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На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број  54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 –испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон и 103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 39. Статута општине Бољевац („Сл.лист 

општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац  на седници одржаној 16.12.2016. године, донела 

је 

О  Д  Л  У  К  У 

O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бољевац за 2017. годину (у даљем тексту: буџет), састоје 

се од: 

 

Позиција Опис Износ 

  А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

  1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8) 502.385.672 

  1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 452.113.752 

1 01- приходи из буџета 364.475.000 

2 03- социјални доприноси 200.000 

3 04- сопствени приходи буџетских корисника 652.000 

4 06- донације од међународних организација 60.744.200 

5 07- донације од осталих нивоа власти 24.842.552 

6 08- добровољни трансфери од физичких и правних лица 550.000 

7 16-родитељски динар за ваннаставне активности 650.000 

  1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 50.271.920 

  2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5) 495.285.672 

  2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 379.082.072 

8 01- приходи из буџета 352.996.520 

9 03- социјални доприноси 200.000 

10 04- сопствени приходи буџетских корисника 652.000 

11 06- донације од међународних организација 4.321.000 

12 07- донације од осталих нивоа власти 19.742.552 

13 08- добровољни трансфети од физичких и правних лица 520.000 

14 16- родитељски динар за ваннаставне активности 650.000 

  2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: 116.203.600 

15 01- приходи из буџета 54.650.400 

16 04- сопствени приходи буџетских корисника 0 

17 06- донације од међународних организација 56.423.200 

18 07- донације од осталих нивоа власти 5.100.000 

19 08- добровољни трансфети од физичких и правних лица 30.000 

20 10- примања од домаћих задуживања 0 

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) 7.100.000 

21 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу  спровођења јавних политика) категорија 62 0 

22 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 0 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62) 7.100.000 

  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

23 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 0 

24 Примања од задуживања (категорија 91) 0 

25 Неутрошена средства из претходних година 1.265.000 

26 Издаци за отплату главнице дуга (61)  7.100.000 

27 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) 0 
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  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -5.835.000 

 

              Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 

ОПИС 
Шифра 

економске 
класификације 

Укупна 
средства 
буџета 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 502.385.672 

1. Порески приходи 71 143.010.000 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 91.670.000 

    1.2. Самодопринос 711180 0 

    1.3. Порез на имовину 713 36.970.000 

    1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у 
чему: 714 

8.020.000 

            - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)   0 

    1.5. Остали порески приходи 716 6.350.000 

2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему: 74 17.742.000 

            - поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 77 420.000 

           - приходи из буџета 79 0 

3. Донације 731+732 60.744.200 

4. Трансфери 733 230.197.552 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 50.271.920 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4+5 496.550.672 

1. Текући расходи 4 325.845.169 

     1.1. Расходи за запослене 41 78.600.499 

     1.2. Коришћење роба и услуга 42 162.037.510 

     1.3. Отплата камата 44 3.345.000 

     1.4. Субвенције 45 17.370.000 

     1.5 .Социјална заштита из буџета 47 38.605.000 

     1.6. Остали расходи 48+49 25.887.160 

2. Трансфери 4631+4641+465 54.501.903 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 116.203.600 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)   0 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 9 0 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0 

2. Задуживање 91 0 

      2.1. Задуживање од домаћих кредитора 911 0 

      2.2. Задуживање од страних кредитора 912 0 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 61+62 7.100.000 

3. Отплата дуга 61 7.100.000 

      3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 7.100.000 

      3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0 

      3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0 

4. Набавка финансијске имовине 62 0 

    0 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор 13) 3 1.265.000 

      

НЕУТРОШЕНА СРЕДТВА  ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА  (класа 3, извор 15) 3 0 

 

 

 

 

Члан 2. 

  
 Приходи, примања и пренета средства из претходног периода буџета општине Бољевац износе 503.650.672 

динара. По врстама односно економским класификацијама и изворима финансирања, утврђени су у следећим 

износима: 

 
Класа 

/Категорија/ 
Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА  План за 2017.   
 УКУПНА 

ЈАВНА 
СРЕДСТВА  
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 Средства 
из буџета  

Структура 
% 

Средства 
из соп. 
Извора 

 Средства 
из осталих 

извора 
финан. буџ. 
корисника  503.650.672 

    Пренета средства из претходне године 0 0,00%   1.265.000 1.265.000 

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 364.475.000 87,88% 652.000 86.986.752 452.113.752 

710000   ПОРЕЗИ 143.010.000 34,48% 0 0 143.010.000 

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 91.670.000 22,10% 0 0 91.670.000 

U 711111 Порез на зараде 81.200.000 19,58% 0 0 81.200.000 

U 
711121 

Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према стварно оствареном 
приходу, по решењу Пореске управе 

230.000 0,06% 
0 

0 230.000 

U 711122 

Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према паушално утврђеном 
приходу, по решењу Пореске управе 1.300.000 0,31% 0 0 1.300.000 

U 711123 

Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према стварно оствареном 
приходу самоопорезивање 4.550.000 1,10% 0 0 4.550.000 

U 711143 Порез на приходе од непокретности 0 0,00% 0 0 0 

U 711145 

Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари- по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске 
управе 550.000 0,13% 0 0 550.000 

U 711146 
Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства, по решењу Пореске управе 0 0,00% 0 0 0 

U 711147 Порез на земљиште 210.000 0,05% 0 0 210.000 

U 711181 

Самодопринос према зарадама запослених и 
по основу пензија на територији месне 
заједнице и општине 0 0,00% 0 0 0 

U 711191 Порез на остале приходе 3.550.000 0,86% 0 0 3.550.000 

U 711193 
Порез на приходе спортиста и спортских 
стручњака 80.000 0,02% 0 0 80.000 

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 36.970.000 8,91% 0 0 36.970.000 

I 713121 
Порез на имовину обвезника који не воде 
пословне књиге 24.500.000 5,91% 0 0 24.500.000 

I 713122 
Порез на имовину обвезника који воде 
пословне књиге 8.600.000 2,07% 0 0 8.600.000 

U 713311 
Порез на наслеђе и поклон по решењу 
Пореске управе 220.000 0,05% 0 0 220.000 

U 713421 
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске управе 2.300.000 0,55% 0 0 2.300.000 

U 713423 

Порез на пренос апсолутних права на 
моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске управе 1.350.000 0,33% 0 0 1.350.000 

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 8.020.000 1,93% 0 0 8.020.000 

I 
714513 

Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 

3.350.000 0,81% 0 0 3.350.000 

U 
714543 

Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта 

50.000 0,01% 0 0 50.000 

U 
714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих 

материја и одложеног отпада 
70.000 0,02% 0 0 70.000 

I 714552 Боравишна такса 1.050.000 0,25% 0 0 1.050.000 

I 714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 3.500.000 0,84% 

0 
0 3.500.000 

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 6.350.000 1,53% 0 0 6.350.000 

I 716111 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 6.350.000 1,53% 0 0 6.350.000 

730000   ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 205.775.000 49,61% 0 85.166.752 290.941.752 

732000   
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 0 0,00% 0 60.744.200 60.744.200 

  732151 
Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа општина 0 0,00% 0 1.600.000 1.600.000 

  732251 
Капиталне донације од међународних 
организација у корист нивоа општина 0 0,00% 0 59.144.200 59.144.200 

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 205.775.000 49,61% 0 24.422.552 230.197.552 

  733151 
Ненаменски трансфери од Републике у корист 
нивоа општина 205.775.000 49,61% 0 5.095.552 210.870.552 



 

 

Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                               19.децембар 2016.године 

 

 

     година IX    Број  32                                                                                                                                                                                                   стр. 5 

  733154 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа општина 0 0,00% 0 14.327.000 14.327.000 

  733251 
Капитални наменски трансфери, у ужем 
смислу, од Републике у корист нивоа општина 0 0,00% 0 5.000.000 5.000.000 

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 15.690.000 3,78% 652.000 1.400.000 17.742.000 

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 4.430.000 1,07% 0 0 4.430.000 

I 741151 

Приходи буџета општине од камата на 
средства консолидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака 0 0,00% 0 0 0 

U 741522 

Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 310.000 0,07% 0 0 310.000 

U 741526 
Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта 2.350.000 0,57% 0 0 2.350.000 

I 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на 
јавним површинама или испред пословног 
простора у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности 

500.000 0,12% 0 

0 

500.000 

I 741534 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 1.250.000 0,30% 0 0 1.250.000 

I 741569 Сливна водна накнада од правних лица 20.000 0,00% 0 0 20.000 

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 7.700.000 1,86% 652.000 650.000 9.002.000 

I 742151 

Приходи од продаје добара и услуга од 
стране тржишних организација у корист нивоа 
општина 80.000 0,02% 652.000   732.000 

I 742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користе општине и индиректни 
корисници њиховог буџета 

1.800.000 0,43% 0 

0 

1.800.000 

I 742153 
Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа општина 70.000 0,02% 0 0 70.000 

