Бољевац. 

 Комисија је једногласно предложила да се не 

подрже пројекти следећих подносилаца, уз 

образложења: 

1)  ВЕБ биро Зајечар – пројекат „Чаробне приче 

Бољевца“ - пројекат не испуњава у довољној мери јавни 

интерес грађана општине Бољевац у области јавног 

информисања, пре свега видљивошћу и 

препознатљивошћу медија преко којег се реализује; 

2)  АС Медиа– пројекат „Лепоте општине Бољевац“ - 

пројекат не испуњава у довољној мери јавни интерес 

грађана општине Бољевац у области јавног информисања 

због недовољне инвентивности и нејасне концепције; 

3)  Каменковић Соња LUCKY STAR – пројекат „Реци 

не насиљу“ - пројекат не испуњава у довољној мери јавни 

итерес грађана општине Бољевац у области јавног 

информисања, нити пружа економску оправданост за 

понуђене садржаје; 

4)  Д.О.О. ММ „Бонед“ пројекат „Одборници имате реч“ 

- пројекат не испуњава у довољној мери јавни итерес 

грађана општине Бољевац у области јавног 

информисања, пре свега видљивошћу и 

препознатљивошћу медија преко којег се реализује; 

5)  Д.О.О.  ММ „Бонед“ – недељник Тимочке  пројекат 

„Бољевац по мери грађана“ - пројекат не испуњава у 

довољној мери јавни итерес грађана општине Бољевац у 

области јавног информисања, због малог броја 

понуђених медијскох садржаја и нејасних тема које 

обрађује; 

6)  МОТО БОЕМ ТРАНС ДОО пројекат „Бољевац 

инфо“ - пројекат не испуњава у довољној мери јавни 

итерес грађана општине Бољевац у области јавног 

информисања. Пројекат је процењен на далеко већи 

износ од конкурсом предвиђеног највишег, уз основану 

сумњу у могућност свакодневног праћења догађаја на 

подручју општине Бољевац; 

7) НОВОСТИ ДАНА РС ДОО НИШ пројекат „Туризам 

и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво 

у оптини Бољевац“ – понуђени број медијских садржаја 

није еквивалентан средствима за која се аплицира, а 

медиј преко кога би пројекат био реализован није 

препознатљив грађанима општине Бољевац; 

8) Радио Белле амие пројекат „Бољевац – општина 

информисаних грађана“ веома опширан и недовољно 

јасан и прецизан значај пројекта и његови циљеви. 

Пројекат је превише усмерен ка промоцији рада органа 

локалне самоуправе; 

9) Белле амие Портал пројекат „Глас Бољевца“ 

понуђени број медијских садржаја и форма медија преко 

кога би се пројекат реализовао не оправдавају тражена 

средства за реализацију; 

10) РТВ МАЈДАНПЕК-Т1 ТЕЛЕВИЗИЈА пројекат 

„Екологија и рурални развој општине Бољевац“ – медиј 

преко кога се пројекат реализује видљив је само преко 

кабловског оператера што не гарантује добру видљивост 

међу грађанима општине Бољевац; 

11) ТЕМПО ПОРТАЛ пројекат „Вести за Бољевац“ 

превише уопштен опис пројекта, прецењене вредности а 

с обзиром да је и Темпо Накси радио у истом власништву 

као и Студио 101, комисија одлучује да не подржи овај 

пројекат; 

12) Тимок пројекат „Бољевац и његови грађани граде 

партнерство“ – пројекат је веома скуп и комисија је 

уочила бројне нелогичности. Ослањање на представнике 

надлежних органа локалне самоуправе не улива уверење 

да би садржај био од интереса за ширу популацију; 

13) РТВ Белле амие ДОО пројекат „И ја могу бити 

газда!“ медиј преко кога се пројекат реализује видљив је 

само преко кабловског оператера, тако да већини грађана 

на подручју општине Бољевац није доступан. 

На основу наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву овог решења. 

 Упутство о правном средству: Ово решење је 

коначно.  Против овог решења може се покренути 

управни спор, у року од 30 дана од дана објављивања. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-31/2018-II/14 

Бољевац, 20.04.2018. године 

  

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 
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9. 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, 

број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016) и члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007),  члана 7. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Бољевац („Сл. 

лист општине Бољевац“, бр. 19/2014)   и предлога Радног тела Фонда за развој пољопривреде општине Бољевац, уз 

предходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Србије, број  

320-00-02418/2018-09 од 30.03.2018. године, и сагласности Општинског већа општине Бољевац број 06-31/2018-II/3 од 

20. 04. 2018. године, Општинска управа општине Бољевац доноси 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 

 МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ  ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Поглавље 1: Опште информације 

 

1.1. Анализа постојећег стања 

  

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 

 

У Источној Србији, у долини Црног Тимока у Тимочкој крајини, између планинских венаца Кучајских 

планина, Самањца, Ртња, Тумбе, Слемена и Тупижнице, простире се планинска, недовољно развијена, изразито ретко 

насељена Општина Бољевац. 

Окружена је општинама Соко Бања, Ражањ, Параћин, Деспотовац, Бор, Зајечар и Књажевац. 

Једна од водећих привредних грана у Бољевцу је пољопривреда. Брдско планинско подручје овог краја има 

одличне предуслове за сточарску производњу, као и за одеређене врсте воћака. Уз сточарство и воћарство, ово 

подручје обилује разноврсним самониклим лековитим биљем и печуркама. Уз индустрију у Бољевцу ради и одређен 

број прерађивачких капацитета. Од постојећих објеката за прераду примарних пољопривредних производа су 

Житопромет Бољевац, млин и пекара у Валакоњу. Основна карактеристика општине Бољевац је мали број 

прерађивачких капацитета за прераду пољопривредних производа и да наше подручје углавном служи за обезбеђење 

сировина за прерађивачке капацитете на другим територијама. Зато је нужно да се сумирујући досадашње 

прерађивачке капацитете, у наредном периоду предвиди и изградња капацитета који би дали финалне производе у 

функцији извоза. 

Током деведесетих година прошлог века постојало је неколико фондова и програма за развој неразвијених 

региона и ревитализацију села. Општина Бољевац располаже са 38.728,85 ха обрадивих површина од чега су: 10.678 

ха оранице и баште, 9.089 ха ливаде и пашњаци, 408 ха воћњаци, 62ха виногради. Пољопривредно земљиште обухвата 

46,8% територије општине Бољевац ( 38.636 ха) и представља значајан и обиман природни ресурс. Основна 

карактеристика  је релативно добар квалитет и повољна структура. Од укупне површине пољопривредног земљишта 

под ораницама и баштама је 46,7%, ливаде обухватају 28,6%, пашњаци 20,2%, на 3,2% се простиру воћњаци, док свега 

1,3% површине заузимају виногради. 

Целокупан простор општине Бољевац представља прави природни резерват са изузетним природним 

лепотама и реткостима. Пред атрактивности Ртња, Кучаја, Малиника, Радовањске реке, Боговинске пећине, врела 

Црног Тимока у Кривом Виру, уз разноврсни биљни и животињски свет, представљају изузетне природне предуслове 

који су у великом раскораку са њиховом валоризацијом. 

На територији општине постоји неколико вредних културно-историјских споменика. Изнад села Јабланица 

налази се манастир Крепичевац са Црквом Свете богородице из 1500. године, у којој је вредан зидни иконостас 

украшен фрескама. Недалеко од села Лукова налазе  се рушевине манастира Лапушње, са црквом Светог Николе из 

1501. године, задужбине кнеза Богоја и његове жене Маре, такође у Кривом Виру налази се манастир Лозица из 14. 

века. 

Најважнији природни ресурси у општини Бољевац за развој локалне привреде представљају: 

- велике површине под шумама са богатом ловном фауном. Подручје се одликује великим бројем самониклих 

лековитих биљних врста (преко100 биљних врста); 

- водни потенцијал - могућност наводњавања и флаширања пијаће воде, односно изградња мини хидроелектране; 

- климатски и земљишни услови за развој пољопривредне производње ( сточарство, лековито биље, воћарство и 

повртарство)  и  изградњу ветрогенератора као постројења за производњу алтернативне енергије; 
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- минералне сировине ( доломит, глина, бетонит, украсни камен и племенити метали). 

Поред пољопривреде на територији општине Бољевац постоје услови за развој метало- прерађивачке индустрије, 

текстилне индустрије, рударства и енергетике, дрвне индустрије али и туризма/ еко- туризма. 

Број становника на територији општине Бољевац је 12.994 становника, са густином насељености од 15,5 

становника/kм
2
 је најмање насељена општина у Зајечарском округу и спада у ред мање насељених општина у 

Републици, у општини Бољевац има 25 месних заједница.  

Сва насеља осим самог седишта општине бележе интензиван одлив становништва. Број становника у општини се 

драстично смањује. Годишња стопа смањења становништва износи око 4,5%. Основни узроци смањења броја 

становника су: низак наталитет, повећане стопе морталитета и миграциони процеси. 

Значајно је изражен тренд старења становништва. Врло изражен проблем у општини је незапосленост што се 

огледа и у чињеници да је на раду у иностранству било 1385 људи ( попис из 2011. године). Незапослених према 

евиденцији Завода за тржиште рада износи око 10% од укупно радно способног становништва. Укупан број лица која 

траже посао креће се преко 1000. 

Учешће пољопривредног у укупном становништву износи 36,9%. У свим селима има значајан број мешовитих 

газдинстава. Мали је број специјализованих газдинстава. У једном броју села близу туристичких локација, значајно су 

присутни тзв. викендаши, у селима има мало деце. Радно способно становништво има тренд старења. У великом броју 

села има више пензионера од радно способног становништва.       

За бржи рурални развој општине Бољевац неопходно је предузети низ мера које би за циљ имале развој 

пољопривреде, инфраструктуре,  враћање младих на село и њихово образовање и едукацију. Локална самоуправа је 

од кључног значаја за рурални развој који се односи на: изградњу локалних путева за повезивање сеоских са градском 

средином, пружању подршке за образовање младих, изградњу школа, спортских објеката по селима, технолошки 

развој пољопривредне производње и стручно образовање пољопривредних произвођача. Овим активностима би се 

побољшали услови живљења у руралној средини. Важна мера развоја пољопривреде је укрупњавање 

пољопривредних површина, спровођењем  комасације како би се створили предуслови за примену нових технологија 

и економских показатеља у пољопривредној производњи.  

         Развојем партнерства јавног и приватног сектора, створили би се услови за бржи развој пољопривреде и 

унапређења живота на селу. Техничко-технолошка опремљеност сектора пољопривреде захтева значајније 

инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, модернизацију опреме, технологије и јачање 

партерства са удружењима и организацијама произвођача.  

         

Општина Бољевац је до сада усвојила следећа стратешка документа:   

- Стратегија одрживог развоја општине Бољевац од 2010-2020. године,  

Поред наведенe стратегијe донета су и планска акта: 

-Просторни план општине Бољевац. 

  

УВОД 

 

1.1.1. Географске и административне карактеристике 

 

Општина Бољевац се налази у Источниј Србији, односно Тимочкој крајини. Простире се на 827 км
2
. 

