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Службени лист општине Бољевац

17. Јун 2016.године

1.

3

На основу члана 15. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07,
34/2010 – одлука УС и 54/2011), Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 09.06.2016. године донела
је
О Д Л У К У

На основу члана 56. став 5. Закона о локалним
изборима изборима (''Службени гласник Републике
Србије'', бр.129/07, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), члана
33. Статута општине Бољевац (''Службени лист општине
Бољевац'', бр. 1/08 и 25/2015), и члана 10. Пословника
Скупштине општине Бољевац (''Службени лист општине
Бољевац'', бр. 3/08), Скупштина општине Бољевац на
седници одржаној 16.06.2016. године, донела је

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

I
УСВАЈА СЕ Извештај Изборне комисије општине
Бољевац, бр.013-4/2016/43 од 09.05.2016. године.
II
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

I
ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборника Скупштине
општине Бољевац, изабраних на изборима 24. априла
2016. године, и то:
Ред.
бр.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

1.

Број:06-58/2016-I/1
Бољевац, 09.06.2016. године

Драган
Праштало

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Мирослав Траиловић

2.
Катарина
Панић
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На основу члана 56. став 5. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник Републике Србије'',
бр.129/07, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 8.
Пословника Скупштине општине Бољевац (''Службени
лист општине Бољевац'', бр. 3/08) Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 16.06.2016. године донела
је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА
БИРА се Верификациони одбор ради потврђивања
мандата одборника Скупштине Општине Бољевац,
изабраних на изборима 24. априла 2016. године, у
следећем саставу:
Жанко Видаковић , испред изборне листе –
Александар Вучић – Србија побеђује,
- Taња Павић, испред изборне листе – Ивица
Дачић - „Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“
и
- Владимир Стојиљковић, испред изборне листе
Заједно за Бољевац – ТО ЈЕ ТО.

Име и
презиме

3.

Дејан
Живковић

Пребивалиште,
адреса
становања
Бољевац,
Кнрза Милоша
2/4

Изборна листа
Алксандар Вучић –
Србија побеђује

Бољевац,
Луково

Алксандар Вучић –
Србија побеђује

Бољевац,
Андрије
Милутиновића
бр. 4

САВЕЗ ЗА БОЉИ
БОЉЕВАЦ ДА
ЖИВИМО
НОРМАЛНО –
ИВАН
МИЛУТИНОВИЋ

II
Мандат, одборницима из тачке I ове Одлуке,
траје четири године.
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана
доношења ове Одлуке.
IV
Ову Одлуку објавити у Службеном листу
општине Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

-

Број: 06-78/2016-I/2.3
Бољевац, 16.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.
4.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-78/2016-I/2.1
Бољевац, 16.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 66. став 1. Статута
општине Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр.
1/2008 и 25/2015), Скупштина општине Бољевац на седници
одржаној 16.06.2016. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

година IX Број 15

стр.

2

Службени лист општине Бољевац

17. Јун 2016.године

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I
БИРА СЕ за Председника општине Бољевац др Небојша
Марјановић, на период од четири године, почев од 16.06.2016.
године.
II
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општинe
Бољевац.

II
Председник Општине Бољевац др Небојша
Марјановић, је Председник Општинског већа Општине
Бољевац, по функцији.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-78/2016-I/3.1
Бољевац, 16.06.2016. године

III
Заменик председника Општине Бољевац –
Жанко Видаковић, члан је Општинског већа Општине
Бољевац, по функцији.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.