I 742154 

Накнада по основу конверзије права 
коришћења у право својине у корист нивоа 
општина 30.000 0,01%     30.000 

I 742156 

Приходи остварени по основу пружања услуга 
боравка деце у предшколским установама у 
корист нивоа општина 3.200.000 0,77%     3.200.000 

I 742251 Општинске административне таксе 410.000 0,10%     410.000 

I 742253 
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 730.000 0,18% 0 0 730.000 

I 742255 
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа 
општина 950.000 0,23% 0 0 950.000 

I 742351 
Приходи које својом делатношћу остваре 
органи и организације општина 430.000 0,10% 0 0 430.000 

I 742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 0,00% 0 650.000 650.000 

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 2.500.000 0,60% 0 0 2.500.000 

U 743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје, 
предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима 2.400.000 0,58% 0 0 2.400.000 

I 743351 

Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом скупштине општине, као и 
одузета имовинска корист у том поступку 50.000 0,01% 0 0 50.000 

I 743924 

Приходи од увећања целокупног пореског 
дуга који је предмет принудне наплате за 5% 
на дан почетка поступка принудне наплате, 
који је правна последица принудне наплате 
изворних прихода јединица локалне 
самоуправе 50.000 0,01% 0 0 50.000 

744000 
  

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА 10.000 0,00% 0 750.000 760.000 

I 744151 
Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа општина 10.000 0,00% 0 750.000 760.000 

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 1.050.000 0,25% 0 0 1.050.000 

I 745151 Остали приходи у корист нивоа општина 230.000 0,06% 0 0 230.000 

I 
745152 

Закупнина за стан у државној својини у корист 
нивоа општина 

620.000 0,15% 0 0 620.000 

I 
745153 Део добити јавног предузећа, према одлуци 

управног одбора јавног предузећа, у корист 
200.000 0,05% 0 0 200.000 
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нивоа општина 

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 

0 0,00% 0 420.000 420.000 

U 772111 

Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода буџета Републике из претходне 
године 0 0,00% 0 0 0 

U 772114 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода буџета општине из претходне године 0 0,00% 0 420.000 420.000 

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 50.271.920 12,12% 0 0 50.271.920 

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 42.467.207 10,24% 0 0 42.467.207 

  811151 
Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа општина 42.467.207 10,24% 0 0 42.467.207 

840000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 7.804.713 1,88% 0 0 7.804.713 

  841151 
Примања од продаје земљишта у корист 
нивоа општина 7.804.713 1,88% 0 0 7.804.713 

900000   
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0,00% 0 0 0 

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0,00% 0 0 0 

  911451 
Примања од задуживања од пословних 
банака у земљи у корист нивоа општина 0 0,00% 0 0 0 

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 414.746.920 100,00% 652.000 86.986.752 502.385.672 

  3+7+8+9 
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 414.746.920 100,00% 652.000 88.251.752 503.650.672 

 

 

Легенд
а 

  

Средства из 
буџета 

Средства из сопствених 
извора 

Средства 
из осталих 

извора 

Укупна 
средства 

  Пренета средства из претходне године 0 0 1.265.000 1.265.000 

I Изворни приходи 57.980.000 652.000 1.400.000 60.032.000 

U Уступљени приходи 100.720.000 0 420.000 101.140.000 

  Донације и трансфери 205.775.000 0 85.166.752 290.941.752 

  
Примања од продаје нефинансијске 
имовине 50.271.920 0 0 50.271.920 

  Примања од задуживања 0 0 0 0 

  Укупно 414.746.920 652.000 
88.251.75

2 503.650.672 

 

 

Члан 3. 

 Расходи и издаци општине Бољевац у укупном износу од 503.650.672 динара распореећују се 

по наменама: 

 

Екон. 
клас. 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
Средства из 

буџета 
Структура         

% 

Средства 
из осталих 

извора 

Укупна 
јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 352.996.520 85,11% 27.350.552 380.347.072 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 74.255.390 17,90% 4.345.109 78.600.499 

411 Плате и додаци запослених 59.882.284 14,44% 3.230.796 63.113.080 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.675.106 2,57% 578.313 11.253.419 

413 Накнаде у натури (превоз) 41.000 0,01% 0 41.000 

414 Социјална давања запосленима 1.100.000 0,27% 530.000 1.630.000 

415 Накнаде за запослене 2.197.000 0,53% 6.000 2.203.000 

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 360.000 0,09% 0 360.000 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 154.996.510 37,37% 7.041.000 162.037.510 

421 Стални трошкови 34.468.730 8,31% 229.000 34.697.730 
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422 Трошкови путовања 1.362.080 0,33% 299.000 1.661.080 

423 Услуге по уговору 28.652.370 6,91% 2.991.000 31.643.370 

424 Специјализоване услуге 18.510.000 4,46% 375.000 18.885.000 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 49.731.350 11,99% 130.000 49.861.350 

426 Материјал 22.271.980 5,37% 3.017.000 25.288.980 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 3.345.000 0,81% 0 3.345.000 

441 Отплата домаћих камата 1.575.000 0,38% 0 1.575.000 

444 Пратећи трошкови задуживања 1.770.000 0,43% 0 1.770.000 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 15.770.000 3,80% 1.600.000 17.370.000 

451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама                                                                 15.450.000 3,73% 1.600.000 17.050.000 

454 Субвенције приватним предузећима 320.000 0,08% 0 320.000 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 51.929.460 12,52% 2.572.443 54.501.903 

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 41.675.440 10,05% 2.527.000 44.202.440 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 2.500.000 0,60% 0 2.500.000 

465 Остале донације, дотације и трансфери  7.754.020 1,87% 45.443 7.799.463 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 26.840.000 6,47% 11.765.000 38.605.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 26.840.000 6,47% 11.765.000 38.605.000 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 19.860.160 4,79% 27.000 19.887.160 

481 Дотације невладиним организацијама; 16.450.160 3,97% 0 16.450.160 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 580.000 0,14% 27.000 607.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 420.000 0,10% 0 420.000 

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода или других природних узрока; 1.750.000 0,42% 0 1.750.000 

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа 660.000 0,16% 0 660.000 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 6.000.000 1,45% 0 6.000.000 

499 Средства резерве 6.000.000 1,45% 0 6.000.000 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 54.650.400 13,18% 61.553.200 116.203.600 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 52.950.400 12,77% 61.553.200 114.503.600 

511 Зграде и грађевински објекти; 46.794.000 11,28% 33.300.000 80.094.000 

512 Машине и опрема; 5.756.400 1,39% 22.866.400 28.622.800 

513 Остале некретнине и опрема; 0 0,00% 0 0 

515 Нематеријална имовина 400.000 0,10% 5.386.800 5.786.800 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 1.700.000 0,41% 0 1.700.000 

541 Земљиште 1.700.000 0,41% 0 1.700.000 

600 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7.100.000 1,71% 0 7.100.000 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 7.100.000 1,71% 0 7.100.000 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 7.100.000 1,71% 0 7.100.000 

620 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 0,00% 0 0 

621 Набавка домаће финансијске имовине 0 0,00% 0 0 

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  414.746.920 100,00% 88.903.752 503.650.672 
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Члан 4. 

  

Буџет за 2017. годину састоји се од: 

-  прихода и примања у износу од   502.385.672 динара; 

-  расхода и издатака у износу од   495.285.672 динара; 

-  буџетског суфицита у износу од                  7.100.000 динара. 

Исказани буџетски суфицит из члана 1. ове Одлуке, у износу од 7.100.000 динара 

распоређује се за финансирање отплате главнице кредитног задужења која доспева у 2017. 

години. 

 

Члан 5. 