Територија општине административно припада Зајечарском округу.  

 

ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ                                                                      ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 
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И поред доминирајућих планских предела, подручје општине Бољевац је релативно добро повезано друмским 

саобраћајницама. Магистрални коридор Параћин - Зајечар пресеца општину правцем исток- запад и преко превоја 

Столице (601м) повезује долину Тимока са Поморављем, односно аутопутем Београд- Ниш. Преко превоја Лукавице и 

Рашинци, па огранцима Ртња, Бољевац је повезан са Соко Бањском котлином, а преко венца Влашка Капа са 

Књажевачком регијом.  

Број становника на територији општине Бољевац је 12.994 становника, са густином насељености од 15,5 

становника/км2 је најмање насељена општина у Зајечарском округу и спада у ред мање насељених општина у 

Републици, у општини Бољевац има 25 месних заједница.  

 

 

 

1.1.2. Природни услови и животна средина 

 

Рељеф у основи има плански карактер. Мањи део простора општине, према северо - истоку, долином Црног 

Тимока, заузимају ниска брда и равнице, што је и узорковало бољу инфраструктурну повезаност територије општине 

са Зајечарском котлином  и осталим деловима Тимочког басена. Долина Црног Тимока правцем југозапад - 

североисток пресеца општину на два дела, од којих је северни део виши и пространији, али ретко насељен ( 6 насеља), 

док је јужни нижи, мањи по површини, али насељенији (14 насеља). 

Посебну специфичност овога краја представљају бројни водотокови који потичу из јаких врела. Такође, на 

кречњачким теренима  Кучаја налази се већи број подземних водених токова. 

Највећи део општине представља планинско подручје. Општина је скоро са свих страна окружена планинским 

венцима: са севера и северозапада Кучајским планинама и Маљеником, са југа гребенима Самањца, Ртња, Тумбе и 

Слемена и са истока огранцима Тупижнице. Мањи део простора општине, према северо- истоку, долином Црног 

Тимока, заузимају ниска побрђа и површи. 

Најмаркантније тачке у рељефу представљају планина Ртањ и долина Црног Тимока са плодним земљиштем ( 

алувијалнимравнима дуж целог тока и очуваним старим трасама Валакоње, Подгорац). Надморска висина општине се 

креће од 260 до 1.565 метара. 

Количина атмосферских падавина је мала. Средња годишња температура ваздуха је +10,2
о
C. 

Геолошка структура земљишта представља резултанту непрекидних, бројних и разноврсних тектонских 

покрета (палеозојски кристални шиљи, мезозојски кречњаци, андезити, лапорци и пешчари, пескови, глине), од којих 

су веома значајну улогу одиграле језерске воде.  

Разноврсни педолошки састав земљишта допринео је егзистирању правог богатства биљних врста („природна 

лабораторија“). Огромно шумско богатство представља највреднији природни потенцијал.  

Клима је углавном континентална, са топлим летима и оштрим и дугим зимама. 
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Значај климе и утицај њених елемената на живот свих организама па и биљака је врло велики и вишеструк. 

Основни показатељи климе неког подручја су податци о средњим месечним и годишњим падавинама и температурама 

ваздуха. 

Средње годишње вредности влажности ваздуха креће се око 75%. Годишњи режим влажности показује 

максимум у зимским месецима и минимум лети ( јули, август). 

На целој територији у већем или мањем степену изражена је депресија вредности годишњих сума падавина. 

Пољопривредно земљиште обухвата 46,8% територије општине Бољевац ( 38.636 ха) и представља значајан и 

обиман природни ресурс. Основна карактеристика  је релативно добар квалитет и повољна структура. Од укупне 

површине пољопривредног земљишта под ораницама и баштама је 46,7%, ливаде обухватају 28,6%, пашњаци 20,2%, 

на 3,2% се простиру воћњаци, док свега 1,3% површине заузимају виногради. 

Разноврсност и обимност пољопривредног земљишта, општи климатски услови, еколошки чиста средина, као 

и дугогодишња традиција становништва да се бави пољопривредном производњом уз изграђене капацитете, 

представљају изванредну подлогу за развој пољопривредне производње. 

Пољопривредно земљиште као ресурс је од прворазредног значају за општину, његов развојни значај 

зависиће, пре свега, од развоја сточарске производње, изградње објеката за прераду пољопривредних производа, 

промене структуре производње (повећање површина под воћарским и повртарским културама, лековитим биљем и 

др.), примене агротехничких мера и повећање површина под системима за наводњавање. 

На територији општине Бољевац се налазе најзначајнији водни ресурси. Река Црни Тимок је најзначајнији 

водени ток са врелом у Кривом Виру и током кроз читаво подручје општине. Северно и јужно од долине којом 

протиче Црни Тимок је брдско – планинско подручје испресецано многобројним водотоковима, притокама Црног 

Тимока, међу којима су Радовањска река, Мировштица, Арнаута и Злотска река. На територији општине присутна су 

многобројна врела од којих поједина карактерише велика издашност и квалитет. У Кривом Виру се налази недовољно 

истражен терминални извор. 

Развојни значај водног ресурса зависиће у првом реду, од заштите и очувања природних особина водотокова, 

изградње регионалног система – Боговина, изградње рибњака и система за наводњавање на површинама 

пољопривредних газдинстава.            

 

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 

 

1.1.3. Демографске карактеристике и трендови 

 

Укупан број домаћинстава износи 4.743 домаћинства по попису из 2011. године. Пошто има густину 

насељености од 15,5 становника / км
2
 спада у најмање насељену општину у Зајечарском округу, и спада такође у ред  

мање насељених општина у Републици. Највећи број становништва на територији општине Бољевац чини 

становништво у сеоским насељима.  У свим насељима сем у самом седишту Општине, бележи се интензиван одлив 

становништва. Број становника у општини се драстично смањује.  

Годишња стопа смањења становништва износи око 4,5%.  

Основни узроци смањења броја становника су: низак наталитет, повећање стопе морталитета и миграциони 

процеси. Значајно је изражен тренд старења становништва. Врло изражен проблем у општини је и незапосленост, што 

се огледа и у чињеници да је на раду у иностранству било 1.385, према попису из 2011. године.  

Незапослених према евиденцији завода за тржиште рада износи око 10% од укупно радно способног 

становништва.  

Учешће пољопривредног у укупном становништву износи 36,9%. 

 У свим селима има значајан број мешовитих газдинстава.  У селима има мало деце. У великом броју села има 

више пензионера него радно способног становништва. 

Број становника старији од 60 година чини 27, 5%, док је млађи узраст од 14 година тек 14,9 % укупног 

становништва.  

Што се тиче полне структуре укупно је 12.994  полно зрелог становништва, од тога је  7.725 је мушкараца док 

је 8.124 жена.  

Највећи број незапослених по старосној структури  јесу лица преко 50 година, мада ништа мање не заостају 

ни они између 30-40 година. 

 

1.1.4. Диверзификација руралне економије  

 

             Пољопривредну производњу у сеоским домаћинствима карактерише велика уситњеност катастарских парцела, 

застарела опрема и машине, старење становништва због миграције младих ка градском језгру, недовољна едукација 

становништва, шаренило у пољопривредној производњи, ниске цене пољопривредних производа, ниски приноси и 

слабији квалитете пољопривредних производа од оног који се тражи на тржишту ЕУ. 

Пољопривредна газдинства се баве сточарском, ратарском, малим делом воћарском производњом, крајњи 

циљ такве произвоње је мала количина пољопривредних производа који се нуде на тржишту. Од укупних 4.743 
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домаћинстава у општини Бољевац, у сеоским срединама су  3.401 домаћинства. Упоређујући домаћинства и 18.165 ха 

ораничних површина, потврђује се чињеница о уситњености производње и немогућности производње тржишних 

вишкова. 

Процесом власничке  трансформације, поједина предузећа која су била носиоци пољопривредне производње 

су у процесу приватизације, а решавање статуса задруга очекује се доношењем Закона о задругама („Службени 

гласник РС“ број: 112/2015). Опште стање ових субјеката који су били  носиоци пољопривредне производње су у 

изузетно лошем финансијском стању, па готово и не раде, самим тим и не обављају улогу носиоца развоја 

пољопривреде на нашем подручју. Постојећи објекти су првенствено за примарну пољопривредну производњу и као 

такви представљају добру полазну основу за развој пољопривреде општине Бољевац. 

Основна карактеристика коришћења пољопривредног земљишта у општини Бољевац је уситњеност парцела, 

неадекватна примена агротехничких мера, минимално коришћење минералних ђубрива, неправилна примена 

хемијских средстава и др. За правилно коришћење пољопривредног земљишта и постизање високих приноса 

неопходна је редовна контрола плодности земљишта ( микро и макро елемента, ph вредност и хумус). 

 Застарелост капацитета и неинвестирање у нове технологије довело је до смањења учешћа великих предузећа 

у друштвеном бруто производу општине, али са друге стране јачање приватног предузетништва довело је до њиховог 

значајнијег утицаја на привредн живот општине. То је дуг и сложен процес који треба подржати због флексибилности 

производње малих капацитета. Најмногобројније су у општини Бољевац мале занатско - трговинске радње којих има 

око 200 и у просеку запошљавају 3-4 радника и њихов број се стално мења.  

  

Туризам 

 

У општини је 2006. године  основана туристичка организација.Туристички капацитети су слабо развијени. 

Капацитети за смештај туриста су скромни. Рурални туризам је у раној фази развоја.  

Најзначајнија манифестација која се организује је Етно – фестивал „Црноречје у песми и игри“. 

Манифестација приказује традиционалну културну баштину. Одржава се сваке године другог викенда у јуну. Посебни 

део фестивала је Предтакмичење трубача за Сабор у Гучи. Црноречје садржи и програм уметничке и етно – музике, 

изложбе производа старих заната и продајну изложбу здраве хране. У оквиру Црноречја, уведен је програм 

„Предтакмичење фрулаша Источне Србије“ за републички сабор „Ој Мораво“ у Прислоници, фестивал дечијег 

народног стваралаштва у Илину као и сусрети села, који се одржавају сваке године. 

  

Планина Ртањ  

  

Разуђеност терена, различит геолошки састав и чиста животна средина условили су да маркантна планина 

Ртањ ( врх Шиљак 1565 м), са истоименим насељем у подножју  буде позната по великом богатству биљних врста. 

Лековите и ретке биљке сматрају се угроженим. Прве због нестручног брања, а друге зато што су у природи присутне 

у малом броју врста и на ограниченим локалитетима. Велики број врста је законом заштићен.  Посебно интересантне 

су лековите биљке, неке специфичне само за овај крај: чибуковина, покосница, јаребика (Sorbus aucuparia), кчица 

(Eruthraea centaurium), трава ива (Teucrium montanum); ретки примерци седмолиста, вратике, плаве линцуре (Gentiana 

sp.), вранилове траве (Origanum vulgare), жути каћун (Crocus moesiacum), плави каћун (Crocus tommasinianus), златно 

жути каћун (C. Chrusantus), звонце (Edraianthus serbicus), кантарион (Hipericum boisseri), српска рамонда (Ramonda 

serbica), велика саса (Pulsatilla vulatis), планинска саса (P. montana), Rosa spinossima itd. 