IV
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
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На основу члана 43. став 4. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 66. став 4.
Статута општине Бољевац (''Службени лист општине
Бољевац'', бр. 1/2008 и 25/2015), Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 16.06. 2016. године донела
је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
БОЉЕВАЦ
I
БИРА СЕ за Заменика председника Општине
Бољевац Жанко Видаковић из Савинца, на период од
четири године, почев од 16.06.2016. године.
II
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општинe
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-78/2016-I/3.2
Бољевац, 16.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.
6
На основу члана 45. ставoви 1. Закона о локалнoj
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 69. Статута
општине Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'',
бр. 1/2008 и 25/2015), Скупштина општине Бољевац на
седници одржаној 16.06. 2016. године донела је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
I
БИРАЈУ СЕ за чланове Општинског већа Општине
Бољевац, на период од четири године:
година IX Број 15

Андрија Савић из Оснића,
Драган Јовић из Бољевца,
Саша Костреш из Бољевца,
Горан Адамовић из Боговине,
Лепшица Пајкић из Бољевца,
Дејан Карабашевић из Подгорца,
Славољуб Микуловић из Доброг Поља.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-78/2016-I/3.3
Бољевац, 16.06. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.
7
На основу члана 38. став 3, члана 40, члана 55.
став 1. тачка 3. и члана 56. став 6. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени лист општине Бољевац“,
бр.8/2016), Одлуке о покретању поступка отуђења
грађевинског
земљишта
непосредном
погодбом
Општинског већа општине Бољевац, бр. 06-55/2016-II/7
од 27.04.2016. године, члана 99. и члана 100. став 1. тачка
3. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011
121/2012, 42/2013 –одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 39.
Статута општине Бољевац (“Службени лист општине
Бољевац”, бр. 1/08 и и 25/15), а на предлог Комисије за
отуђење, размену, давање у закуп и прибављања
грађевинског земљишта у својини Општине Бољевац,
Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној
16.06. 2016. године, донела је
OДЛУКУ
о отуђењу грађевинског земљишта непосредном
погодбом
ОТУЂУЈЕ СЕ
грађевинско земљиште из јавне
својине Општине Бољевац, непосредном погодбом,
Друштву са ограниченом одговорношћу за услуге у
друмском саобраћају БОРТРАВЕЛ из Бора, ул. Зелени
булевар 27, МБ: 17224492, ПИБ: 100629352 и то
катастарска парцела бр. 158/3 КО Бољевац, градско
грађевинско земљиште, по култури земљиште под
зградом-објектом у површини од 0.02.85 hа, земљиште
под зградом-објектом у површини од 0.02.03 hа,
земљиште под зградом-објектом у површини од 0.08.64
hа, земљиште под зградом-објектом у површини од
стр.

3
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0.00.80 hа, пашњак 1. класе у површини 0.10.25 hа и њива
2. класе у површини 0.14.20 hа, што укупно износи
0.38.77 hа, потес Варош, уписана у Лист непокретности
бр. 6 КО Бољевац, по тржишној купопродајној цени од
1.163.100,00 динара.
Грађевинско земљиште из става 1. ове одлуке отуђује
се у складу са Решењем Општинске управе Бољевац,
Одељења за урбанизам, обједињену процедуру и
извршења, имовинско правне послове и послове јавних
набавки, Одсек за примену обједињене процедуре, број
46-14/2016-III-02 од 27.04.2016. године, којим је утврђено
да КП бр. 158/3 КО Бољевац представља земљиште за
редовну употребу објеката, и то аутобуске станице,
површине 285m2, број зграде 1; аутобуске станице –
НАДСТРЕШНИЦЕ, површине 203m2, број зграде 2;
аутобуске станице, површине 864m2, број зграде 3 и
објекта пословних услуга, површине 80m2, који су у
власништву Друштва са ограниченом одговорношћу за
услуге у друмском саобраћају БОРТРАВЕЛ из Бора, ул.
Зелени булевар 27.
По коначности ове одлуке приступиће се
закључењу уговора између Друштва са ограниченом
одговорношћу за услуге у друмском саобраћају
БОРТРАВЕЛ из Бора и Општине Бољевац у року од 30
дана од дана достављања одлуке.
Целокупан износ тржишне купопродајне цене
именовано друштво је дужно да исплати даном
закључења уговора.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине
Бољевац“.
О б р а з л о ж е њ е
Општинска управа општине Бољевац, Одељење
за урбанизам, обједињену процедуру и извршења,
имовинско правне послове и послове јавних набавки,
Одсек за примену обједињене процедуре, у складу са
чланом 70. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014), донелa је
решење број 46-14/2016-III-02 од 27.04.2016. године,
којим је утврђено да катастарска парцела бр. 158/3 КО
Бољевац представља земљиште за редовну употребу
објеката, и то аутобуске станице, површине 285m2, број
зграде 1; аутобуске станице – НАДСТРЕШНИЦЕ,
површине 203m2, број зграде 2; аутобуске станице,
површине 864m2, број зграде 3 и објекта пословних
услуга, површине 80m2, који су у власништву Друштва
са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском
саобраћају БОРТРАВЕЛ из Бора, ул. Зелени булевар 27.
По правноснажности наведеног решења, Друштво са
ограниченом одговорношћу за услуге у друмском
саобраћају БОРТРАВЕЛ из Бора поднело је захтев
Општинском већу општине Бољевац да покрене
поступак отуђења из јавне својине КП бр. 158/3 КО
Бољевац у складу са решењем број 46-14/2016-III-02 од
27.04.2016. године.
Општинско веће општине Бољевац донело је
Одлуку о покретању поступка отуђења грађевинског
земљишта непосредном погодбом, бр. 06-69/2016-II/5 од
25.05.2016. године.
Комисија за отуђење, размену, давање у закуп и
прибављање грађевинског земљишта у својину општине
Бољевац заказала је расправу на којој је упознала
година IX Број 15