 

  Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме: 

 

Шифра 
програма 

 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

Назив 
Средства 
из буџета 

Структура 
% 

Сопствени 
и други 

приходи 

Укупна 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1: Урбанизам и просторно планирање 9.980.000 2,41% 0 9.980.000 

1101 0001 Просторно и урбанистичко планирање 5.480.000 1,32% 0 5.480.000 

1101 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 0 0,00% 0 0 

1101 0003 Управљање грађевинским земљиштем 4.500.000 1,08% 0 4.500.000 

1101 0004 Социјално становање 0 0,00% 0 0 

1102   Програм 2: Комуналне делатности 68.520.000 16,52% 0 68.520.000 

1102 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 29.623.184 7,14% 0 29.623.184 

1102 0002 Одржавање јавних зелених површина 5.500.000 1,33% 0 5.500.000 

1102 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 10.500.000 2,53% 0 10.500.000 
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1102 0004 Зоохигијена 2.530.000 0,61% 0 2.530.000 

1102 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 0 0,00% 0 0 

1102 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 0 0,00% 0 0 

1102 0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије 0 0,00% 0 0 

1102 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 17.366.816 4,19% 0 17.366.816 

1102 0009 Остале комуналне услуге 3.000.000 0,72% 0 3.000.000 

1501   Програм 3: Локални економски развој 2.500.000 0,60% 0 2.500.000 

1501 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 0 0,00% 0 0 

1501 0002 Мере активне политике запошљавања 2.500.000 0,60% 0 2.500.000 

1501 0003 Подстицаји за развој предузетништва 0 0,00% 0 0 

1502   Програм 4: Развој туризма 4.809.445 1,16% 6.852.000 11.661.445 

1502 0001 Управљање развојем туризма 3.439.445 0,83% 265.000 3.704.445 

1502 0002 Промоција туристичке понуде 720.000 0,17% 587.000 1.307.000 

1502 П1 Пројекат: Ртањ - енергија новог искуства 650.000 0,16% 1.000.000 1.650.000 

1502 П2 
Пројекат: Изградња спортско рекреативног центра 
Змијанац 0 0,00% 5.000.000 5.000.000 

0101   Програм 5: Пољопривреда и рурални развој 9.100.000 2,19% 1.600.000 10.700.000 

0101 0001 
Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници 4.100.000 0,99% 0 4.100.000 

0101 0002 Мере подршке руралном развоју 5.000.000 1,21% 1.600.000 6.600.000 

0401   Програм 6: Заштита животне средине 11.620.000 2,80% 0 11.620.000 

0401 0001 Управљање заштитом животне средине 120.000 0,03% 0 120.000 

0401 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 280.000 0,07% 0 280.000 

0401 0003 Заштита природе 0 0,00% 0 0 

0401 0004 Управљање отпадним водама 7.800.000 1,88% 0 7.800.000 

0401 0005 Управљање комуналним отпадом 2.220.000 0,54% 0 2.220.000 

0401 0006 Управљање осталим врстама отпада 1.200.000 0,29% 0 1.200.000 

0701   
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 33.400.000 8,05% 0 33.400.000 

0701 0001 Управљање саобраћајем 0 0,00% 0 0 

0701 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 33.200.000 8,00% 0 33.200.000 

0701 0003 Управљање јавним паркиралиштима 200.000 0,05% 0 200.000 

0701 0004 Јавни градски и приградски превоз путника 0 0,00% 0 0 

2001   Програм 8: Предшколско васпитање и образовање 28.229.170 6,81% 5.995.552 34.224.722 

2001 0001 Функционисање предшколских установа 28.229.170 6,81% 5.995.552 34.224.722 

2002   Програм 9: Основно образовање и васпитање 37.843.440 9,12% 0 37.843.440 

2002 0001 Функционисање основних школа 37.843.440 9,12% 0 37.843.440 

2003   Програм 10: Средње образовање и васпитање 15.080.000 3,64% 0 15.080.000 

2003 0001 Функционисање средњих школа 15.080.000 3,64% 0 15.080.000 

0901   Програм 11: Социјална и дечија заштита 16.990.000 4,10% 14.292.000 31.282.000 

0901 0001 Социјалне помоћи 15.260.000 3,68% 11.765.000 27.025.000 

0901 0002 Прихваталишта друге врсте смештаја 0 0,00% 0 0 

0901 0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 0 0,00% 0 0 

0901 0004 
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 
услуге 0 0,00% 0 0 

0901 0005 Активности Црвеног крста 450.000 0,11% 0 450.000 

0901 0006 Подршка деци и породицама са децом 1.200.000 0,29% 0 1.200.000 

0901 0007 
Подршка старијим лицима и/или особама са 
инвалидитетом 80.000 0,02% 2.527.000 2.607.000 

1801   Програм 12: Здравствена заштита 2.900.000 0,70% 0 2.900.000 

1801 0001 
Функционисање установа примарне здравствене 
заштите 2.500.000 0,60% 0 2.500.000 

1801 0002 Мртвозорство 400.000 0,10% 0 400.000 

1801 0003 
Спровођење активности из области друштвене бриге 
за јавно здравље 0 0,00% 0 0 

1201   Програм 13: Развој културе и информисања 25.010.000 6,03% 29.600.000 54.610.000 

1201 0001 Функционисање локалних установа културе 11.480.000 2,77% 85.000 11.565.000 

1201 0002 
Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 2.535.000 0,61% 100.000 2.635.000 

1201 0003 
Унапређење система очувања и представљања 
културно-историјског наслеђа 1.810.000 0,44% 0 1.810.000 

1201 0004 
Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања 2.500.000 0,60% 0 2.500.000 
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1201 0005 
Унапређење јавног информисања на језицима 
националних мањина 0 0,00% 0 0 

1201 0006 
Унапређење јавног информисања особа са 
инвалидитетом 0 0,00% 0 0 

1201 П1 Пројекат: Црноречје у песми и гри 1.685.000 0,41% 415.000 2.100.000 

1201 П2 Пројекат: Основа за бољу будућност младих 5.000.000 1,21% 29.000.000 34.000.000 

1301   Програм 14: Развој спорта и омладине  14.400.000 3,47% 0 14.400.000 

1301 0001 
Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 11.820.000 2,85% 0 11.820.000 

1301 0002 Подршка предшколском и школском спорту 170.000 0,04% 0 170.000 

1301 0003 Одржавање спортске инфраструктуре 2.110.000 0,51% 0 2.110.000 

1301 0004 Функционисање локалних спортских установа 0 0,00% 0 0 

1301 0005 Спровођење омладинске политике 300.000 0,07% 0 300.000 

0602   Програм 15: Опште јавне услуге управе 117.572.010 28,35% 30.564.200 148.136.210 

0602 0001 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 85.035.672 20,50% 420.000 85.455.672 

0602 0002 Функционисање месних заједница 9.001.750 2,17% 0 9.001.750 

0602 0003 Сервисирање јавног дуга 10.445.000 2,52% 0 10.445.000 

0602 0004 Општинско/градско правобранилаштво 3.554.428 0,86% 0 3.554.428 

0602 0005 Заштитник грађана 0 0,00% 0 0 

0602 0006 Инспекцијски послови 0 0,00% 0 0 

0602 0007 
Функционисање националних савета националних 
мањина 100.000 0,02% 0 100.000 

0602 0008 Правна помоћ 0 0,00% 0 0 

0602 0009 Текућа буџетска резерва 5.000.000 1,21% 0 5.000.000 

0602 0010 Стална буџетска резерва 1.000.000 0,24% 0 1.000.000 

0602 0011 Робне резерве 0 0,00% 0 0 

0602 0012 Комунална полиција 0 0,00% 0 0 

0602 0013 
Администрирање изворних прихода локалне 
самоуправе 0 0,00% 0 0 

0602 0014 Ванредне ситуације 130.000 0,03% 0 130.000 

0602 П1 Пројекат: Финансирање невладиних организација 1.500.000 0,36% 0 1.500.000 

0602 П2 Пројекат: Шумски ватрогасци 1.805.160 0,44% 30.144.200 31.949.360 

2101   Програм 16: Политички систем локалне самоуправе 16.492.855 3,98% 0 16.492.855 

2101 0001 Функционисање Скупштине 6.844.264 1,65% 0 6.844.264 

2101 0002 Функционисање извршних органа 9.648.591 2,33% 0 9.648.591 

2101 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине 0 0,00% 0 0 

0501   Програм 17: Енергетска ефикасност 300.000 0,07% 0 300.000 

0501 
0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и 

употреба обновљивих извора енергије 300.000 0,07% 0 300.000 

    УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  414.746.920 100,00% 88.903.752 503.650.672 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
ШИФРЕ 

ПРОГРАМА 
ИЗНОС У ДИНАРИМА  

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање 1101 9.980.000 

Програм 2: Комуналне делатности 1102 68.520.000 

Програм 3: Локални економски развој 1501 2.500.000 

Програм 4: Развој туризма 1502 11.661.445 

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој 0101 10.700.000 

Програм 6: Заштита животне средине 0401 11.620.000 

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 
0701 33.400.000 

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање 2001 34.224.722 

Програм 9: Основно образовање и васпитање 2002 37.843.440 

Програм 10: Средње образовање и васпитање 2003 15.080.000 

Програм 11: Социјална и дечија заштита 0901 31.282.000 

Програм 12: Здравствена заштита 1801 2.900.000 

Програм 13: Развој културе и информисања 1201 54.610.000 

Програм 14: Развој спорта и омладине  1301 14.400.000 

Програм 15: Опште јавне услуге управе 0602 148.136.210 

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе 2101 16.492.855 
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Програм 17: Енергетска ефикасност 0501 300.000 

УКУПНО   503.650.672 

 

 

 
 

 
Члан 6. 