Преко  1000 м.н.в. око превоја Бабе расте широко познати ртањски чај (Satureja montana). Врста Nepeta 

rtanjensis први пут је  забележена  1974. год. (др Бојана Милојевић) на јужним падинама Ртња. Ову реликтну  и 

ендемичну врсту Међународна унија за заштиту и очување природе IUCN (International Union of Conservation of 

Nature)  за сада је категорисала као неодређену (I). Као врста од међународног значаја ова ароматична и потенцијално 

лековита биљка је законом заштићена на подручју Србије и заслужује већу пажњу. 

 

„Мала јасенова глава“  

 

СРП је у пределу званом „Мала јасенова глава“ решењем Завода за проучавање реткости бр. 01-380-1 од 

26.06.1961. године стављен под заштиту државе. Представља Букову састојину (Fagus moeciaca) са тисом  (Taxus 

baccata). Површине је  6,30 ха. Налази се на подручју општине Бољевац, К.О. Криви Вир. Резерватом газдују ЈП „ 

Србијашуме“. 

 

Природни спелолошки споменик „Боговинска пећина“ 

 

Природни спелолошки споменик „Боговинска пећина“ је заштићена решењем бр. 633-710/74-03 од 10.09.1974. 

године од стране СО Бољевац. Боговинска пећина је најдужи испитани спелолошки објекат (7.000 м испитаних 

канала) у Србији. Специфичне је морфологије и хидрологије са колонијама специфичних кристалних украса. 
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Природно добро је угрожено потенцијалним плановима за изградњу акумулације. Изградњом акумулације 

постоји реална опасност од потапања доњих хоризоната Боговинске пећине.  

Установљење заштитних мера и начина старања о овом природном добру је, према новој законској 

процедури, у надлежности Владе Републике Србије. 

  

Споменик природе „ Лазарев кањон“  

 

Споменик природе „Лазарев кањон“ је површине 1.755,50 ха и простире се на територији општина Бор и 

Бољевац. На територији општине Бољевац заузима око 579,20 ха. 

Споменик природе „Лазарев кањон“ је стављен под заштиту  Уредбом Владе Србије („Сл. гласник РС бр.16/2000“) од 

10.05.2000. године.  

Споменик природе „Лазарев кањон“ је јединствен сплет кречњачких кањонских долина са бројним 

спелолошким објектима  (Лазарева пећина и Верњикица), појавом крашке циркулације вода, изузетне флористичке и 

фитоценолошке разноврсности, богатог и разноврсног  животињског света, изванредне предеоне разноликости и 

лепоте.  

  

Други локалитети  

 

Решењем надлежног Завода број 03-1958/2 од 18.11.1994. године за заштиту су евидентирани: 

- клисура Радовањске реке као амбијентална целина раритетних хидрогеолошких и амбијенталних обележја и  

-  врело Црног Тимока у селу Криви Вир због раритетних хидрогеолошких и амбијенталних обележја. 

По концепту заштите природних добара, на ширем подручју заштите предлажу се врело Бук, ( изворишно 

врело Лозице), леденица (на Ртњу), високопланински део  Ртња ( преко 1000 м.н.в.).   

По мишљењу Завода за заштиту природе, планско усмеравање дугорочног подручја слива акумулације 

Боговина ако до њега дође, треба синхронизовати са очувањем и унапређењем укупне амбијенталне вредности 

подручја која интегрално чине: гребен Ртња, црноречка долина и јужни обод Кучајских планина.  

Просторним планом Србије Кучајске планине, чији је јужни обод обухваћен сливом хидроакумулације 

Боговина предвиђен је за категоризацију као национални парк  или парк природе. 

 

Заштићена непокретна културна добра   

- Манастир Крепичевац је грађен почетком 16. века, у стилу моравске школе. Живописана је, али су само мање 

површине живописа сачуване. Има зидни иконостас са неколико сачуваних икона – Христа, Богородице, Св. Јована, 

Благовести. Крепичевац је место живота женског монашког реда.  

-  Манастир Лапушња је полусрушени споменик културе од великог значаја. Цркву св. Николе и манастирске зграде  

су  подигли 1501. године војвода Јован Радул и велики паркалаб ( начелник округа) жупан Гергина, а живописао кнез 

Благоје, његова жена Мара и деца 1510. године.  

-  Црква Лозица је посвећена Св. Арханђелу. Не зна се када је саграђена, али се први пут спомиње у турском попису 

1455. Године. Обновљена је 1680. и 1850. године. Црква је моравског типа.  

-  Срква Св. Илије у Бољевцу подигнута је 1861. године, а осликана 1863. године.  

-  Васкрс Свете Тројице у Сумраковцу је камени споменик у облику великог каменог крста, настао је 1830. године и 

обележава велику епидемију куге која је погодила мештане овога села.  

- Зграда музеја „ Тимочке буне“, односно зграда некадашњег затвора, саграђена је 1861. године. Зграда је 

адаптирана 1980/81. године, али због подземних вода угрожени су и зграда и музејска поставка. 

 - Зграда старе општине у Кривом Виру подигнута је око 1840. године. У овој згради су вршене припреме за 

Тимочку буну. 

-   Османбегова или Хајдук – Бегова чесма у Подгорцу је подигнута крајем 18. века.  

-  Основне школе у Лукову и Јабланици представљају једине две очуване старе школе, грађене на прелазу из 19. у 

20. век.  

Археолошка налазишта из праисторије  

- Сумраковац – бакарна секира из доба неолита,  

- Оснић – бакарни чекић крстастог облика, крај винчанско – плочничке фазе,  

- Атар села Савинац – две крстасте бакарне секире, крај винчанско – плочничке фазе, 

- Локалитет Баре – остава са 49 бронзаних и гвоздених предмета из периода Халштата ( 750-400 г.п.н.е.), 

- Локалитет Стрмљана, код Подгорца – посуда од печене земље из раног бронзаног доба, двопетљаста бронзана 

фибула из периода Халштата ( 750-400 г.п.н.е.),  

- Атар Савинца, крај Ђаволског потока -  стара рударска окна, гомиле шљеке и бројне алатке од бакра. 

 

Археолошка налазишта из античког периода  
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- Трагови рударења за које се претпоставља да припадају римском периоду се налазе у атару села Лукова, у области 

око Злота, Подгорца и Боговине, у реону Савинца и Оснића, и на правцу Врбовац ( Марков камен) – Бачевица – 

Ласово.  

- Остатци римских утврђења кастела се налазе: Градиште на брду Лазина, североисточно од Кривог Вира, градиште на 

Црвеном камену, непосредно изнад Лукова, Латински град, северно од Јабланице (највеће утврђење), градиште на 

десној обали реке Мировштице, код села Мирова, градиште на истоименом брду између Илина и Рујишта, градиште 

на Јежевици, источно од села Добрујевца, градиште на брду Тилва Рош, код села Савинца. Сва градишта осим 

Латинског града су скоро заравњена и обрасла шикаром. Развалине се тешко препознају јер нису вршена археолошка 

ископавања. 

-  Локалитет Селиште, код Сумраковца, насеље је из Римског периода. 

 

Народно градитељство   
 

- Механа у Лукову, подигнута 1835. године, 

- Механа Хајдук Вељко у Лукову, подигнута 1855. године.  

Сагледавајући стање пољопривреде и њен степен развијености, као и све природне потенцијале општине 

Бољевац, диверзификација руралне економије Општине је могућа у правцу  развоја и изградње капацитета за 

прераду примарних пољопривредних производа и развој туризма као допунска активност сеоских домаћинства 

 

1.1.5. Рурална инфраструктура 

  

         Локална самоуправа значајна средства улаже у инфраструктуру, тако да сваке године асфалтира велики број 

локалних путева, градских и сеоских улица, уређују се некатегорисани, пољски и атарски путеви, у циљу обезбеђења 

што бољих услова за живот у сеоским срединама. 

Водопривредна структура је релативно добро развијена. Организовано је снабдевање грађана Бољевца и мањег броја 

насеља, водом за пиће са изворишта „Мировштица“ у Мирову. Одређен број насеља располаже водоводном мрежом, а 

мањи број се још увек снабдева из сопствених бунара.  

У селу Мали Извор налази се извориште Јавног регионалног водосистема Боговина -Бор. Воду за пиће са овог 

изворишта користе становници села Боговина и у току су припреме за   

прикључење и других села, као и самог Бољевца. 

 Канализационом мрежом покривен је само део града. Систем за одвођење санитарних отпадних вода покрива 

само општина  Бољевац. Систем је одвојен тј. посебно се одводе санитарне, а посебно атмосферске отпадне воде. 

Индустријске отпадне воде се са или без предтретмана уводе у фекалну канализацију. 

Послове дистрибуције електричне енергије на територији општине Бољевац, обавља Електродистрибуција 

Зајечар РЈ Бољевац.  

Цела општина је покривена мрежом фиксне и мобилне телефоније. У овом тренутку на  

територији општине постоје 3 мобилна оператера: „ Телеком Србија“, „ Теленор“ и „VIP“. Заступљени су кабловски 

оператери, интернет се остварује путем АДСЛ-а и провајдера бежичног интернета. 

Општину Бољевац чине 20 насељених места, (Закон о територијалној организацији „ Службени гласник РС“ број 

129/2007): 

1. Бачевица, 

2. Боговина, 

3. Бољевац, 

4. Бољевац село, 

5. Валакоње, 

6. Врбовац, 

7. Добро Поље,  

8. Добрујевац,  

9. Илино,  

10. Јабланица, 

11. Криви Вир,  

12. Луково, 

13. Мали Извор, 

14. Мирово, 

15. Оснић, 

16. Подгорац, 

17. Рујиште 

18. Ртањ, 

19. Савинац, 

20. Сумраковац, 
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 ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

1.1.6. Стање пољопривредних ресурса  

 

Обзиром да је у општини Бољевац комасација извршена у два села Сумраковцу и Кривом Виру где је при 

крају јасно је да нема много пољопривредних газдинстава која поседују велике површине, највише је оних који имају 

од 1-5 ха земље. 

Највише пољопривредног земљишта отпада на: оранице, затим ливаде и пашњаке, крмно биље, житарице, а 

затим следе површине под воћњацима, виноградима и поврћем. Значајан број пољопривредника се бави сточарством, 

па су зато велике површине под житарицама и крмним биљем. Предео поред Тимока користи се за повртарство  и 

ратарство. Веома мала количина пољопривредних производа се прерађује, углавном се примарни производ продаје на 

пијаци. 

 

 

1.1.6.1. Земљиште  

 

Општина Бољевац има 30.961 ха обрадивих површина. У долини реке Тимок заступљено је најквалитетније 

земљиште алувијум, алувијално – делувијално земљиште и смолница. Од 20.401 ха коришћеног пољопривредног 

земљишта, 18.165 ха се користе као оранице и баште, 408 ха воћњаци, 62 ха виногради, 10.990 ха ливаде. 

На шуме отпада око 41.155 ха.  

