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Службени лист општине Бољевац

07. јун 2018.године

1.
Сходно члану 93. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007)
и члана 71.
Статута општине Бољевац („Службени лист општине
Бољевац“, број 1/08, 25/2015, 26/2018, 40/2018),
Општинско веће Општине Бољевац на седници одржаној
07. 06. 2018. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о формирању Радне групе за израду нацрта елабората
о плану мреже за јавне предшколске установе и за јавне
основне школе
1.

Формира се Радна група за израду нацрта
елабората
о плану мреже за јавне
предшколске установе и за јавне основне
школе на територији Општине Бољевац ( у
даљем тексту: Радна група).

2.

Циљ Радне групе из тачке 1. овог решења је
да припреми Нацрт елабората о плану
мреже, који садржи развојни план мреже
израђен на основу тренда природног
прираштаја деце и ученика и миграционих
кретања у Општини Бољевац и то:
- за јавне предшколске установе, за
период од пет година;
- за јавне основне школе за период од
четири, односно осам година.

Р Е Ш Е Њ Е
о формирању Комисије за припрему предлога назива
улица, тргова, градских четврти,
заселака и других делова насељених места на територији
општине Бољевац
1. Формира се Комисије за припрему предлога
назива улица, тргова, градских четврти, заселака
и других делова насељених места на територији
општине Бољевац (у даљем тексту: Комисија).
2. Комисија је дужна да на захтев одељења
надлежног за послове урбанизма, припреми
предлог назива за: улицу, трг, градску четврт,
заселак и други део насељеног места на
територији општине Бољевац, а у складу са
Уредбом о Адресном регистру (''Службени
гласник РС'', бр. 63/2017).
3. Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана
пријема захтева надлежном одељењу достави
предлог из тачке 2. овог решења.
4. За чланове Комисије именују се:
1) Јаворка Гојковић, за председника,
2) Љубиша Јаношевић, за члана,
3) Драган Праштало, за члана,
4) Милован Радивојевић, за члана и
5) Ана Опачић, за члана.
5. Ово решење објавити у Службеном листу
општине Бољевац.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

3. Елаборат мора да садржи податке о:
1) укупном броју становника, броју и узрасту
деце, односно ученика на одређеном подручју
које је дефинисано од стране јединице локалне
самоуправе, подручје школе;
2) специфичностима и величини терена,
величини насеља, постојању подстандардних
насеља, међусобној удаљености и саобраћајној
повезаности
насељених
места,
као
и
специфичностима
брдско-планинских
и
приграничних подручја;
3) нивоу економског развоја јединице локалне
самоуправе;
4)
специфичностима
локалне
традиције,
национално
мешовитим
подручјима
и
подручјима насељеним националним мањинама
и нивоу развијености установа културе и спорта.
4.

У Радну групу именују се:
6) Јаворка Гојковић, за председника,
7) Биљана Рашић Марковић, за члана,
8) Весна Милијић, за члана,
9) Мирко Миливојевић, за члана и
10) Срђан Радивојевић, за члана.

5.

Радна група је дужна да сачини Нацрт
елабората у року од 60 дана од дана
доношења овог решења и да исти достави
Општинском већу општине Бољевац, ради
разматрања и утврђивања предлога, који ће
доставити Скупштини општине Бољевац на
усвајање.

Број: 06-43 / 2018-II/12
Бољевац, 07. 06. 2018. Године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић,с.р.
2.
Сходно члану 4. Уредбе о критеријумима за доношење
акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о
мрежи јавних основних школа (''Службени гласник РС'',
бр. 21/2018) и члана 71. Статута општине Бољевац
(„Службени лист општине Бољевац“, број 1/08, 25/2015,
26/2018, 40/2018), Општинско веће општине Бољевац на
седници одржаној 07. 06. 2018. године, донело је
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Ово решење објавити у Службеном листу
општине Бољевац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Број: 06-43 / 2018-II/13
Бољевац, 07. 06. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Небојша Марјановић,с.р.
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