 

 Општина Бољевац очекује у 2017. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 480.847 евра, 

односно 59.144.200 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинасирање у износу 10.276.610 динара са 

учешћем плата, за следеће пројекте: 

 

Пројекат и корисник пројекта 
Укупна вредност у еврима за 

цео период 
Средства ЕУ у 2017. години 

Средства за 
суфинансирање 
у 2017. години 

  
Средства 

ЕУР 
Средства за 

суфинансирање У ЕУР У РСД У РСД 

Пројекат ''Grounds for Better Future of Our Youth'' 
односно ''Основа за бољу будућност младих'' 

271.615,73 40.742,36 235.772,36 29.000.000,00 5.000.000,00 

Пројекат "Forest Firemen" односно "Шумски 
ватрогасци" 

285.998,27 42.899,75 245.074,80 30.144.200,00 5.276.610,00 

 
 Средства за суфинансирање у 2017. години из става 1. овог члана распоређена су у Посебном делу ове одлуке. 

 

 Члан 7. 

 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем 

прегледу: 

 

  КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2017 - 2019 
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ШДК                   

04537                   

Укупно сви пројекти: 
524.553.60

0 
  

116.203.60
0 

38.200.00
0 

45.100.00
0 

Приорите
т 

Конт
о 3 

ниво 

Назив 
капиталног 

пројекта 

Година 
почетка 

финансирањ
а пројекта 

Година 
завршетка 

финансирањ
а пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Извори 
прихода 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 511 

Израда 
пројектне 
документације 
за потребе 
развоја 
пољопривреде 
(систем за 
наводњавање) 

2017 2017 700.000 

06- донације       

01- буџет 700.000     

07- РС       

2 511 

Капитално 
одржавање 
фекалне 
канализације у 
Бољевцу 
(Зајечарска 
улица) 

2011 2031 
250.000.00

0 

06- донације       

01- буџет 2.000.000 5.000.000 
10.000.00

0 

07- РС       

3 511 

Израда 
пројектне 
документације 
за потребе 
реализације 
пројекта 
капиталног 
одржавања 
атмосферске 
канализације 
(Станично брдо) 

2017 2017 200.000 

06- донације       

01- буџет 200.000     

07- РС       

4 511 

Капитално 
одржавање 
атмосферске 
канализације у 
Бољевцу 
(Станично брдо, 
купалиште, 
Улица Драгише 
Петровића) 

2017 2020 15.000.000 

06- донације       

01- буџет 3.600.000 5.000.000 5.000.000 

07- РС       

5 511 
Стручни надзор - 
канализација 

2017 2017 200.000 

06- донације       

01- буџет 200.000     

07- РС       

6 511 

Израда 
пројектне 
документације 
за потребе 
енергетске 
ефикасности 
(пројект уштеде 
енергије 
општине 
Бољевац) 

2017 2017 300.000 

06- донације       

01- буџет 300.000     

07- РС       

7 511 

Капитално 
одржавање 
домова културе 
у месним 
заједницама 
(Валакоње, 
Оснић-Тимок, 
Јабланица, 
Подгорац - 
Тимок, Село 
Бољевац, 
Валакоње - 
Буково и Оснић - 
Буково) 

2017 2017 4.664.000 

06- донације       

01- буџет 4.564.000     

07- РС       

8 511 
Стручни надзор - 
капитално 
одржавање 

2017 2017 200.000 

06- донације       

01- буџет 200.000     

07- РС       
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установа културе 
(Домови 
културе) 

9 512 

Опрема за 
потребе 
Општинске 
управе (лизинг 
аутомобила, 
рачунарска 
опрема, 
телефонска 
централа и др.) 

2017 2017 760.000 

06- донације       

01- буџет 760.000     

07- РС       

10 515 

Куповина 
софтвера за 
потребе 
Општинске 
управе 

2017 2017 200.000 

06- донације       

01- буџет 200.000     

07- РС       

11 541 

Набавка 
пољопривредно
г и грађевинског 
земљишта 

2016 2021 4.800.000 

06- донације       

01- буџет 1.700.000     

07- РС       

12 512 

Куповина 
машина и 
опреме за 
потребе пројекта 
"Шумски 
ватрогасци" 
(ватрогасно 
возило, дрон за 
осматрање, 
опрема за 
ватрогасце) 

2016 2018 23.212.800 

06- донације 22.766.400     

01- буџет 446.400     

07- РС       

13 515 

Израда софтвера 
за потребе 
пројекта 
"Шумски 
ватрогасци" 
(ГИС) 

2016 2018 5.356.800 

06- донације 5.356.800     

01- буџет       

07- РС       

14 511 

Изградња 
објеката за 
потребе 
безбедности 
саобраћаја 
(полигон за 
обуку) 

2017 2017 1.380.000 

06- донације       

01- буџет 1.380.000     

07- РС       

15 511 

Пројектна 
документација 
за потребе 
саобраћајне 
инфраструктуре 
(улице у Насељу 
Ртањ, 
паркиралиште у 
центру Бољевца, 
пољски путеви, 
прилазни пут на 
излазу са 
аутопута и мост 
у Валакоње - 
Букову) 

2017 2017 1.300.000 

06- донације       

01- буџет 1.300.000     

07- РС       

16 511 

Капитална 
реконструкција 
пута до 
Боговинске 
пећине 

2016 2020 15.000.000 

06- донације       

01- буџет 2.900.000 600.000 600.000 

07- РС       

17 511 

Капитално 
одржавање 
моста у 
Валакоње - 
Букову 

2017 2017 1.200.000 

06- донације       

01- буџет 1.200.000     

07- РС       

18 511 
Капитално 
одржавање пута 
до Врбовца 

2017 2020 4.000.000 

06- донације       

01- буџет 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

07- РС       

19 511 
Капитално 
одржавање пута 

2017 2020 8.000.000 
06- донације       

01- буџет 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
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до Рујишта 07- РС       

20 511 

Капитално 
одржавање 
улица у насељу 
Ртањ 

2017 2020 8.000.000 

06- донације       

01- буџет 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

07- РС       

21 511 

Стручни надзор - 
капитално 
одржавање 
путева 

2017 2017 200.000 

06- донације       

01- буџет 200.000     

07- РС       

22 511 

Пројектна 
документација 
за потребе 
саобраћајне 
инфраструктуре 
у граду Бољевцу 
(Улица Драгише 
Петровића, 
Улица 
Слободана 
Радосављевића 
Уче) 

2017 2017 950.000 

06- донације       

01- буџет 950.000     

07- РС       

23 511 

Пројекти 
препарцелације 
(насеље Ртањ и 
град Бољевац) 

2017 2017 900.000 

06- донације       

01- буџет 900.000     

07- РС       

24 511 

Планови 
детаљне 
регулације 
(насеље Гај, 
Илинско брдо и 
Подгорац) 

2017 2017 3.230.000 

06- донације       

01- буџет 3.230.000     

07- РС       

25 511 

Пројекат 
регулације 
корита реке 
Арнауте 

2017 2017 400.000 

06- донације       

01- буџет 400.000     

07- РС       

26 511 
Плажа на 
купалишту у 
Кривом Виру 

2016 2017 900.000 

06- донације       

01- буџет 300.000     

07- РС       

27 511 

Изградња 
потпорног зида 
код зграде цркве 
у Оснићу 

2017 2017 1.500.000 

06- донације       

01- буџет 900.000 600.000 0 

07- РС       

28 511 

Уређење 
градских 
паркова (парк 
код спомен 
чесме) 

2016 2017 4.400.000 

06- донације       

01- буџет 600.000     

07- РС       

29 511 

Капитално 
одржавање 
тротоара у 
Улици Драгише 
Петровића 

2017 2020 12.000.000 

06- донације       

01- буџет 2.000.000 3.000.000 4.000.000 

07- РС       

30 511 

Пројектна 
документација 
за потребе 
реализације 
реконструкције 
водовода 
(Валакоњска 
улица, МЗ Мали 
Извор и пројекат 
санитарне 
заштите 
изворишта 
Мироvштице) 

2016 2017 1.500.000 

06- донације       

01- буџет 1.120.000     

07- РС       

31 511 

Капитално 
одржавање 
водовода у 
Бољевцу 
(Илинско брдо, 
Валакоњска) 

2016 2020 15.000.000 

06- донације       

01- буџет 3.720.000 4.000.000 4.000.000 

07- РС       

32 511 
Изградња 
водовода 
Подгорац 

2015 2020 60.000.000 

06- донације       

01- буџет 2.000.000 3.000.000 5.000.000 

07- РС       
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33 511 
Изградња 
водовода 
Луково 

2015 2020 9.000.000 

06- донације       

01- буџет 1.500.000 3.000.000 3.000.000 

07- РС       

34 511 
Стручни надзор - 
радови на 
водоводу 

2017 2017 200.000 

06- донације       

01- буџет 200.000     

07- РС       

35 512 

Куповина 
хлоратора за 
потребе 
водоснабдевања 
МЗ Добро Поље 

2017 2017 200.000 

06- донације       

01- буџет 200.000     

07- РС       

36 511 

Уређење 
спортских 
терена на 
градском 
игралишту - 
Вртић 

2017 2020 3.000.000 

06- донације       

01- буџет 600.000 1.000.000 500.000 

07- РС       

37 511 
Изградња 
фудбалског 
терена у Оснићу 

2013 2017 3.000.000 

06- донације       

01- буџет 400.000     

07- РС       

38 512 

Набавка опреме 
за потребе 
заштите животне 
средине 
(метални 
контејнери) 