У општини Бољевац има укупно 2.994 пољопривредних газдинстава која обрађују 20.401 ха обрадивих 

површина од чега је 2.277 уписано у регистар пољопривредних газдинстава. Највише је оних газдинстава која имају 

површину од 5-20 ха., а најмање је оних са 20-100 ха, док преко 100 ха нема ни једно газдинство, од чега највећи део 

површина отпада на пашњаке и ливаде.  

Од укупног броја обрадивих површина наводњава се само 227 ха у приватној својини и то највише ораница и 

башти. 

 

1.1.7. Вишегодишњи засади 

 

Општина Бољевац располаже са добрим земљишним и климатским чиниоцима за развој воћарства и 

виноградарства. И воћарство и виноградарство су заступљени.  

Под воћњацима се налази 408 ха, од чега на засаде јабука отпада 60 ха, засаде крушака 28 ха, шљива 198 ха, 

брескви 6 ха, засаде вишања 29 ха, на засаде ораха и лешника спада 50 ха, док на засаде малина и купина отпада 3ха, 

под виноградима се налази укупно 62 ха. Подстицајним средствима из Фонда за развој пољопривреде општине 

Бољевац, донацијама Светске организације ФАО, на територији Општине у предходних 4 година, засновани су 

вишегодишњи засади на површини од око 80 ха. 

 

1.1.8. Сточни фонд 

           Општина Бољевац  има добре географске и климатске услове за развој сточарства. Има доста расположивих 

пашњака и обрадивих ливада за производњу крмног биља и ратарских култура, које се користе за исхрану стоке. 

Најраспрострањеније су површине под луцерком 2.059 ха, затим под детелином 1.555 ха, мешаним травама 1.044 ха, и 

под крмним легуминозама 51 ха. 

Стока се углавном одгаја у наменским објектима и преуређеним просторима. Штале су довољно простране, 

али не одговарају зоотехничким условима, и лоциране су поред куће. Стока се углавном држи у везаном систему 

држања током целе године, осим села Боговина, Подгорац и Криви Вир у којима се стока напаса током летњих 

месеци.  За испашу се користе сопствени пашњаци, напуштене парцеле (утрине) и планински пашњаци.  

Исхрана се заснива на неизбалансираним оброцима. Посебне потребе у исхрани одређених категорија се не 

поштују. У исхрани се користи зелена маса са травњака (испаша, покошена зелена маса, сено). Дуга употреба истих 

травних површина, без примене агротехничких мера, је довела до опадања приноса и квалитета травне масе.  

Скоро свако пољопривредно газдинство има објекат за чување бар једне врсте стоке, а понека газдинства 

имају и више изграђених објеката. Објекти за чување стоке су углавном у власништву. Најбројнији су објекти за 

чување говеда 2.291, затим свиња 2.241, живине 1.952 и остале стоке 900. 

Највише се чувају овце 11.045 ком. од чега су само 9.012 овце за приплод, затим говеда 5.551 ком. од чега су 

3.659 краве, свиње 8.875 ком. од чега су крмаче 1.151, најмање бројне су козе 2.281 ком. и коњи 79 комада. На испаши 

је највише оваца и коза, а најмање говеда. Кокошке су најбројније међу живином, а најмање има патки. Пчеле су 

заступљене са 3.162 кошница. 

Говедарство је најразвијенија сточарска производња, иако се број грла крупне стоке смањује у последњих 30 

година. Говедарска производња је фокусирана на производњу млека.  
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Доминантна раса је домаће шарено говече у типу сименталца. Спорадично се могу наћи црно – бели и црвено 

– бели холштајн, као и мелези сименталца са црно – белим и црвено – белим холштајном. 

Просечна млечност крава је 10-15 л млека на дан, мада има домаћинстава са преко 20 л млека по крави на дан. 

Мужа је углавном ручна или малим покретним машинским музилицама. Највећа газдинства имају лактофризе, а два 

газдинства имају и затворен систем муже.  

Код оваца најзаступљенија је праменка и њени мелези. 

Живина се гаји у мањем обиму готово код свих сеоских газдинства и то за сопствену употребу за  јаја и  месо.  

Најтеже је обезбедити сигуран пласман стоке, зато што кланице откупљују стоку по нижим ценама, него што 

је цена на пијаци, а плаћају се са роком од 30 – 45 дана. Најсигурнија и најраспрострањенија је продаја на сточним 

пијацама и вашарима, али ту цене варирају и зависе од понуде и тражње. 

 

1.1.9. Механизација, опрема и објекти 

 

У општини Бољевац највећи број домаћинстава има тракторе са мањим или већим бројем тракторских 

прикључака. Постојећа механизација је углавном стара и непотпуна. Просечна старост пољопривредне механизације 

је око 20 година. У задњих неколико година стање се поправља захваљујући кредитима које даје Министарство 

пољопривреде у сарадњи са банкама, тако да се више набављају трактори и комбајни. Сада у општини има 4.243 

трактора и 261 комбајн. 

При набавци прикључних машина доста је помогла Општинска управа, односно Фонд за развој пољопривреде 

издвајајући средства за набавку опреме и механизације. Пољопривредни произвођачи расплажу са: 77 берача 

кукуруза, 1.015 тањирача, 1.552 дрљаче, 83 сетвоспремача, 981 сејалицом, 550 прскалица, 1.755 косилица, 286 

растурача минералног ђубрива, 2.164 плугова, 148 ротофреза, 74 растурача стајњака, и 2.078 приколица. 

Скоро свако пољопривредно газдинство има објекат за чување бар једне врсте стоке, а понека газдинства 

имају и више изграђених објеката. Најбројнији су објекти за чување говеда  - 2.291, где може да се смести преко 

15.807 говеда, затим објекти за свиња – 2.241 капацитета 16.854 грла, за живину – 1.952 капацитета 73.560 кокошака и 

објекти за смештај остале стоке 900 ком. капацитета 37.782 грла. 

За смештај  пољопривредних производа користе се кошеви -  1.820 ком., затим амбари – 809 ком., а најмање 

силоса само7. 

Изграђено је 920 објеката за смештај пољопривредне механизације, 9 хладњача и 6 сушара. 

У последњих неколико година све више пољопривредника се баве повртарством, подижу пластенике, да би 

произвели ране и разне производе. Тренутно у општини Бољевац има 106 пластеника. 

 

1.1.10. Радна снага 

 

Од 1.679 регистрованих пољопривредних домаћинстава колико их има у општини Бољевац, 558 газдинства су 

без чланова, 573 газдинстава има само 1 члана, 161  газдинство има 3 члана, 60 газдинства има 4 члана, 9 газдинства 

има 5 чланова, 1 газдинство има 6 члана. Мушкарци су нешто бројнији од жена, више је мушкараца запослено на 

газдинствима него жена. На пољопривредним газдинствима се годишње ангажује преко 4000 сезонске радне снаге, а 

исто је толико и стално запослених на газдинству, који се баве само пољопривредом. 

Пољопривредна газдинства која имају 1 – 2 члана су углавном старачка газдинства са преко 65 година и са 4 - 

8 разреда основне школе. На газдинствима где живе више од 7 чланова, обично су заступљене 3 генерације, где 

школска спрема зависи од година. Најраспрострањенија су газдинства на којима стално живе и баве се 

пољопривредом лица са ССС. 

 

 

 

 

 

1.1.11.   Структура пољопривредних газдинстава 

У општини Бољевац има 2.994 пољопривредних газдинстава од којих  2.475  газдинства расплажу са 9.061 

условних грла. Најбројнија су газдинства која имају мање од 4 условних грла – 2.305 газдинстава, 536 газдинстава има 

5 – 9 условних грла, 97 газдинстава има од 10 -14 условних грла, 29 газдинстава има од 15 – 19 условних грла, 22 

газдинстава има од 20 – 49 условних грла, 2 газдинстава има од 50 – 99 условних грла, а више од 100 условних грла 

нема ни једно газдинствима.  

Највећи број газдинства имају од 5 -10 ха пољопривредног земљишта (1009),  газдинства са пољопривредним 

земљиштем од 1- 2 ха (365), од 2-5 ха (935) и мање од 1 ха (235). 

 

1.1.12.   Производња пољопривредних производа 
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              У општини Бољевац најзначајнија у пољопривредној производњи је биљна производња и то: повртарство, 

затим ратарство и воћарство, али упоредо са биљном производњом, веома је значајна и  сточарска производња. 

Најраспрострањенија култура у општини Бољевац је пшеница и кукуруз који заузима највеће посејане 

површине 2.014 ха. Након тога по површинама које заузимају иду: јечам – на 465 ха, овас – на 342 ха,  и раж – на 26 

ха. Приноси кукуруза се обично крећу између 3 – 3,5 т/ха,  а пшенице и јечма око 5 – 5,5 т/ха.  

Најраспрострањеније повртарске културе су: паприка – 9ха, парадајз – 8 ха, купус – 8 ха, шаргарепа – 1 ха, а 

на бостан и јагоде отпадају 3ха. 

На подручју општине Бољевац није заступљена органска производња  и још увек нема сертификованих 

производа. 

 

1.1.13.   Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника  

 

На подручју општине Бољевац постоје 2 задруге од којих је, задруга у Подгорцу  активна и има 16 ха 

ораничних површина,  ЗЗ ,,Бољевац“ која ради, има већи број локала и у саставу задруге ради матична служба и од 

недавно започет је организовани откуп стоке и ЗЗ „Ртањска поља“, основана је у 2017. години. 

Са доношењем Закона о повраћају пољопривредног земљишта ранијим власницима, земљиште које је 

користила пољопривредна организација је одузето и тада је почело пропадање.  

Општинска управа општине Бољевац  је пружила стручну помоћ пољопривредним произвођачима у 

формирању пољопривредних удружења, тако да сада на територији Општине постоји 3  пољопривредна удружења и 

то једно је Удружење одгајивача говеда сименталске расе и два Удружење пчелара.  

Удружења су активна, у предходних 5 година реализована су  неколико заједничких  

пројеката. Оба удружења имају своје канцеларије, канцеларијски намештај и  компјутерску опрему. Удружења и 

произвођачи се увек одазивају и присутни су на стручним едукацијама и све боље су информисани о субвенцијама 

које даје Министарство пољопривреде и локална самоуправа. 

Стручне и саветодавне службе на нивоу Округа су основ преноса знања и информација и осавремењавања 

пољопривредне производње. 

Општина Бољевац ће у наредном периоду учинити све да се успостави ефикасна пољопривредна 

инфраструктура као један од најважнијих приоритета у руралном развоју општине. 

 

1.1.14.   Трансфер знања и информација 

 

Развој технологија у пољопривредној производњи је прогресиван и промене се дешавају веома брзо и зато је 

пољопривредним произвођачима неопходна стална едукација ако желе да буду конкурнтни на тржишту које је 

немилосрдно. 

Едукације и информисање произвођача су  неопходне у домену доступности и могућности коришћења 

подстицаја од стране републичких, локалних органа као и средства из пред-приступних фондова ЕУ – ИПАРД. Само 

добро обавештени произвођачи могу успешно да користе подстицајна средства и које саветодавне-стручне службе 

могу да им пруже информације о врстама и начинима остваривања подстицаја и пружање конкретне помоћи у 

аплицирању захтева.   