17. Јун 2016.године

директора именованог друштва о условима купопродаје,
односно отуђења из јавне својине општине Бољевац,
катастарске парцеле бр. 158/3 КО Бољевац.
На одржаној расправи 03.06.2016. године
директор именованог друштва изјаснио се да прихвата
услове купопродаје, по купопродајној цени која
представља тржишну вредност непокретности, коју је
одредио Судски вештак за област грађевинарство,
Гордан Миленковић, Проценом број 06/16 од 19.04.2016.
године и која за КП бр. 158/3 КО Бољевац износи 300
динара по m2, што укупно износи 1.163.100,00 динара.
Комисија за отуђење, размену, давање у закуп и
прибављање грађевинског земљишта у својину општине
Бољевац предложила је да Скупштина општина Бољевац
донесе Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта
непосредном погодбом, катастарске парцеле бр. 158/3
КО Бољевац, градско грађевинско земљиште, по култури
земљиште под зградом-објектом у површини од 0.02.85
hа, земљиште под зградом-објектом у површини од
0.02.03 hа, земљиште под зградом-објектом у површини
од 0.08.64 hа, земљиште под зградом-објектом у
површини од 0.00.80 hа, пашњак 1. класе у површини
0.10.25 hа и њива 2. класе у површини 0.14.20 hа, што
укупно износи 0.38.77 hа, потес Варош, уписана у Лист
непокретности бр. 6 КО Бољевац, Друштву са
ограниченом одговорношћу за услуге у друмском
саобраћају БОРТРАВЕЛ из Бора, ул. Зелени булевар 27,
МБ: 17224492, ПИБ: 100629352, по тржишној
купопродајној цени од 1.163.100,00 динара.
По коначности ове Одлуке приступиће
закључењу уговора између Општине Бољевац и Друштва
са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском
саобраћају БОРТРАВЕЛ из Бора у року од 30 дана од
дана достављања одлуке.
На основу наведеног, члана 38. став 3, члана 40,
члана 55. став 1. тачка 3. и члана 56. став 6. Одлуке о
грађевинском земљишту и члана 99. и 100. став 1. тачка
3. Закона о планирању и изградњи, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове
одлуке странка може да покрене управни спор пред
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања
одлуке.
Одлуку доставити:
- Друштву са ограниченом одговорношћу за
услуге у друмском саобраћају БОРТРАВЕЛ из
Бора, ул. Зелени булевар 27,
- Општинској управи општине Бољевац,
- Општинском правобранилаштву општине
Бољевац и
- архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-78/2016-I/4.1
Бољевац, 16.06. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.