2017 2017 1.500.000 

06- донације       

01- буџет 1.500.000     

07- РС       

39 511 

Изградња 
објекта за 
примарну 
селекцију отпада 
са рециклажним 
двориштем 

2017 2020 12.000.000 

06- донације       

01- буџет 1.050.000 3.000.000 3.000.000 

07- РС       

40 512 

Опрема за 
потребе 
предшколске 
установе 

2017 2017 500.000 

06- донације       

01- буџет 400.000     

07- РС 100.000     

41 512 

Опрема за 
потребе КОЦ-а 
(пројекат 
"Основа за бољу 
будућност наше 
омладине") 

2016 2018 1.070.000 

06- донације       

01- буџет 1.070.000     

07- РС       

42 515 
Књиге за 
потребе градске 
библиотеке 

2017 2017 230.000 

08 - 
донације 

30.000     

01- буџет 200.000     

07- РС       

43 511 

Капитално 
одржавање 
зграде КОЦ-а 
(пројекат 
"Основа за бољу 
будућност наше 
омладине) 

2016 2018 28.300.000 

06- донације 28.300.000     

01- буџет       

07- РС       

44 511 

Пројектно 
планирање за 
потребе 
Туристичке 
организације 

2017 2017 100.000 

06- донације       

01- буџет 100.000     

07- РС       

45 511 

Изградња 
спортско-
рекреативног 
центра Змијанац 
(купалиште) 

2015 2020 20.000.000 

06- донације       

01- буџет   2.500.000 2.500.000 

07- РС 5.000.000 2.500.000 2.500.000 

46 512 

Куповина 
машина и 
опреме за 
потребе Месних 
заједница 
(Валакоње 
Буково, Бољевац  
село, Ртањ, 
Бачевица, 
Рујиште) 

2017 2017 100.000 

06- донације       

01- буџет 280.000     

07- РС       

47 512 Израда и 2016 2017 1.500.000 06- донације       
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монтажа 
кошаркашких 
конструкција у 
спортској хали у 
Бољевцу 

01- буџет 1.100.000     

07- РС       

48 511 

Капитално 
инвестирање у 
зграду 
предшколске 
установе 
(архитектонско-
грађевински 
радови и 
доградња 
кухиње) 

2016 2017 1.500.000 

06- донације       

01- буџет 1.380.000     

07- РС       

49 511 

Капитално 
инвестирање у 
зграду средње 
школе (радови 
на енергетској 
ефикасности) 

2016 2017 8.500.000 

06- донације       

01- буџет 1.700.000     

07- РС       

 

                                                     

 

 

 

 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 8. 

   

         Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 503.650.672 динара, 

финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

 

Р
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о
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о
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ОПИС 
Средства из 

буџета 

Средства 

из 

сопствен

их 

извора 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 

С
тр

у
к
ту

р
а 

у
 %

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     
           

1 1.01 
   

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 6.844.264 0 0 6.844.264 1,36% 

     
 Извори финансирања за раздео 1 и главу 1.01 

     

     
01 Приходи из буџета 6.844.264 0 0 6.844.264 1,36% 

            

  
2101 

   
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
6.844.264 0 0 6.844.264 1,36% 

  
2101 111 

 
 

Извршни и законодавни органи 6.844.264 0 0 6.844.264 1,36% 

  
2101 

 

0001 
 

Функционисање Скупштине 6.844.264 0 0 6.844.264 1,36% 

  
2101 

 
0001 411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.766.716 0 0 2.766.716 0,55% 

  
2101 

 
0001 412 социјални доприноси на терет послодавца 475.863 0 0 475.863 0,09% 

  
2101 

 
0001 413 накнаде у натури 2.000 0 0 2.000 0,00% 

  
2101 

 
0001 414 социјална давања запосленима 70.000 0 0 70.000 0,01% 

  
2101 

 
0001 415 накнаде трошкова за запослене 250.000 0 0 250.000 0,05% 

  
2101 

 
0001 421 стални трошкови 90.000 0 0 90.000 0,02% 

  
2101 

 
0001 422 трошкови путовања 40.000 0 0 40.000 0,01% 

  
2101 

 
0001 423 услуге по уговору 1.891.000 0 0 1.891.000 0,38% 

  
2101 

 
0001 426 материјал 770.000 0 0 770.000 0,15% 

  
2101 

 
0001 465 остале дотације и трансфери 338.525 0 0 338.525 0,07% 

  
2101 

 
0001 481 дотације невладиним организацијама 150.160 0 0 150.160 0,03% 

            

            
2 2.01 

    
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 9.298.591 0 0 9.298.591 1,85% 

      
Извори финансирања за раздео 2 и главу 2.01 

     

     
01 Приходи из буџета 9.298.591 0 0 9.298.591 1,85% 

            

  
2101 

   
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
9.298.591 0 0 9.298.591 1,85% 

  
2101 111 

  
Извршни и законодавни органи 9.298.591 0 0 9.298.591 1,85% 

  
2101 

 
0002 

 
Функционисање извршних органа 9.298.591 0 0 9.298.591 1,85% 

  
2101 

 
0002 411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.966.332 0 0 3.966.332 0,79% 

  
2101 

 
0002 412 социјални доприноси на терет послодавца 682.881 0 0 682.881 0,14% 
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2101 

 
0002 413 накнаде у натури 4.000 0 0 4.000 0,00% 

  
2101 

 
0002 414 социјална давања запосленима 70.000 0 0 70.000 0,01% 

  
2101 

 
0002 415 накнаде трошкова за запослене 180.000 0 0 180.000 0,04% 

  
2101 

 
0002 421 стални трошкови 155.000 0 0 155.000 0,03% 

  
2101 

 
0002 422 трошкови путовања 110.000 0 0 110.000 0,02% 

  
2101 

 
0002 423 услуге по уговору 3.500.000 0 0 3.500.000 0,69% 

  
2101 

 
0002 426 материјал 130.000 0 0 130.000 0,03% 

  
2101 

 
0002 465 остале дотације и трансфери 485.378 0 0 485.378 0,10% 

  
2101 

 
0002 482 порези, обавезне таксе, казне и пенали 15.000 0 0 15.000 0,00% 

            

            
3 3.01 

    
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 350.000 0 0 350.000 0,07% 

      
Извори финансирања за раздео 3 и главу 3.01 

     

     
01 Приходи из буџета 350.000 0 0 350.000 0,07% 

            

  
2101 

   
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
350.000 0 0 350.000 0,07% 

  
2101 111 

  
Извршни и законодавни органи 350.000 0 0 350.000 0,07% 

  
2101 

 
0002 

 
Функционисање извршних органа 350.000 0 0 350.000 0,07% 

  
2101 

 
0002 423 услуге по уговору 350.000 0 0 350.000 0,07% 

            

            

4 
     

ОПШТИНСКА УПРАВА 394.699.637 652.000 88.251.752 483.603.389 96,02% 

      
Извори финансирања за раздео 4 

     

     
01 Приходи из буџета 394.699.637 0 0 394.699.637 78,37% 

     
03 Социјални доприноси 0 0 200.000 200.000 0,04% 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 652.000 0 652.000 0,13% 

     
06 Донације од међународних организација 0 0 60.744.200 60.744.200 12,06% 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0 24.842.552 24.842.552 4,93% 

     
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0 550.000 550.000 0,11% 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 1.265.000 1.265.000 0,25% 

     
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 0 650.000 650.000 0,13% 

            

 
4.01 

    
ОПШТИНСКА УПРАВА 324.881.272 0 44.856.200 369.737.472 73,41% 

      
Извори финансирања за главу 4.01 

     

     
01 Приходи из буџета 324.881.272 0 0 324.881.272 64,51% 

     
03 Социјални доприноси 0 0 200.000 200.000 0,04% 

     
06 Донације од међународних организација 0 0 30.144.200 30.144.200 5,99% 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0 13.247.000 13.247.000 2,63% 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 1.265.000 1.265.000 0,25% 

            

  
1101 

   
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
9.980.000 0 0 9.980.000 1,98% 

  
1101 160 

  
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 9.980.000 0 0 9.980.000 1,98% 

  
1101 

 
0001 

 
Просторно и урбанистичко планирање 5.480.000 0 0 5.480.000 1,09% 

  
1101 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 5.480.000 0 0 5.480.000 1,09% 

            

  
1101 

 
0003 

 
Управљање грађевинским земљиштем 4.500.000 0 0 4.500.000 0,89% 

  
1101 

 
0003 425 текуће поправке и одржавање 700.000 0 0 700.000 0,14% 

  
1101 

 
0003 511 зграде и грађевински објекти 3.800.000 0 0 3.800.000 0,75% 

            