Пољопривредни произвођачи су веома заинтересовани за обуке и предавања која организује ПССС Зајечар, 

као и за све врсте обука организованих од стране истраживачких установа, привредних субјеката и агенција. 

Надлежно одељење за привреду и пољопривреду Општинске управе општине Бољевац труди се  да едукацију 

пољопривредника обавља у време зимског периода, када је мањи интензизтет радова у пољопривреди у присуству 

стручних лица из ПССС, семенских кућа и представника образовних институција, уз потпуно уважавање захтева 

самих произвођача. 

 

Табеларни приказ планираних мера у програму 

 

Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за меру 

(укупан износ 

по мери у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални износ 

подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете обавезе 

1. - / -  - / - - / - - / - - / -  

2. - / -  - / - - / - - / - - / -  
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3. - / -  - / - - / - - / - - / -  

n+1... - / -  - / - - / - - / - - / -  

 УКУПНО   - / - - / -    

 

 

Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални износ 

подршке по кориснику 

(ако је дефинисан) 

(РСД) 

Пренете обавезе 

1.  - / -  - / - - / - - / - - / -  

2.  - / -  - / - - / - - / - - / -  

3.  - / -  - / - - / - - / - - / -  

n-1...  - / -  - / - - / - - / - - / -  

 УКУПНО       

 

 

 

Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за меру  

(укупан износ по 
мери у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику  (%) 

(нпр. 30%, 50%, 
80%) 

Максимални 

износ подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. 

Инвестиције у физичку 
имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

 

101 

 

4.600.000,00  60-80 
од 150.000,00    до 

250.000,00  

 

2. 
Успостављање и јачање 
удружења у области 

пољопривреде 

 
 

102 
500.000,00  80   

3. 

Економске активности у 

циљу подизања 

конкурентности у 
смислу додавања 

вредности кроз прераду 
као и увођење и 

сертификацију система 

квалитета хране, 
органских производа и 

производа са ознаком 

географског порекла на 
газдинствима 

304 200.000,00  60-80  
 

 

 УКУПНО   5.300.000,00     

 

Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ подстицаја по 

јединици мере 

(апсолутни износ у 

РСД) 

Износ подстицаја 

по кориснику  (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални износ 

подршке по кориснику 

(ако је дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 
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1. 

Подстицаји за 

прмотивне 

активности у 

пољопривреди и 

руралном развоју 

402 200.000,00 
 

100 
 

 

   УКУПНО     200.000,00        

 

Табела 5.Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ подстицаја 

по кориснику  (%) 

(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1.                     

2.         

3.         

 
УКУПНО 

              

 

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене Програма  

 

Корисници подстицајних средстава Фонда за развој пољопривреде општине Бољевац у 2018. години биће: 

1. Регистрована пољопривредна газдинства са подручја општине Бољевац; 

2. Регистрована пољопривредна удружења и задруге који своју делатност обављају на подручју општине Бољевац. 

Очекује се да ће планиране мере подршке, које су намењене пољопривредним удружењима и индивидуалним 

пољопривредним произвођачима, довести до: 

-  подизања квалитета живота у сеоским срединама,  

- повећања продуктивности и ефикасности рада и запошљавања на пољопривредним газдинствима,   

-  даљег подстицаја удруживања и задругарства.             

 

 

 

 

1.4. Информисање корисника о могућностима које Програм пружа  

 

Буџет Вредност у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  (без 

пренетих обавеза) 

5.500.000,00 

Планирана средства за директна плаћања  
0,00 

Планирана средства за кредитну подршку 
0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   5.300.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 
200.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања, кредитне подршке  и у оквиру мера руралног развоја 

0,00 

Пренете обавезе 
0,00 
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Након усвајања Програма руралног развоја општине Бољевац расписаће се  Конкурс са условима и 

могућностима конкурисања као и потребном документацијом за остваривање подстицајних средстава.  

Конкурс ће бити објављен на:  

- Локалној радио станици, 

- Огласној табли у холу Општинске управе Бољевац и огласним таблама месних заједница, 

- Веб страници општине Бољевац. 

 

Све додатне информације даваће  се у канцеларији бр.21, Општинске управе општине Бољевац. 

Општинска управа општине Бољевац ће преко Одељења за локални економски развој, привреду, 

пољопривреду, одбрану, ванредне ситуације и послови месних заједница, организовати неколико трибина у Бољевцу, 

где ће се представити програм руралног развоја за 2018. годину. 

 

 

1.5. Мониторинг и евалуација/надзор реализације Програма    

 

        За мониторниг и евалуацију Програма задужено је Одељење за локални економски развој, привреду, 

пољопривреду, одбрану, ванредне ситуације и послови месних заједница – Фонд за развој пољопривреде општине 

Бољевац.     

Успешност реализације Програма зависи од свих заинтересованих страна као и њихово учешће  у његовој 

примени. 

Активности Одељења за локални економски развој, привреду, пољопривреду, одбрану, ванредне ситуације и 

послови месних заједница, односе се на стручне, административне и оперативне послове везане за координисање свих 

кључних фактора у реализацији мера и активности из Програма као и саму имплементацију Програма. 

Комисија која ће бити формирана од стране  Начелника општине  вршиће контролу поднетих захтева пре 

исплате подстицајних средстава на рачун пољопривредних газдинстава као и праћење и контролу спровођења 

Програма са циљем осигурања успешне имплементације у целини.        

  

 

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

 

2.1. Назив мере: Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава 

Шифра мере: 101  

 

2.1.1. Образложење  

 

Планирана средства за финансирање ове мере у 2018. години износе 4.600.000,00 динара. 

Опремљеност пољопривредног сектора са физичким средствима је таква да   захтева значајније инвестиције у 

модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и у опрему и  технологију. У складу са Стратегијом 

одрживог развоја општине Бољевац 2010 – 2020. године  део буџетских средстава је управо намењен модернизацији и 

расту конкурентности.  

Мера инвестиције у материјална средства пољопривредних газдинстава подржава мала и средња пољопривредна 

газдинства у циљу унапређења  средства и процеса производње, продуктивности, конкурентности као и 

технолошког оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће економске 

ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и одрживости саме производње у свим секторима пољопривредне 

производње. 

Поред повећања рентабилности и екеномске ефикасности, значајно је и повећање површина под усевима које се гаје у 

зависности од сектора јер је за тржиште важан квалитет и квантитет и континуирано присуство на тржишту 

 Мера је усаглашена са: националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије (2014-2024). 

 

Преглед по секторима: 

 Сектор: Млеко 

Сектором доминирају мали проивођачи, са одрживом и делимично одрживом производњом. Општи проблем 

предствља  квалитет произведеног млека и  производња по крави, што доводи до непрофитабилног пословања 

произвођача. Веће фарме се суочавају са лошом технологијом у исхрани животиња, недостатком квалитетног 

генетског материјала и лошим условима држања стоке. Такође, велики проблем представља правилан начин 

складиштења и дистрибуције течног и чврстог стајњака. Побољшање начина складиштења и хлађења млека, као и 

развој производа са додатом вредношћу су начини на који се може побољшати конкурентност и квалитет производа.  

Сектор: Месо 
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Сектор говедарства карактерише непостојање великих товних фарми и велики број релативно малих мешовитих 

фарми које производе млеко и месо.  

Постојеће стање у сектору указује на пад сточарске производње. Сектором доминира газдинстава са ниским 

интензитетом производње који желе да унапреде и побољшају квалитет сточарских производа. Такође, неодговарајућа 

је технологија исхране као и услови смештаја животиња. Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на 

подршку сектору како би се технолошки боље опремили и како би се приближили стандардима ЕУ  у области 

добробити животиња и животне средине.  

Сектор: Воће, грожђе и поврће 

Кључни проблем овог сектора је уситњеност поседа. Просечна површина парцеле на подручју општине се креће 0,35 

ха, а просечан посед по газдинству око 2,6 ха. Такође, високи трошкови производње и немогућност утицаја на цене  

доводе до ниског нивоа профита. Низак степен образовања и стручне оспособљености ствара потешкоће када је реч о 

правилној употреби савремене опреме и коришћењу инпута, примени савремених метода за наводњавање, што доводи 

да се на тржишту јавља недовољна количина високо квалитетних производа. 

Сектор: Остали усеви (житарице,  индустртијско и лековито биље) 

Према извршеној анализи, приноси усева у Србији су знатно нижи него у већини земаља ЕУ услед ограничене 

употребе минералих ђубрива и сертификованог садног материјала. Пољопривредници у Србији користе мање од 

половине потребне количине минералног ђубрива у односу на пољопривреднике у развијеним земљама, углавном због 

недостатка финансијских средстава, технолошке заосталости и неефикасног система трансфера технологије.  

За остваривање већих прихода по јединици површине, потребно је извршити техничко-технолошко усавршавање и 

подизање знања из ових области код произвођача. 

Сектор: Пчеларство 

Пчеларство представља изузетно атрактивну пољопривредну делатност, која последњих година почиње да се 

тржишно усмерава у правцу прихватања услова и стандарда ЕУ.   

Значајно је да пчелари општине Бољевац поседују преко 5000 пчелињих друштава. Структура је различита и велики 

број пчелара су организовани преко два удружења. Оба удружења имају подршку локалне самоуправе и додељени 

простор за рад. 

У укупном економском обиму пољопривредне производње, пчеларска производња учествује са 0,4 %. Од укупне 

количине производеног меда у претходном периоду (6,8 хиљада тона) извезено је око 45%. Најзначајније извозно 

тржиште су земље чланице ЕУ (Немачка, Италија и Аустрија), затим земље ЦЕФТА споразума (Македонија, Црна 

Гора и БиХ). За сада у Србији постоји 7 субјекта који имају извозне бројеве за извоз меда у земље чланице ЕУ. 

 

2.1.2. Циљеви мере  

Општи циљеви: 

1. Економска стабилност пољопривредних газдинстава: Економска стабилност  пољопривредних 

газдинстава; повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова 

производње;  

2. Побољшљње техничко-технолошке опремљености: одрживо управљати ресурсима и очување животне 

средине, раст конкурентности уз прилагођавање тржишту и усклађивање са стандардима и правилима ЕУ. 

 

Специфицни циљеви по секторима: 

 

Сектор: Млеко - Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње млека путем циљаних  

инвестиција на малим и средњим газдинствима; Повећање квалитета млека, нарочито у микробиолошком 

погледу (смањење броја бактерија и соматских ћелија; Усвајање добре пољопривредне праксе, као и 

прилагођавање производа захтевима савременог тржишта; Достизање стандарда у области добробити и 

здравља животиња, хигијене и заштите животне средине; Унапређење производне инфраструктура и опреме. 

Сектор: Месо - Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње меса на малим и средњим 

газдинствима (говеда, овце и крмаче/прасад); Унапређење квалитета меса говеда (систем крава-теле), коза, 

оваца и прасади у складу са националним ветеринсрским стандардима; Достизање стандарда у области 

добробити и здравља животиња, хигијене и заштите животне средине; Побољшање квалитета и 

конзистентности производње кроз инвестиције у опрему и механизацију. 