стр.
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На основу члана 38. став 3, члана 40, члана 55.
став 1. тачка 3. и члана 56. став 6. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени лист општине Бољевац“,
бр.8/2016), Одлуке о покретању поступка отуђења
грађевинског
земљишта
непосредном
погодбом
Општинског већа општине Бољевац, бр. 06-55/2016-II/7
од 27.04.2016. године, члана 99. и члана 100. став 1. тачка
3. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011
121/2012, 42/2013 –одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 39.
Статута општине Бољевац (“Службени лист општине
Бољевац”, бр. 1/08 и и 25/15), а на предлог Комисије за
отуђење, размену, давање у закуп и прибављања
грађевинског земљишта у својини Општине Бољевац,
Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној
16.06. 2016. године, донела је
OДЛУКУ
о отуђењу грађевинског земљишта непосредном
погодбом
ОТУЂУЈЕ СЕ
грађевинско земљиште из јавне
својине Општине Бољевац, непосредном погодбом,
Љубинки Румел из Бољевца и то катастарска парцела бр.
2564/8 КО Бољевац, грађевинско земљиште ван граница
градског грађевинског земљишта, по култури земљиште
под зградом-објектом у површини од 0.00.41 hа и
пашњак 4. класе, у површини 0.01.67 hа, што укупно
износи 0.02.08 hа, уписана у Лист непокретности бр. 6
К.О. Бољевац, потес Гај, по тржишној купопродајној
цени од 62.400,00 динара.
Грађевинско земљиште из става 1. ове одлуке отуђује
се у складу са Решењем број 46-9/2016-III-01 од
30.03.2016. године, којим је утврђено да КП бр. 2564/8
КО Бољевац представља земљиште за редовну употребу
породичне стамбене зграде, површине 41m2, у
власништву Љубинке Румел, а које је донела Општинска
управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам,
обједињену процедуру и извршења, имовинско правне
послове и послове јавних набавки, Одсек за примену
обједињене процедуре.
По коначности ове одлуке приступиће се
закључењу уговора између Љубинке Румел и Општине
Бољевац у року од 30 дана од дана достављања одлуке.
Целокупан износ тржишне купопродајне цене
именована је дужна да исплати даном закључења
уговора.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине
Бољевац“.
О б р а з л о ж е њ е
Општинска управа општине Бољевац, Одељење
за урбанизам, обједињену процедуру и извршења,
имовинско правне послове и послове јавних набавки,
Одсек за примену обједињене процедуре, у складу са
чланом 70. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014), донелa је
решење број 46-9/2016-III-01 од 30.03.2016. године,
којим је утврђено да КП. бр. 2564/8 КО Бољевац
представља земљиште за редовну употребу породичне
година IX Број 15
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стамбене зграде, површине 41 m2, у власништву
Љубинке Румел.
По правноснажности наведеног решења, Љубинка
Румел поднела је захтев Општинском већу општине
Бољевац да покрене поступак отуђења из јавне својине
КП бр. 2564/8 КО Бољевац у складу са решењем број 469/2016-III-01 од 30.03.2016. године.
Општинско веће општине Бољевац донело је
Одлуку о покретању поступка отуђења грађевинског
земљишта непосредном погодбом, бр. 06-55/2016-II/7 од
27.04.2016. године.
Комисија за отуђење, размену, давање у закуп и
прибављање грађевинског земљишта у својину општине