  
1102 

   
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 68.520.000 0 0 68.520.000 13,60% 

  
1102 630 

  
Водоснабдевање 17.366.816 0 0 17.366.816 3,45% 

  
1102 

 
0008 

 
Управљање и снабдевање водом за пиће 17.366.816 0 0 17.366.816 3,45% 

  
1102 

 
0008 451 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
8.626.816 0 0 8.626.816 1,71% 

  
1102 

 
0008 511 зграде и грађевински објекти 8.540.000 0 0 8.540.000 1,70% 

  
1102 

 
0008 512 машине и опрема 200.000 0 0 200.000 0,04% 

            

  
1102 640 

  
Улична расвета 29.623.184 0 0 29.623.184 5,88% 

  
1102 

 
0001 

 
Управљање/одржавање јавним осветљењем 29.623.184 0 0 29.623.184 5,88% 

  
1102 

 
0001 421 стални трошкови 7.500.000 0 0 7.500.000 1,49% 

  
1102 

 
0001 423 услуге по уговору 900.000 0 0 900.000 0,18% 

  
1102 

 
0001 424 специјализоване услуге 0 0 0 0 0,00% 

  
1102 

 
0001 425 текуће поправке и одржавање 20.300.000 0 0 20.300.000 4,03% 

  
1102 

 
0001 451 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
923.184 0 0 923.184 0,18% 

            

  
1102 660 

  

Послови становања и заједнице некласификовани на 

другом месту 
21.530.000 0 0 21.530.000 4,27% 

  
1102 

 
0002 

 
Одржавање јавних зелених површина 5.500.000 0 0 5.500.000 1,09% 

  
1102 

 
0002 424 специјализоване услуге 5.500.000 0 0 5.500.000 1,09% 

            

  
1102 

 
0003 

 
Одржавање чистоће на површинама јавне намене 10.500.000 0 0 10.500.000 2,08% 

  
1102 

 
0003 421 стални трошкови 10.500.000 0 0 10.500.000 2,08% 

            

  
1102 

 
0004 

 
Зоохигијена 2.530.000 0 0 2.530.000 0,50% 
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1102 

 
0004 424 специјализоване услуге 2.530.000 0 0 2.530.000 0,50% 

            

  
1102 

 
0009 

 
Остале комуналне услуге 3.000.000 0 0 3.000.000 0,60% 

  
1102 

 
0009 425 текуће поправке и одржавање 2.500.000 0 0 2.500.000 0,50% 

  
1102 

 
0009 451 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
500.000 0 0 500.000 0,10% 

            

  
1501 

   
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 2.500.000 0 0 2.500.000 0,50% 

  
1501 160 

  
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 2.500.000 0 0 2.500.000 0,50% 

  
1501 

 
0002 

 
Мере активне политике запошљавања 2.500.000 0 0 2.500.000 0,50% 

  
1501 

 
0002 465 Остале дотације и трансфери 2.500.000 0 0 2.500.000 0,50% 

            

  
0101 

   
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 3.700.000 0 0 3.700.000 0,73% 

  
0101 421 

  
Пољопривреда 3.700.000 0 0 3.700.000 0,73% 

  
0101 

 
0001 

 
Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници 
3.700.000 0 0 3.700.000 0,73% 

  
0101 

 
0001 424 специјализоване услуге 3.000.000 0 0 3.000.000 0,60% 

  
0101 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 700.000 0 0 700.000 0,14% 

            

  
0401 

   
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 8.120.000 0 0 8.120.000 1,61% 

  
0401 510 

  
Управљање отпадом 320.000 0 0 320.000 0,06% 

  
0401 

 
0005 

 
Управљање комуналним отпадом 320.000 0 0 320.000 0,06% 

  
0401 

 
0005 454 субвенције приватним предузећима 320.000 0 0 320.000 0,06% 

            

  
0401 520 

  
Управљање отпадним водама 7.800.000 0 0 7.800.000 1,55% 

  
0401 

 
0004 

 
Управљање отпадним водама 7.800.000 0 0 7.800.000 1,55% 

  
0401 

 
0004 425 текуће поправке и одржавање 1.800.000 0 0 1.800.000 0,36% 

  
0401 

 
0004 511 зграде и грађевински објекти 6.000.000 0 0 6.000.000 1,19% 

            

  
0701 

   

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
33.400.000 0 0 33.400.000 6,63% 

  
0701 451 

  
Друмски саобраћај 33.400.000 0 0 33.400.000 6,63% 

  
0701 

 
0002 

 
Одржавање саобраћајне инфраструктуре 33.200.000 0 0 33.200.000 6,59% 

  
0701 

 
0002 425 текуће поправке и одржавање 18.200.000 0 0 18.200.000 3,61% 

  
0701 

 
0002 426 материјал 4.600.000 0 0 4.600.000 0,91% 

  
0701 

 
0002 511 зграде и грађевински објекти 10.400.000 0 0 10.400.000 2,06% 

            

  
0701 

 
0003 

 
Управљање јавним паркиралиштима 200.000 0 0 200.000 0,04% 

  
0701 

 
0003 511 зграде и грађевински објекти 200.000 0 0 200.000 0,04% 

            

  
2001 

   
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 
1.822.000 0 0 1.822.000 0,36% 

  
2001 911 

  
Предшколско образовање 1.822.000 0 0 1.822.000 0,36% 

  
2001 

 
0001 

 
Функционисање предшколских установа 1.822.000 0 0 1.822.000 0,36% 

  
2001 

 
0001 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета 442.000 0 0 442.000 0,09% 

  
2001 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 1.380.000 0 0 1.380.000 0,27% 

            

  
2002 

   
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 
37.843.440 0 0 37.843.440 7,51% 

  
2002 912 

  
Основно образовање 37.843.440 0 0 37.843.440 7,51% 

  
2002 

 
0001 

 
Функционисање основних школа 37.843.440 0 0 37.843.440 7,51% 

  
2002 

 
0001 463 трансфери осталим нивоима власти 21.965.440 0 0 21.965.440 4,36% 

  
2002 

 
0001 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета 15.878.000 0 0 15.878.000 3,15% 

            

  
2003 

   
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 15.080.000 0 0 15.080.000 2,99% 

  
2003 920 

  
Средње образовање 15.080.000 0 0 15.080.000 2,99% 

  
2003 

 
0001 

 
Функционисање средњих школа 15.080.000 0 0 15.080.000 2,99% 

  
2003 

 
0001 463 трансфери осталим нивоима власти 4.500.000 0 0 4.500.000 0,89% 

  
2003 

 
0001 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.880.000 0 0 8.880.000 1,76% 

  
2003 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 1.700.000 0 0 1.700.000 0,34% 

            

  
0901 

   
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 16.990.000 0 14.292.000 31.282.000 6,21% 

  
0901 020 

  
Старост 80.000 0 2.527.000 2.607.000 0,52% 

  
0901 

 
0007 

 

Подршка старијим лицима и/или особама са 

инвалидитетом 
80.000 0 2.527.000 2.607.000 0,52% 

  
0901 

 
0007 463 трансфери осталим нивоима власти 0 0 2.527.000 2.527.000 0,50% 

  
0901 

 
0007 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета 80.000 0 0 80.000 0,02% 

            

  
0901 040 

  
Породица и деца 1.200.000 0 0 1.200.000 0,24% 

  
0901 

 
0006 

 
Подршка деци и породицама са децом 1.200.000 0 0 1.200.000 0,24% 

  
0901 

 
0006 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.200.000 0 0 1.200.000 0,24% 

            

  
0901 070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву, 

некласификована на другом месту 
15.260.000 0 11.765.000 27.025.000 5,37% 

  
0901 

 
0001 

 
Социјалне помоћи 15.260.000 0 11.765.000 27.025.000 5,37% 

  
0901 

 
0001 463 трансфери осталим нивоима власти 14.900.000 0 0 14.900.000 2,96% 

  
0901 

 
0001 472 накнаде за социјалну заштиту из буџета 360.000 0 11.765.000 12.125.000 2,41% 
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0901 090 

  
Социјална заштита некласификована на другом месту 450.000 0 0 450.000 0,09% 

  
0901 

 
0005 

 
Активности Црвеног крста 450.000 0 0 450.000 0,09% 

  
0901 

 
0005 481 дотације невладиним организацијама 450.000 0 0 450.000 0,09% 

            

  
1801 

   
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 2.900.000 0 0 2.900.000 0,58% 

  
1801 720 

  
Ванболничке услуге 400.000 0 0 400.000 0,08% 

  
1801 

 
0002 

 
Мртвозорство 400.000 0 0 400.000 0,08% 

  
1801 

 
0002 424 специјализоване услуге 400.000 0 0 400.000 0,08% 

            

  
1801 740 

  
Услуге јавног здравства 2.500.000 0 0 2.500.000 0,50% 

  
1801 

 
0001 

 
Функционисање установа примарне здравствене заштите 2.500.000 0 0 2.500.000 0,50% 