Сектор: Воће, грожђе и поврће - Успостављање нових производних линија и обнављање постојеће 

производње; Повећање површина у заштићеном и полузаштићеном простору; Побољшање квалитета машина 

и опреме ради смањења губитака након бербе; Повећање површина под интензивним засадима; Повећање 

наводњаваних површина системом кап по кап. 

Сектор: Остали усеви (житарице, индустријско и леко биље) - Унапређење стања механизације на 

газдинставима; Раст извоза житарица и индустријског биља; Повећање наводњаваних површина системом кап 

по кап; 
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2.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)      

Није применљиво. 

 

2.1.4. Крајњи корисници: 

 

Крајњи корисници су активна: 

- регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица (укључујући предузетнике) и 

- правна лица, регистрована у Националном регистру пољопривредних газдинстава. 

 

2.1.5. Економска одрживост  

 

Подносилац захтева мора да докаже да је извршио набавку опреме и механизације и да поднесе потребна документа 

утврђена конкурсом са обрасцем који је објављен од стране локалне самоуправе и који је саставни део апликационог 

формулара. 

Пољопривредна газдинства – физичка лица  не морају да економску одрживост инвестиције у 2018. годни кроз 

бизнис план.  

 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике  
 

-  Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и 

вођења регистра пољопривредних газдинстава, на подручју општине Бољевац, 

-  За инвестиције за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације) односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим 

подстицаја у складу са посебним прописима којима се уређује кредитна подршка регистрованим газдинствима, 

- Корисник мора да измири доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне 

самоуправе; 

- У случају када корисник није власник газдинства или земљишта где се инвестиција врши, треба да се достави 

уговор о закупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање пет година; 

- Не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у року од пет година од дана исплате 

подстицаја и да се у том периоду предмет наменски користи; 

  

2.1.7. Специфични критеријуми: 

 

Сектор 1: Млеко 

1. Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19 млечних 

крава; 

2. У случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, поседују у свом власништву, односно у власништву 

члана РПГ максимално 100 млечних крава; 

3. У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције поседују у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса, односно 10-

300 квалитетних приплодних грла оваца/коза.  

4. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу Закона којим се уређују јавне 

набавке 

 

Сектор 2: Месо 

1. У Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и 

промет животиња- („Службени гласник РС“,36/2017) имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање 

од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100 

товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу. 

Сектор: Пчеларство - Повећање производње пчеларских производа; Повећање прихода у домаћинствима која 

се баве пчеларском производњом; Повећање степена запослености у сектору; Достизање стандарда у области 

заштите животне средине; 
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2. Пољопривредна газдинства са мање од 20 грла квалитетних приплодних  говеда товних раса или мање од 150 

грла приплодних оваца или коза, или мање од 30  приплодних крмача, или мање од 100 товних свиња, или од 1.000 -  

3.999  бројлерa. 

3. У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња, прихватљиви корисници су 

пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 грла квалитетних 

приплодних говеда товних раса, или 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла квалитетних 

приплодних крмача, на крају инвестиције. 

 

 

 

 

 

Сектор 3: Производња воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа прихватљиви корисници треба да: 

1. Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа цвећа, 

односно 0,2-100 hа винове лозе. 

2. У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и 

матичних засада воћака и винове лозе, имају, на крају инвестиције: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 

0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе 

3. Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору 

 

Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)  

1. Пољопривредна газдинства која имају имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима. 

2. За инвестиције за набавку  машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су пољопривредна 

газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима. 

 

Сектор пчеларства 

1. Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају најмање 5 (пет), а  мање од 500 сопствених 

пчелињих друштава регистрованих код ветеринарске станице.  

2. Да је произвођач извршио обележавање пчелињих друштава и регистрацију пчелињака на територији општине 

Бољевац; 

3. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне 

набавке  

 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:  

 

Мера  101  Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава  

   Шифра 

инвестиције 
Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

Сектор млеко  

101.1.1.  Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза 

 101.1.2.  Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог 
стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме 

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и 
инсталације 

101.1.4. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака 

(транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за 
пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног 

стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, уклјучујући и пратећу 

опрему за полутечни и течни стајњак) 

101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и 

блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну 

храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; 
хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи 

сена) 

101.1.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња 

101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11. Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12. Машине за сетву 

101.1.13. Машине за заштиту биља 

101.1.14. Машине за убирање односно скидање усева 
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101.1.17. Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор месо  

101.2.1.  Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за 

производњу меса   

101.2.2. Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог 

стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме 

101.2.3. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака 
(транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за 

пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног 

стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног 
стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване приколице за транспорт 

чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему 

за полутечни и течни стајњак) 

101.2.4. Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење крмача и производњу прасади за 

тов 

101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња 
(млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за 

концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за 

кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; 
превртачи сена, итд.) 

101.2.6. Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња 

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.2.10. Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11. Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.12. Машине за ђубрење земљишта 

101.2.13. Машине за сетву 

101.2.14. Машине за заштиту биља 

101.2.15. Машине за убирање односно скидање усева 

101.2.18. Машине и опрема за наводњавање усева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор воће, грожђе, 

поврће (укључујући 

печурке) и цвеће 

101.4.1.  Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада 

воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу 

101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у воћњацима и вишегодишњим 

засадима 

101.4.4. Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.7. Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при 

производњи у заштићеном простору 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом) 

101.4.10. Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при 
производњи у заштићеном простору 

101.4.11. Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом при 

производњи у заштићеном простору) 

101.4.12. Набавка   бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа  

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних 

врста 

101.4.17. Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21. Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22. Машине за сетву 

101.4.23. Машине за садњу 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  

Сектор остали усеви 

(житарице, индустријско, 

ароматично и зачинско 

биље и др) 

101.5.1.  Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.2.  Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3.  Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4.  Машине за сетву 

101.5.5.  Машине за садњу 
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101.5.6.  Машине за заштиту биља 

101.5.7.  Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.10.  Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор пчеларство  
101.6.2. Набавка опреме за пчеларство  

  

 

2.1.9. Критеријуми селекције: 

 

Редни 

број 
Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. 
Није планирано рангирање односно селекција корисника. Захтеви се 
решавају до утрошка планираних сердстава по редоследу пријему захтева 

 

 

 

 

2.1.10. Интензитет помоћи: 

  

СЕКТОР 

ПОДСТИЦАЈИ 

Мин.  Макс.  Максимални износ средства у дин Млади * 

Млеко 
60% 

 

80% само за грла 

 

-   За основно стадо максимални укупни износ 

подстицаја до 250.000,00 дин 

-  За све активности у оквиру овог сектора 
максимални укупни износ подстицаја до 150.000,00 

дин 

 

Месо 60% 60% 
-  За све активности у оквиру овог сектора 
максимални укупни износ подстицаја до 150.000,00 

дин. 

 

Воће, грожђе и поврће 60% 

 

70% само за 

садни материјал. 

-   За садни мaтеријал максимално 200.000,00 дин за 

физичка лица,  
- За механизацију и опрему максимално 150.000,00 

дин 

 

Остали усеви (житарице, 

уљарице) 
60% 60% - За механизацију и опрему максимално 150.000,00  

Пчеларство 60% 60% - За опрему максимално 50.000,00  

 

 

 

2.1.11. Индикатори – показатељи: 

 
Редни број 

Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних захтева 

2 Број газдинстава која су модернизовала производњу 

3 
Површине у  ха под набављеним системима за наводњавање 

4. Површине под воћарским и јагодичастим  културама 

5. Укупна инвестиција у материјална средства 

 

 

2.1.12. Административна процедура :  
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   Мера ће бити спроведена од стране  локалне самоуправе Бољевац. ЈЛС ће објављивити конкурс-позив 

за подношење захтева и рокове за подношење захтева.   После добијања сагласности од стране 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине. На Програм сагласност даје  Општинско веће 

општине Бољевац и овлашћује лице за потписивање уговора. 

   Комисија која се формира од стране Председника општине Бољевац, спроводиће поступак за доделу 

средстава. 

  Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Општинске управе и Комисије  у 

смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости. 

  Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према позиву 

за подношење захтева. 

  Захтеве подноси корисник на обрасцу  у складу са условима који су прописани од стране Општинске 

управе општине Бољевац 

  Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је 

потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени. Подносиоци захтева за 

унапређење  делатности задругарства дужни су да поднесу програм рада и бизнис план на разматрање и 

усвајање Радном телу Фонда за развој пољопривреде који доноси препоруку о прихватању програма као 

и висини подстицаја у конкретном случају. 

  Пре исплате Општинска   комисија извршиће  контролу и проверу постојања инвестиције. 

  Провере ће бити документоване на формуларима (чек листи) који ће се доставити служби за исплату 

Општинске управе општине Бољевац. 

  Са подносиоцима исправних захтева биће склопљени уговори са прецизираним правима и обавезама за 

кориснике средстава. Исплата ће се вршити до утрошка планираних средстава по редоследу пристизања 

захтева. 

Захтеви за подстицаје,   заједно са другим траженим документима, подноси се  Општинској управи 

општине Бољевац до датума који ће бити објављен у Конкурсу за коришћење средстава у 2018. 

години, само за инвестиције које су реализоване у 2018. години. 

 

 

2.2. Назив мере: Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде       

       

       Шифра мере: 102 

 

2.2.1. Образложење  
    Планирана средства за финансирање ове мере у 2018. години износе 500.000,00 динара. 

Организованост пољопривредних произвођача је таква да   захтева одређена средства за унапређење рада 

постјећих удружења и задруга и за формирање нових. 

Удружења и задруге треба да својим произвођачима пружају правовремене и тачне информације о новим 

технологијама, тржишту и  значају удруживања. 

      Резултат активности удружења и задруга  је повећање производње, продуктивности, конкурентности као и 

технолошког оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће економске 

ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и одрживости саме производње у свим секторима пољопривредне 

производње. 

    Ова мера је посебно усмерена на унапређењу удруживања и задругарства и  финансираће се програми који  

имају за циљ заједнички наступ, промоцију, заштиту, очување  и друге мере које се односе на чланове задруге, 

кооперанте, друге заједнице и групе пољопривредних произвођача. 

      Фонд за развој пољопривреде општине Бољевац ће свакако пружати помоћ постојећим и фомирању нових 

удружења и задруга како би стигли до жељеног циља. 

       Удружења и задруге могу конкурисати за пројекте из својих делатности код Фонда за развој пољопривреде, 

након чега ће ови програми бити разматрани и усвајани од стране управљачког тела Фонда, а пре одобрења и 

исплате инвестиције. 

 

2.2.2. Циљеви мере  

 

2.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)      

 

Унапређење удруживања и задругарства, рада удружења и задруга у стварању услова за унапређење генетског 

потенцијала, унапређење матичне евиденције, усвајање нових технологија, промоције пољопривредних и 

прехрамбених производа општине Бољевац, заштите и очувања здравствене безбедности усева; повећање 

производње, побољшање продуктивности и квалитета производа. 
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    Није применљиво јер национални програм руралног развоја није усвојен. Ова мера је у складу са Стратегијом 

одрживог развоја општине Бољевац 2010 – 2020. године. 

   

2.2.4. Крајњи корисници: 

 

Крајњи корисници су: 

- Регистрована пољопривредна удружења и задруге (правна лица), пољопривредни произвођачи као  чланови и  будући 

чланови регистрованих удружења и задруга.  