Бољевац заказала је расправу на којој је упознала
заступника именоване о условима купопродаје, односно
отуђења из јавне својине општине Бољевац, катастарске
парцеле бр. 2564/8 КО Бољевац.
На одржаној расправи 10.05.2016. године
заступник именоване се изјаснио да прихвата услове
купопродаје, по купопродајној цени која представља
тржишну вредност непокретности, коју је одредио
Судски вештак за област грађевинарство, Гордан
Миленковић, Проценом број 09/16 од 14.03.2016. године
и која за КП бр. 2564/8 КО Бољевац износи 300 динара по
m2, што износи укупно износи 62.400,00 динара.
Комисија за отуђење, размену, давање у закуп и
прибављање грађевинског земљишта у својину општине
Бољевац предложила је да Скупштина општина Бољевац
донесе Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта
непосредном погодбом, катастарске парцеле бр. 2564/8
КО Бољевац, грађевинско земљиште ван граница
градског грађевинског земљишта, по култури земљиште
под зградом-објектом у површини од 0.00.41 hа и
пашњак 4. класе, у површини 0.01.67 hа, што укупно
износи 0.02.08 hа, уписана у Лист непокретности бр. 6
К.О. Бољевац, потес Гај, Љубинки Румел из Бољевца, по
тржишној купопродајној цени од 62.400,00 динара.
По коначности ове Одлуке приступиће
закључењу уговора између Општине Бољевац и Љубинке
Румел из Бољевца, у року од 30 дана од дана достављања
одлуке.
На основу наведеног, члана 38. став 3, члана 40,
члана 55. став 1. тачка 3. и члана 56. став 6. Одлуке о
грађевинском земљишту и члана 99. и 100. став 1. тачка
3. Закона о планирању и изградњи, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове
одлуке странка може да покрене управни спор пред
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања
одлуке.
Одлуку доставити:
- Румел Љубинки из Бољевца, преко заступника
Милорада Ристић из Бољевца, по пуномоћју,
јавнобележничком запису, ОПУ: 225-2016 од
09.03.2016. године, јавног бележника Јелене
Баљевић,
- Општинској управи општине Бољевац,
- Општинском правобранилаштву општине
Бољевац и
- архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
стр.
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Број: 06-78/2016-I/4.2
Бољевац, 16.06. 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.
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На основу члана 38. став 3, члана 40. и члана 56. став 6.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист
општине Бољевац“, бр. 8/2016), члана 99. и члана 100.
став 1. тачка 7. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 – испр., 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и
145/2014), Одлуке о покретању поступка за размену
грађевинског земљишта Општинског већа општине
Бољевац, број 06-55/2016-II/6 од 27.04.2016. године,
члана 30. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 39. Статута
општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“,
бр. 01/08 и 25/15), а на предлог Комисије за отуђење,
размену, давање у закуп и прибављања грађевинског
земљишта у својини Општине Бољевац, Скупштина
општине Бољевац, на седници одржаној 16.06.2016.
године, доноси
ОДЛУКУ
о размени грађевинског земљишта
Општина Бољевац као једини и искључиви
власник грађевинског земљишта размењује следеће
катастарске парцеле:

КП бр. 4709/2 КО Оснић, укупне површине
0.01.80 hа, уписану у Лист непокретности бр. 555
КО Оснић, чија процењена тржишна вредност
износи 21.600,00 динара:
 земљиште под делом зграде, површине 32 m²
(0.00,32 hа), потес село, грађевинско
земљиште изван грађевинског подручја,
 земљиште под делом зграде, површине 18 m²
(0.00,18 hа), потес село, грађевинско
земљиште изван грађевинског подручја,
 земљиште под објектом, површине 130 m²
(0.01,30 hа), потес село, остало земљиште,

КП бр. 4728/18 КО Оснић уписану у Лист
непокретности бр. 1689 КО Оснић, пашњак 5.
класе, површине 79 m² (0.00,79 hа), потес Извор,
грађевинско земљиште изван грађевинског
подручја, чија процењена тржишна вредност
износи 3.318,00 динара;
за следеће катастарске парцеле чији је једини и
искључиви власник Власта Николић из Оснића:

КП бр. 4697/2 КО Оснић уписану у Лист
непокретности бр. 22 КО Оснић, шума 5. класе,
површине 59 m² (0.00,59 hа), потес село,
грађевинско земљиште изван грађевинског
подручја, чија процењена тржишна вредност
износи 2.478,00 динара и

КП бр. 4710/3 КО Оснић, уписану у Лист
непокретности бр. 22 КО Оснић, пашњак 5.
класе, површине 616 m² (0.06,16 hа), потес село,
грађевинско земљиште изван грађевинског
подручја, чија процењена тржишна вредност
износи 25.872,00 динара.
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Општина Бољевац размењује грађевинско
земљиште укупне површине 259 m² (0.02,59 hа), чија
процењена тржишна вредност укупно износи 24.918,00
динара.
Власта
Николић из
Оснића
размењује
грађевинско земљиште укупне површине 675 m² (0.06,75
hа), чија процењена тржишна вредност укупно износи
28.350,00 динара.
Размена грађевинског земљишта из тачке 1. ове
Одлуке, врши се без обавезе Општине Бољевац да
исплати разлику вредности грађевинског земљишта које
се размењује, Власти Николић из Оснића.
По коначности ове одлуке приступиће се
закључењу уговора између Власте Николић и Општине
Бољевац у року од 30 дана од дана достављања одлуке.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
општине Бољевац“.
Образложење
Општинско веће општине Бољевац донело је
Одлуку о покретању поступка за размену грађевинског
земљишта, број 06-55/2016-II/6 од 27.04.2016. године,
која се врши ради спровођења Плана детаљне регулације
за потребе Николић Росе из Оснића, Општина Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 4/15), ради
решавања имовинско правних односа и утврђивања
границе између земљишта за јaвне намене и
грађевинског земљишта односно за потребе измештања
дела трасе пута на КП бр. 4709 КО Оснић, с обзиром да
се катастарско стање не поклапа са тереном (фактичким
стањем).
Комисија за отуђење, размену, давање у закуп и
прибављање грађевинског земљишта у својину општине
Бољевац заказала је расправу на којој је упознала
заступника именоване о условима размене грађевинског
земљишта,
да
процењена
тржишна
вредност
непокретности које општина Бољевац размењује износи
24.918,00 динара, док процењена тржишна вредност
непокретности које размењује Власта Николић износи
28.350,00 динара. Процену тржишне вредности
непокретности које се размењују извршио је судски
вештак за област пољопривреде, Слађан Ђимиш, кога је
ангажовала Општинска управа Бољевац, без накнаде за
рад.
На одржаној расправи 13.05.2016. године
заступник именоване се изјаснила да прихвата услове
размене, тако да се размена врши без обавезе општине
Бољевац да исплати разлику вредности грађевинског
земљишта које се размењује Власти Николић.
Комисија за отуђење, размену, давање у закуп и
прибављање грађевинског земљишта у својину општине
Бољевац предложила је да Скупштина општина Бољевац
донесе Одлуку о размени грађевинског земљишта
наведеног у ставу 1. диспозитива ове одлуке између
Општине Бољевац и Власте Николић из Оснића.
По коначности ове Одлуке приступиће
закључењу уговора између Општине Бољевац и Власте
Николић из Оснића у року од 30 дана од дана
достављања одлуке.
На основу наведеног, члана 38. став 3, члана 40. и
члана 56. став 6. Одлуке о грађевинском земљишту,
члана 99. и члана 100. став 1. тачка 7. Закона о
планирању и изградњи и члана 30. Закона о јавној
својини, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
стр.
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове
одлуке странка може да покрене управни спор пред
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања
одлуке.
Одлуку доставити:
- Власти Николић из Оснића, преко заступника
Росе Николић из Оснића, по овлашћењу број
ОПУ:266-2016 од 22.03.2016. године, овереног
код јавног бележника у Зајечару, Јелене
Баљевић,
- Општинској управи општине Бољевац,
- Општинском правобранилаштву општине
Бољевац и
- архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-78/2016-I/5
Бољевац,16.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.
10