  
1801 

 
0001 464 дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 2.500.000 0 0 2.500.000 0,50% 

            

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 4.310.000 0 0 4.310.000 0,86% 

  
1201 830 

  
Услуге емитовања и штампања 2.500.000 0 0 2.500.000 0,50% 

  
1201 

 
0004 

 

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 

јавног информисања 
2.500.000 0 0 2.500.000 0,50% 

  
1201 

 
0004 423 услуге по уговору 2.500.000 0 0 2.500.000 0,50% 

            

  
1201 840 

  
Верске и остале услуге заједнице 1.810.000 0 0 1.810.000 0,36% 

  
1201 

 
0003 

 

Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа 
1.810.000 0 0 1.810.000 0,36% 

  
1201 

 
0003 463 трансфери осталим нивоима власти 310.000 0 0 310.000 0,06% 

  
1201 

 
0003 481 дотације невладиним организацијама 1.500.000 0 0 1.500.000 0,30% 

            

  
1301 

   
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  14.400.000 0 0 14.400.000 2,86% 

  
1301 133 

  
Остале опште услуге 300.000 0 0 300.000 0,06% 

  
1301 

 
0005 

 
Спровођење омладинске политике 300.000 0 0 300.000 0,06% 

  
1301 

 
0005 423 услуге по уговору 300.000 0 0 300.000 0,06% 

            

  
1301 810 

  
Услуге рекреације и спорта 14.100.000 0 0 14.100.000 2,80% 

  
1301 

 
0001 

 

Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
11.820.000 0 0 11.820.000 2,35% 

  
1301 

 
0001 481 дотације невладиним организацијама 11.820.000 0 0 11.820.000 2,35% 

            

  
1301 

 
0002 

 
Подршка предшколском и школском спорту 170.000 0 0 170.000 0,03% 

  
1301 

 
0002 481 дотације невладиним организацијама 170.000 0 0 170.000 0,03% 

            

  
1301 

 
0003 

 
Одржавање спортске инфраструктуре 2.110.000 0 0 2.110.000 0,42% 

  
1301 

 
0003 481 дотације невладиним организацијама 10.000 0 0 10.000 0,00% 

  
1301 

 
0003 511 зграде и грађевински објекти 1.000.000 0 0 1.000.000 0,20% 

  
1301 

 
0003 512 машине и опрема 1.100.000 0 0 1.100.000 0,22% 

            

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 105.015.832 0 30.564.200 135.580.032 26,92% 

  
0602 130 

 
 

Опште услуге 88.655.672 0 420.000 89.075.672 17,69% 

  
0602 130 0001 

 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 82.655.672 0 420.000 83.075.672 16,49% 

  
0602 130 0001 411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 30.491.534 0 0 30.491.534 6,05% 

  
0602 130 0001 412 социјални доприноси на терет послодавца 5.457.101 0 0 5.457.101 1,08% 

  
0602 130 0001 413 накнаде у натури 35.000 0 0 35.000 0,01% 

  
0602 130 0001 414 социјална давања запосленима 960.000 0 420.000 1.380.000 0,27% 

  
0602 130 0001 415 накнаде трошкова за запослене 1.000.000 0 0 1.000.000 0,20% 

  
0602 130 0001 416 награде запосленима и остали посебни расходи 250.000 0 0 250.000 0,05% 

  
0602 130 0001 421 стални трошкови 10.275.000 0 0 10.275.000 2,04% 

  
0602 130 0001 422 трошкови путовања 345.000 0 0 345.000 0,07% 

  
0602 130 0001 423 услуге по уговору 6.925.000 0 0 6.925.000 1,37% 

  
0602 130 0001 424 специјализоване услуге 3.550.000 0 0 3.550.000 0,70% 

  
0602 130 0001 425 текуће поправке и одржавање 3.345.000 0 0 3.345.000 0,66% 

  
0602 130 0001 426 материјал 7.065.000 0 0 7.065.000 1,40% 

  
0602 130 0001 465 остале дотације и трансфери 3.753.037 0 0 3.753.037 0,75% 

  
0602 130 0001 481 дотације невладиним организацијама 750.000 0 0 750.000 0,15% 

  
0602 130 0001 482 порези, обавезне таксе, казне и пенали 440.000 0 0 440.000 0,09% 

  
0602 130 0001 483 новчане казне и пенали по решењу судова 20.000 0 0 20.000 0,00% 

  
0602 130 0001 484 

накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 
250.000 0 0 250.000 0,05% 

  
0602 130 0001 485 

накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 
320.000 0 0 320.000 0,06% 

  
0602 130 0001 511 зграде и грађевински објекти 4.764.000 0 0 4.764.000 0,95% 

  
0602 130 0001 512 машине и опрема 760.000 0 0 760.000 0,15% 

  
0602 130 0001 515 нематеријална имовина 200.000 0 0 200.000 0,04% 

  
0602 130 0001 541 земљиште 1.700.000 0 0 1.700.000 0,34% 

            

  
0602 

 
0009 

 
Текућа буџетска резерва 5.000.000 0 0 5.000.000 0,99% 

  
0602 

 
0009 499 средства резерве 5.000.000 0 0 5.000.000 0,99% 

            

  
0602 

 
0010 

 
Стална буџетска резерва 1.000.000 0 0 1.000.000 0,20% 

  
0602 

 
0010 499 средства резерве 1.000.000 0 0 1.000.000 0,20% 
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0602 133 

 
 

Остале опште услуге 100.000 0 0 100.000 0,02% 

  
0602 

 

0007 
 

Функционисање националних савета националних 

мањина 
100.000 0 0 100.000 0,02% 

  
0602 

 
0007 481 дотације невладиним организацијама 100.000 0 0 100.000 0,02% 

            

            

  
0602 160 

  
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1.500.000 0 0 1.500.000 0,30% 

  
0602 

 

П1 
 

Пројекат: Финансирање невладиних организација 1.500.000 0 0 1.500.000 0,30% 

  
0602 

 
П1 481 дотације невладиним организацијама 1.500.000 0 0 1.500.000 0,30% 

            

  
0602 170 

  
Трансакције јавног дуга 10.445.000 0 0 10.445.000 2,07% 

  
0602 

 
0003 

 
Сервисирање јавног дуга 10.445.000 0 0 10.445.000 2,07% 

  
0602 

 
0003 441 отплата домаћих камата 1.575.000 0 0 1.575.000 0,31% 

  
0602 

 
0003 444 пратећи трошкови задуживања 1.770.000 0 0 1.770.000 0,35% 

  
0602 

 
0003 611 отплата главнице домаћим кредиторима 7.100.000 0 0 7.100.000 1,41% 

            

  
0602 220 

  
Цивилна одбрана 1.935.160 0 30.144.200 32.079.360 6,37% 

  
0602 

 
0014 

 
Ванредне ситуације 130.000 0 0 130.000 0,03% 

  
0602 

 
0014 425 текуће поправке и одржавање 130.000 0 0 130.000 0,03% 

            

  
0602 

 
П2 

 
Пројекат: Шумски ватрогасци 1.805.160 0 30.144.200 31.949.360 6,34% 

  
0602 

 
П2 421 стални трошкови 114.080 0 0 114.080 0,02% 

  
0602 

 
П2 422 трошкови путовања 145.080 0 0 145.080 0,03% 

  
0602 

 
П2 423 услуге по уговору 295.120 0 0 295.120 0,06% 

  
0602 

 
П2 426 материјал 804.480 0 2.021.000 2.825.480 0,56% 

  
0602 

 
П2 512 машине и опрема 446.400 0 22.766.400 23.212.800 4,61% 

  
0602 

 
П2 515 нематеријална имовина 0 0 5.356.800 5.356.800 1,06% 

            

  
0602 360 

  
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 2.380.000 0 0 2.380.000 0,47% 

  
0602 360 0001 

 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 2.380.000 0 0 2.380.000 0,47% 

  
0602 360 0001 424 специјализоване услуге 1.000.000 0 0 1.000.000 0,20% 

  
0602 360 0001 511 зграде и грађевински објекти 1.380.000 0 0 1.380.000 0,27% 

            

  
0501 

   
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 300.000 0 0 300.000 0,06% 

  
0501 430 

  
Гориво и енергија 300.000 0 0 300.000 0,06% 

  
0501 

 
0001 

 
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и 

употреба обновљивих извора енергије 
300.000 0 0 300.000 0,06% 

  
0501 

 
0001 423 услуге по уговору 0 0 0 0 0,00% 

  
0501 

 
0001 425 текуће поправке и одржавање 0 0 0 0 0,00% 

  
0501 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 300.000 0 0 300.000 0,06% 

            

            

 
4.02 

    
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 5.400.000 0 1.600.000 7.000.000 1,39% 

      
Извори финансирања за главу 4.02 

     

     
01 Приходи из буџета 5.400.000 0 0 5.400.000 1,07% 

     
06 Донације од међународних организација 0 0 1.600.000 1.600.000 0,32% 

            