 

2.2.5. Економска одрживост  

 

    Удружења и задруге као подносиоци захтева за унапређење удруживања и својих делатности су дужни да уз захтев 

доставе и програм рада и бизнис план или акциони план за 3 године на разматрање и усвајање Радном телу Фонда за 

развој пољопривреде који доноси препоруку о прихватању програма, као и висини подстицаја у сваком конкретном 

случају. 

     Удружења и задруге произвођача су обавезне да имају своје учешће у реализацији захтева које ће приказати кроз свој 

програм рада и бизнис план. 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике  
 

- Да су удружења и задруге произвођача регистрована по важећим прописима; 

 - Одлуку својих органа  за подношење захтева за остваривање подстицајних средстава за реализацију планираних 

активности. 

 

2.2.7. Специфични критеријуми: 

 

-  да имају учлањене најмање 10 чланова, 

-  да имају активан статус. 

 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:  

 
Шифра  

инвестиције Пример прихватљивих трошкова 

102 

Прихватљиви трошкови који буду предлагани у бизнис плановима од стране удружења и задруга и препоруке комисије о 
прихватању програма и акционог плана као и висини финансијских средстава, биће предложени Општинском већу општине 

Бољевац на усвајање. Сви прихватљиви трошкови морају бити у скаду са примером прихватљивих трошкова датим од стране 

МПЗЖС 

 

2.4.8. Листа прихватљивих инвестиција 

 

Нема  

 

2.2.9. Критеријуми селекције: 

 

  Нема критеријума селекције. 

 

2.2.10. Интензитет помоћи: 
  Износ подстицаја износе до 80%  од вредности инвестиција, а према препоруци Радног тела Фонда за развој 

пољопривреде општине Бољевац. 

 

2.2.11. Индикатори – показатељи: 

 

Редни број 
Назив показатеља 

1 број нових чланова удружења и задруга 

2 Број новооснованих удружења и задруга 

3 Број подржаних пројеката 

4. Број индиректних корисника 
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2.2.12. Административна процедура :  

 

Мера ће бити спроведена од стране  локалне самоуправе Бољевац. ЈЛС ће објавити Конкурс-позив за 

подношење програма (бизнис планова) од стране удружења и задруга које ће финансијски помагати у 2018. години.   

Субвенција за задруге  удружења ће се  додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80%  од 

вредности инвестиције. За ову меру предвиђен је износ од 400.000 динара. 

Удружења и организације  које ће се финасирати у оквиру ове мере биће изабрана кроз јавне позиве(конкурс) 

за подношење захтева.  

Подносиоци захтева за унапређење удруживања и делатности задругарства дужни су да поднесу програм рада на 

разматрање и усвајање Радном телу Фонда за развој пољопривреде који доноси препоруку о прихватању програма као 

и висини подстицаја у конкретном случају. 

Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава према Програму и  

позиву за подношење захтева. 

Захтеви се подносе на обрасцима у складу са условима који су раније прописани.  

Удружења и задруге као подносиоци захтева за унапређење удруживања и својих делатности су дужни да уз 

захтев доставе и програм рада и бизнис план или акциони план за 3 године на разматрање и усвајање Радном телу за 

пољопривреду Општинске управе општине Бољевац који доноси препоруку о прихватању програма и висини 

подстицаја за сваки захтев појединачно. 

У случају када постоји више  истих захтева,  предност добија онај са ранијим датумом подношења потпуног 

захтева.  

Административне контроле на лицу места од стране општинске комисије општине Бољевац,се  документују на 

формуларима и достављају служби за исплату Општинске управе општине Бољевац. 

Захтеви за подстицаје,   заједно са другим траженим документима, подноси се  Општинској управи Бољевац до 

датума који ће бити објављен у Конкурсу за коришћење средстава у 2018. години, само за инвестиције које су 

реализоване у 2018. години. 

 

2.3. Назив мере:  Економске активности у циљу подизања  конкурентности у смислу додавања вредности  кроз 

прераду као и увођење и сертификација система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком 

географског порекла на газдинствима 

     

 Шифра  мере: ____304.  

 

2.3.1. Образложење  

 

Планирана средства за финансирање ове мере у 2018. години износе 200.000,00 динара. 

На подручју општине Бољевац раде веома мали број погона који се баве прерадом прољопривредних 

производа. Подручје општине Бољевац, као једно од занчајнијих пољопривредних подручја у Источној Србији 

располаже и препознатљивим производима од којих поједини имају и одлике производа са географским пореклом. 

У циљу даљег подстицања да одрђени производи буди препознатљиви и на ширем тржишту Фонд планира 

одређене субвенције чиме би се постакле ове производње, а самим тим и подигао степен финализације производа са 

својим пореклом, чиме би се додатно остварили већи економски ефекти и упошљеност пољопривредних капацитета. 

На територији општине Бољевац, основана је прва женска задруга, која се бави прерадом пољопривредних 

производа на традиционалан начин. Променом старосне структуре пољопривредних произвођача, брже се усвајају 

нове технологије и нови трендови у производњи. Како би се уситњени произвођачи прикључили на великом 

безобзирном тржишту, неминовно је да имају производе које имају своје име, то је могуће само са заштићеним 

производима.   

  

Преглед по секторима: 

 

Сектор: Млеко 

Сектором доминирају мали проивођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. Врло је низак ниво регистрованих 

газдинтава за прераду млека у газдинствима. 

С тим у вези, треба настојати да се број регистрованих произвођача сирева повећа и самим тим допринесе повећању 

конкурентности и квалиета млечних производа. 

Сектор: Месо 

На подручју општине нема ни једног регстрованог прерађивача меса. Ово је посебан ограничавајући фактор у 

производњи препознатљивог производа. 

Сектор: Воће, грожђе и поврће 
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Све већи број газдинстава који се бави узгојем воћа и поврћа условљава и оснивање прерађивачких погона како би се 

подигао степен њихове финализације, а самим тим и подигла економска моћ газдинстава. На подручју општине има 

већи број  регистрованог прерађивача воћа, којима би субвенције омогућиле препознавање финалних производа 

својим пореклом 

 

2.3.2. Циљеви мере  

 

Општи циљеви: Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; Повећање производње; Побољшање 

продуктивности и квалитета производа;  

Унапређење технологије; Одрживо управљања ресурсима и заштите животне средине; Раст конкурентности уз 

пласирање производа са пореклом, прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта; Усклађивање са 

правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и праксама. 

- Успостављање нових прерађивачких погона за  прераду воћа и пласирање  производа са својим пореклом. 

 

Специфични циљеви по секторима: 

Сектор: Млеко - Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости прераде млека путем циљаних  инвестиција на 

малим и средњим газдинствима; Производња са утврђеном рецептуром у истим условима и са истог подручја. 

Усвајање добре пољопривредне праксе, као и прилагођавање производа захтевима савременог тржишта;  

 

2.3.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)  

 

Није применљиво јер национални програм рурланог развоја није усвојен. 

 

2.3.4. Крајњи корисници  

 

Крајњи корисници су физичка лица (укључјући и предузетнике) и правна лица (земљорадничке заруге) регистрована у 

Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. 

 

2.3.5. Економска одрживост  

 

Подносилац захтева физичко лице - правно лице, не мора да докаже економску одрживост инвестиције у 2018. годни 

кроз бизнис план.  

 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике  

 

- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и  

условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава на подручју општине Бољевац, 

- Да има регистровану делатност за коју користи инвестицију од стране надлежне службе- 

управе, 

- За инвестиције за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом  

основу (субвенције, подстицаји, донације) односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење 

подстицаја,  

-  Нема доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне  

самоуправе; 

- Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине; 

- Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је  

предмет захтева у периоду од три године од дана набавке опреме, машина и механизације, односно  изградње 

објеката, 

 

2.3.7.  Специфични критеријуми  

  

1. За ове  инвестиције нема специфичних критеријума 

   Шифра инвестиције  Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере  

   304.1.  Подршка брендирању производа и региона  

304.2.  Подршка за заштиту географског порекла производа  
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2.3.8  Листа инвестиција у оквиру мера  

 

 

 

2.3.9. Критеријуми селекције  

 

Редни 

број 
Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. 
Није планирано рангирање односно селекција корисника. Захтеви се 

решавају до утрошка планираних сердстава по редоследу пријему захтева 
/ 

 

 

 

 

2.3.10. Интензитет помоћи  
 

СЕКТОР 

ПОДСТИЦАЈИ 

Мин.  Макс.  Максимални износ средства у дин Млади * 

 
 

 

60% 

 

80 % само за 

правна лица 

-   максимално 100.000,00 дин за физичка 
лица, односно 150.000,00 за правна лица 

(земљорадничке задруге) 

/ 

    
 

 

 

2.3.11. Индикатори/показатељи  

 
Редни број 

Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних пројеката 

3 Број газдинстава и правних лица која су покренула поступак за заштиту географског порекла производа 

5 Укупна вредност инвестиција   

 

2.3.12. Административна процедура  

 

Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе.Општинска управа општине Бољевац ће објављивити 

конкурс-позив за подношење захтева и рокове за подношење захтева. Достављени захтеви ће бити административно 

проверени од стране надлежне комисије у смислу комплетности, административне усаглашености, прихватљивости и 

одрживости бизнис плана/пројекта. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине 

средстава према позиву за подношење захтева. 

Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су  прописани од стране Општинске 

управе општине Бољевац. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да 

ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.  

Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима Конкурса ће бити прегледани по редоследу 

њиховог пристизања. Даном пријема се рачуна дан подношења комплетног захтева служби на разматрање.  

После административне контроле, прихватљиви захтеви ће бити проверени на лицу места од стране општинске 

Комисије. Са подносиоцима исправних захтева биће склопљени уговори са прецизираним правима и обавезама за 

кориснике средстава. Исплата ће се вршити до утрошка планираних средстава по редоследу пристизања захтева 

Захтеви за подстицаје,   заједно са другим траженим документима, подноси се  Општинској управи општине 

Бољевац до датума који ће бити објављен у Конкурсу за коришћење средстава у 2018. години, само за 

инвестиције које су реализоване у 2018. години. 

 

2.4. Назив мере: Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју 

       Шифра  мере:     402    
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2.4.1.  Образложење  

Улагање у знање пољопривредних произвођача предствља константну меру за коју се залаже локална 

самоуправа. Садашњи ниво знања пољопривредника није на потребном нивоу зато је непходно вршити њихову сталну 

едукацију кроз огранизацију предавања, трибина и радионица као и обиласке и учешћа на  сајмовима, изложбама и 

смотрама и посете примерима добре пољопривредне праксе. 

Прерађивачи и удружења своју понуду предстваљају на сајмовима труризма и етно хране у Београду, као и 

другим манифестацијама од значаја за промоцију пољопривредних производа сврљишког краја. 

Планирана средства за финансирање ове мере у 2018. години износе 200.000,00 динара.                            