На
основу члана 15. Одлуке о оснивању
туристичке организације општине Бољевац („Сл.лист
општина Бољевац, Бор...'', бр.6/06 и 25/2006) и чл. 39.
Статута општине Бољевац („Службени лист општина
Бољевац“, бр.1/08 и 25/2015), Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 16.06.2016. године, донела
је

17. Јун 2016.године

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Управног одбора Туристичке
организације општине Бољевац
I
Разрешава се Иван Милутиновић функције члана
Управног одбора Туристичке организације општине
Бољевац, због подношења оставке.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу општине Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-78 / 2016-I/6.3
Бољевац, 16.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.
12
На основу члана 132. и 133. Закона о здравственој
заштити („Службни гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 –
др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2016 –
др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 39.
Статута општине Бољевац („Службени лист општине
Бољевац“, бр.1/08 и 25/2015), Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 16.06..2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању директора Дома здравља у
Бољевцу

I
Именује се Александра Благојевић из Бољевца, на
функцију вршиоца дужности директора Туристичке
организације општине Бољевац, на период од 6 (шест)
месеци, почев од 1. јула 2016. године до 31. децембра
2016. године.

I
Разрешава се др Славко Илић, специјалиста
неуропсихијатрије, са функције директора Дома здравља
у Бољевцу, због истека мандатног периода на који је
именован.
II
Именује се др Славко Илић, специјалиста
неуропсихијатрије, на функцију
директора Дома
здравља у Бољевцу, на период од четири године.

II
Ово Решење објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

III
Ово решење објавити у Службеном листу општине
Бољевац.

Р Е Ш Е Њ Е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-78 / 2016-I/6.1
Бољевац, 16.06.2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-78/ 2016-I/6.2
Бољевац, 16.06.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.

На основу члана 17. Одлуке о оснивању
туристичке организације општине Бољевац („Сл.лист
општина Бољевац, Бор...'', бр. 6/06, 25/06) и члана 39.
Статута општине Бољевац („Службени лист општине
Бољевац'', бр. 1/08 и 25/2015), Скупштина општине
Бољевац на седници одржаној 16.06. 2016. године,
донела је

13
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010 –
одлука УС и 54/2011), чл. 32. став 1. тачка 12) и чл. 43.
став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана
39. Статута општине Бољевац (''Службени лист општина
Бољевац'', бр. 1/2008 и 25/2015), Скупштина општине

11

година IX Број 15
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17. Јун 2016.године

Бољевац на седници одржаној 16.06. 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
I
Одборнику, Небојши Марјановићу из Бољевца, ул.
Тимочке буне бр. 20, ПРЕСТАЈЕ мандат пре истека
времена на које је изабран, због преузимања функције
Председника Општине Бољевац, која је неспојива с
функцијом одборника.
II
Обавестити Изборну комисију Општине Бољевац о
престанку мандата именованог, из тачке I ове Одлуке,
ради доделе новог мандата, у складу са Законом.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општинe
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-78/2016-I/3.1
Бољевац, 16.06. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.
14
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 34/2010
– одлука УС и 54/2011) и члана 32. и 43. став 5. Закона о
локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.
129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 39. Статута
општине Бољевац (''Службени лист општинe Бољевац'',
бр. 1/08 и 25/2015), Скупштина општине Бољевац на
седници одржаној 16.06.2016. године, донела је
ОДЛУКУ

I
Одборнику, Жанку Видаковићу ПРЕСТАЈЕ мандат
пре истека времена на који је изабран, због преузимања
функције Заменика председника Општине Бољевац, која
је неспојива с функцијом одборника.
II
Обавестити Изборну комисију Општине Бољевац о
престанку мандата именованог, из тачке I ове Одлуке,
ради доделе новог мандата, у складу са Законом.
III
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине
Бољевац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број:06-78/2016-I/3.2
Бољевац, 16.06. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш, с.р.
година IX Број 15
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