 

2.4.2. Циљеви мере  

 

Општи циљеви: Унапређење знања у области пољопривредне производње, промоција производа општине Бољевац и 

унапређење туризма, као и  повећања дохотка пољопривредних газдинстава и становништва 

 

2.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)  

Мера локалног програма - Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју је истоветна  са 

мером  Националног програма за пољопривреду за период   2018-2020. године „Промотивне активности у 

пољопривреди“ у оквиру групе  мера „Посебни подстицаји“ Спречавање  могућег двоструког  финансирања истих 

захтева корисника од стране Управе за аграрна плаћања и из средстава  буџета општине Бољевац, спроводи се на 

следећи начин: 

-          подносилац захтева је у обавези да уз захтев за одобрење  подстицаја  по локалном програму  достави 

потписану изјаву, под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу,  да за исту намену за коју подноси захтев 

не користи и да неће користити бесповратна средства, подстицаје, субвенције и донације у другим јавним фондовима ; 

-          достављањем редовних годишњих извештаја на прописаном обрасцу у складу са  Правилником  о обрасцу и 

садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу 

извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја ( „Службени  гласник  РС”, број 

24/15,  110/16 ) чији је саставни део и извештај о корисницима мера подршке који садржи основне податке о сваком 

кориснику као и  шифру и назив инвестиције за коју су одобрена подстицајна средства. 

За активности које самостално организује локална самоуправа не постоји могућност двоструког финансирања. 

 

2.4.4. Крајњи корисници  

Крајњи корисник је Општина Бољевац. 

Индиректни корисници су  пољопривредни произвођачи. 

 

 

2.4.5. Економска одрживост  

Подносилац захтева не мора да докаже економску одрживост инвестиције у 2018. години кроз бизнис план. 

 

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике 

1. За инвестицију за који подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, 

подстицаји, донације) односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим 

подстицаја у складу са посебним прописима којима се уређује кредитна подршка регистрованим газдинствима, 

2.  Нема доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе; 

2.4.7. Специфични критеријуми  

Нема 

 

2.4.8. Листа инвестиија у оквиру мера  



Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                                          20. април 2018.године 

     година XI    Број 14                                                                                                                                                                                                                       

стр.   

32 

Шифра инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 

402.2. Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне активности 

 

 

2.4.9. Критеријуми селекције  

Редни 

број 
Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. Нема  

 

 

 

2.4.10. Интензитет помоћи  

Све инвестиције се финасирају у пуном износу  (100%) у зависности од активности. 

 

 

2.4.11. Индикатори/показатељи  

Редни број 
Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних активности 

2 Број газдинстава која су посетила изложбе и сајмове 

3 Одштампан едукативни материјал за пљопривреднике општине Бољевац 

 

2.4.12. Административна процедура  

Мера ће бити спроведена од стране органа локалне самоуправе. У складу са календаром приредби биће одређивани 

носиоци активности или објављивани позиви за прикупљање понуда и избора најповољнијег понуђача који ће 

спроводити поједине активности од значаја за унапређење пољопривредне производње на подручју општине Бољевац. 

 

                                                                        

                                                                         НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ    

                                                                                                            ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Број: 320-6 /2018-III                        

                                                                                                              Момира Грујо 

Бољевац, 21.03.2018. године                   

 

                                                                                                          __________________ 



3. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 

 

Табела: Општи подаци и показатељи 

Назив показатеља 
Јединица  

мере 
Вредност показатеља Година 

Извор 

податка 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај     

Аутономна покрајина назив -   

Регион назив Тимочки 2012 рзс* 

Област назив Зајечарска област 2012 рзс* 

Град или општина назив Бољевац 2012 рзс* 

Површина км² 827km² 2012 рзс* 

Број насеља број 20 2012 Закон о то 

Број катастарских општина број 19 2012 рзс* 

Подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди (ПОУРП)
1
 

број 10 2016 Правилник 

Демографски показатељи 

Број становника број 12.994 2011 рзс** 

Број становника у руралним подручјима број 8.510 2011 рзс** 

Број домаћинстава  број 4.495 2012 рзс* 

Густина насељености (број становника / 

површина, км²) 

 15,5   

Промена броја становника (2011/2002):  % - 18,13 2011 рзс** 

- у

 руралним подручјима АП/ЈЛС 

% -20,59 2011 рзс** 

Учешће становништва млађег од 15 година  % 4,28 2011 рзс** 

Учешће становништва старијег од 65 година % 25,2 2011 рзс** 

Просечна старост година 46,9 2012 рзс* 

Индекс старења
2
 индекс 130,6 2012 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним 

основним образовањем 

% 23,28 2012 рзс* 

Са основним образовањем % 24,66 2012 рзс* 

Са средњим образовањем % 40,84 2012 рзс* 

Са вишим и високим образовањем % 10,97 2012 рзс* 

Учешће пољопривредног у укупном 

становништву  

% 36,9   

Природни услови     

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, 

планински) 

 Брдско-планински  интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта 

и бонитетна класа
3
 

 смоница  интерни 

Клима   Умерено континентална,   интерни 

Просечна количина падавина  мм 669  интерни 

Средња годишња температура  ºC +10,2˚C  интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде)  Црни Тимок и потоци  интерни 

Површина под шумом ha 37.616 2012 рзс* 

Учешће површина под шумом у укупној 

површини ЈЛС 

% 45,48 2012 рзс* 

Пошумљене површине у претходној години ha 5,07 2012 рзс* 

Посечена дрвна маса m³ 8.962 2012 рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса     

Број пољопривредних газдинстава: број 2.994 2012 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних 

газдинстава (РПГ): 

број 1.679  физичка лица    и 3  

правна лица 

 Управа за 

трезор
4
 

-породична пољопривредна газдинства % 99,91   

-правна лица и предузетници % 0,09   

                                                 
1
Навести да ли су на територији  АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва 

насељена места на територији општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о 

подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу 

окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС 

посредством националног стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће 

околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.  
2
Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.  

3
Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014). 

4
Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС. 
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Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) ha 20.401 2012 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС % 24,7   

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде 

и пашњаци, остало
5
 

ha, % 10,678 ha (48,8%), оранице 

и баште; 

9.089 ha (46,7%), ливаде и 

пашњаци; 

408 ha (3,2%), воћњаци; 62 

ha (1%), виногради; 1 ha 

(0,3%), остало 

2012 рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно 

биље, остало
6
 

ha, % 5,538 ha (55,4%), жита; 

4,885 ha (48,9%), крмно 

биље; 

2.430 ha (24,3%), поврће; 

53ha (0,5%), индустријско 

биље; 

39 ha (0,4%) остало 

2012 рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по 

газдинству 

ha 6,5 2012 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта 

комасацијом 

ha 570  интерни 

Пољопривредна газдинства која наводњавају 

КПЗ 

број 305 2012 рзс*** 

Наводњавана површина КПЗ ha 227 2012 рзс*** 

Површина пољ.земљишта у државној  својини 

на територији ЈЛС
7
 

ha 5.670,9845  интерни 

Површина пољ.земљишта у државној  својини 

која се даје у закуп: 

ha 1.959,4540  интерни 

физичка лица : правна лица % 100 / 0 %  интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице 

пчела 

број 5.551 говеда; 

8.875 свиња;  

13.3626 оваца и коза; 

44.540 живине;  

3.162 кошница пчела 

2012 рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине број 1.569 трактора; 

261 комбајна; 

10.763 прикључних 

машина 

2012 рзс*** 

Пољопривредни објекти
8
 број 2.291 2012 рзс*** 

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници број 9. хладњача;               6. 

сушара; 

106. пластеника 

2012 рзс*** 

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава 

за заштиту биља 

ha, број 

пољ.газд. 

4.561 ha (1.888 ПГ), 

минерална ђубрива; 

2.260 ha (1.776 ПГ), 

стајњак; 

3.262 ha (1.557 ПГ), 

средства за зашт.биља 

2012 рзс*** 

Чланови газдинства
9
 и стално запослени на 

газдинству: 

број 7.318 2012 рзс*** 

(на породичном ПГ : на газдинству правног 

лица / предузетника) 

%  2012 рзс*** 

Годишње радне јединице
10

 број 4.053 2012 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења 

пољопривредника
11

 

број 6  интерни 

                                                 
5
Окућница, расадници и др. 

6
Цвеће и украсно биље, угари и др. 

7
Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење. 

8
Пољопривредни објекти за смештај стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и 

силоси) и пољопривредних машина и опреме.   
9
Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства. 

10
Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству; 

представља еквивалент рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.  
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Производња пољопривредних производа
12

: количина    

-биљна производња тона 39.245 2012 рзс*** 

-сточарска производња тона, лит., 

комада 

11.500 т млека 

3.500 ком телади 

 интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура     

Дужина путева
13

 km 271 2012 рзс* 

Поште и телефонски претплатници број 7  /   4.879 2012 рзс* 

Водопривредна инфраструктура     

Домаћинства прикључена на водоводну 

мрежу 

број 2.876 2012 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону 

мрежу 

број / 2012 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде хиљ.m³ 373 2012 рзс* 

Пречишћене отпадне воде хиљ.m³ - 2012 рзс* 

Енергетска инфраструктура     

Производња и снабдевање електричном 

енергијом
14

 

број Трафостанице -114 kom: 

- 3

5kV/10kV- 4 kom 

- 1

0kV/0,4kV – 110 kom 

 интерни 

Социјална инфраструктура     

Објекти образовне инфраструктуре
15

 број - 1 предшколска установа;  

- 3 основне и  

- 1 средња школа;  

2015/16. 

шк.год. 

рзс* 

Број становника на једног лекара број 693 2012 рзс* 
Број корисника социјалне заштите број 1.232 2012 рзс* 
Диверзификација руралне економије     
Запослени у сектору пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 

број 7.406  (7.318+88)
16

 2012 рзс* 

рзс*** 
Газдинства која обављају друге профитабилне 

активности
17

 

број 792 2012 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста
18

 на 

територији АП/ЈЛС 

број 3.752  туриста 

(2,7 домаћи и 2,1 страни) 
2012 рзс* 

Трансфер знања и информација     

Пољопривредна саветодавна стручна 

служба 

да / не Не   интерни 

 

 

 

Датум и место: М.П.        НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ               

Бољевац, 21.03.2018. године                                    БОЉЕВАЦ 

                                                                                                                                      Момира Грујо с.р. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
11

Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних 

на територији АП/ЈЛС 
12

Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС. 
13

Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве). 
14

Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне 

енергије на територији АП/ЈЛС. 
15

Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС. 
16

Први податак се односи на обим радне снаге ангажоване на обављању пољопривредних активности на породичним 

пољопривредним газдинствима, а други у оквиру привредних друштава, предузећа, установа, задруга и других 

организацијарегистрованих за обављање пољопривредних активности.  
17

Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности 

у шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.). 
18

Домаћи и страни.  
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10.

На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

(„Сл.лист општинe Бољевац“ бр. 1/08, 25/15, 26/17 и 

40/17),  Општинско веће  општине Бољевац на седници 

одржаној 20. 04. 2018. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Даје се сагласност на Програм мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Бољевац за 2018. годину. 

 

II 

 Закључак доставити: Општинској управи и архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06- 31 / 2018-II/3 

Бољевац, 20. 04. 2018. године 

 

                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                       ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ   

            др Небојша Марјановић,с.р. 
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