  
0101 

   
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 5.400.000 0 1.600.000 7.000.000 1,39% 

  
0101 421 

  
Пољопривреда 5.400.000 0 1.600.000 7.000.000 1,39% 

  
0101 

 
0001 

 
Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници 
400.000 0 0 400.000 0,08% 

  
0101 

 
0001 451 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
400.000 0 0 400.000 0,08% 

            

  
0101 

 
0002 

 
Мере подршке руралном развоју 5.000.000 0 1.600.000 6.600.000 1,31% 

  
0101 

 
0002 451 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
5.000.000 0 1.600.000 6.600.000 1,31% 

            

            

 
4.03 

    
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 3.500.000 0 0 3.500.000 0,69% 

      
Извори финансирања за главу 4.03 

     

     
01 Приходи из буџета 3.500.000 0 0 3.500.000 0,69% 

            

  
0401 

   
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 3.500.000 0 0 3.500.000 0,69% 

  
0401 510 

  
Управљање отпадом 3.100.000 0 0 3.100.000 0,62% 

  
0401 

 
0005 

 
Управљање комуналним отпадом 1.900.000 0 0 1.900.000 0,38% 

  
0401 

 
0005 423 услуге по уговору 400.000 0 0 400.000 0,08% 

  
0401 

 
0005 512 машине и опрема 1.500.000 0 0 1.500.000 0,30% 

            

  
0401 

 
0006 

 
Управљање осталим врстама отпада 1.200.000 0 0 1.200.000 0,24% 

  
0401 

 
0006 424 специјализоване услуге 150.000 0 0 150.000 0,03% 

  
0401 

 
0006 511 зграде и грађевински објекти 1.050.000 0 0 1.050.000 0,21% 

            

  
0401 530 

  
Смањење загађености 280.000 0 0 280.000 0,06% 

  
0401 

 
0002 

 
Праћење квалитета елемената животне средине 280.000 0 0 280.000 0,06% 

  
0401 

 
0002 423 услуге по уговору 180.000 0 0 180.000 0,04% 
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0401 

 
0002 424 специјализоване услуге 100.000 0 0 100.000 0,02% 

            

  
0401 560 

  
Заштита животне средине некласификована на другом 

месту 
120.000 0 0 120.000 0,02% 

  
0401 

 
0001 

 
Управљање заштитом животне средине 120.000 0 0 120.000 0,02% 

  
0401 

 
0001 426 материјал 120.000 0 0 120.000 0,02% 

            

            

 
4.04 

    
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 26.407.170 0 5.995.552 32.402.722 6,43% 

      
Извори финансирања за главу 4.04 

     

     
01 Приходи из буџета 26.407.170 0 0 26.407.170 5,24% 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0 5.095.552 5.095.552 1,01% 

     
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0 250.000 250.000 0,05% 

     
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 0 0 650.000 650.000 0,13% 

            

  
2001 

   

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 
26.407.170 0 5.995.552 32.402.722 6,43% 

  
2001 911 

  
Предшколско образовање 26.407.170 0 5.995.552 32.402.722 6,43% 

  
2001 

 
0001 

 
Функционисање предшколских установа 26.407.170 0 5.995.552 32.402.722 6,43% 

  
2001 

 
0001 411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.161.760 0 3.230.796 18.392.556 3,65% 

  
2001 

 
0001 412 социјални доприноси на терет послодавца 2.713.955 0 578.313 3.292.268 0,65% 

  
2001 

 
0001 414 социјална давања запосленима 0 0 110.000 110.000 0,02% 

  
2001 

 
0001 415 накнаде трошкова за запослене 600.000 0 6.000 606.000 0,12% 

  
2001 

 
0001 421 стални трошкови 2.200.000 0 175.000 2.375.000 0,47% 

  
2001 

 
0001 422 трошкови путовања 200.000 0 100.000 300.000 0,06% 

  
2001 

 
0001 423 услуге по уговору 1.130.000 0 670.000 1.800.000 0,36% 

  
2001 

 
0001 424 специјализоване услуге 300.000 0 55.000 355.000 0,07% 

  
2001 

 
0001 425 текуће поправке и одржавање 650.000 0 130.000 780.000 0,15% 

  
2001 

 
0001 426 материјал 2.870.000 0 775.000 3.645.000 0,72% 

  
2001 

 
0001 465 остале дотације и трансфери 101.455 0 45.443 146.898 0,03% 

  
2001 

 
0001 482 порези, обавезне таксе, казне и пенали 80.000 0 20.000 100.000 0,02% 

  
2001 

 
0001 512 машине и опрема 400.000 0 100.000 500.000 0,10% 

            

            

 
4.05 

    
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 20.700.000 0 29.600.000 50.300.000 9,99% 

      
Извори финансирања за главу 4.05 

     

     
01 Приходи из буџета 20.700.000 0 0 20.700.000 4,11% 

     
06 Донације од међународних организација 0 0 29.000.000 29.000.000 5,76% 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0 300.000 300.000 0,06% 

     
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0 300.000 300.000 0,06% 

            

  
1201 

   
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 20.700.000 0 29.600.000 50.300.000 9,99% 

  
1201 820 

  
Услуге културе 20.700.000 0 29.600.000 50.300.000 9,99% 

  
1201 

 
0001 

 
Функционисање локалних установа културе 11.480.000 0 85.000 11.565.000 2,30% 

  
1201 

 
0001 411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.030.000 0 0 5.030.000 1,00% 

  
1201 

 
0001 412 социјални доприноси на терет послодавца 903.000 0 0 903.000 0,18% 

  
1201 

 
0001 415 накнаде трошкова за запослене 167.000 0 0 167.000 0,03% 

  
1201 

 
0001 416 награде запосленима и остали посебни расходи 110.000 0 0 110.000 0,02% 

  
1201 

 
0001 421 стални трошкови 2.123.000 0 12.000 2.135.000 0,42% 

  
1201 

 
0001 422 трошкови путовања 130.000 0 0 130.000 0,03% 

  
1201 

 
0001 423 услуге по уговору 1.696.000 0 70.000 1.766.000 0,35% 

  
1201 

 
0001 425 текуће поправке и одржавање 715.000 0 0 715.000 0,14% 

  
1201 

 
0001 426 материјал 320.000 0 0 320.000 0,06% 

  
1201 

 
0001 465 остале дотације и трансфери 256.000 0 0 256.000 0,05% 

  
1201 

 
0001 482 порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000 0 3.000 13.000 0,00% 

  
1201 

 
0001 512 машине и опрема 20.000 0 0 20.000 0,00% 

            

  
1201 

 
0002 

 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 2.535.000 0 100.000 2.635.000 0,52% 

  
1201 

 
0002 422 трошкови путовања 50.000 0 0 50.000 0,01% 

  
1201 

 
0002 423 услуге по уговору 1.000.000 0 0 1.000.000 0,20% 

  
1201 

 
0002 424 специјализоване услуге 1.100.000 0 70.000 1.170.000 0,23% 

  
1201 

 
0002 426 материјал 185.000 0 0 185.000 0,04% 

  
1201 

 
0002 515 нематеријална имовина 200.000 0 30.000 230.000 0,05% 

            

  
1201 

 
П1 

 
Пројекат: Црноречје у песми и гри 1.685.000 0 415.000 2.100.000 0,42% 

  
1201 

 
П1 423 услуге по уговору 1.040.000 0 410.000 1.450.000 0,29% 

  
1201 

 
П1 424 специјализоване услуге 500.000 0 0 500.000 0,10% 

  
1201 

 
П1 426 материјал 145.000 0 5.000 150.000 0,03% 

            

  
1201 474 

  
Вишенаменски развојни пројекти 5.000.000 0 29.000.000 34.000.000 6,75% 

  
1201 

 
П2 

 
Пројекат: Основа за бољу будућност младих 5.000.000 0 29.000.000 34.000.000 6,75% 

  
1201 

 
П2 422 трошкови путовања 127.000 0 34.000 161.000 0,03% 

  
1201 

 
П2 423 услуге по уговору 2.850.000 0 591.000 3.441.000 0,68% 

  
1201 

 
П2 426 материјал 633.000 0 75.000 708.000 0,14% 

  
1201 

 
П2 485 

накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 
340.000 0 0 340.000 0,07% 

  
1201 

 
П2 511 зграде и грађевински објекти 0 0 28.300.000 28.300.000 5,62% 

  
1201 

 
П2 512 машине и опрема 1.050.000 0 0 1.050.000 0,21% 
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4.06 

    
РАЗВОЈ ТУРИЗМА 4.809.445 652.000 6.200.000 11.661.445 2,32% 

      
Извори финансирања за главу 4.06 

     

     
01 Приходи из буџета 4.809.445 0 0 4.809.445 0,95% 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 652.000 0 652.000 0,13% 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 0 0 6.200.000 6.200.000 1,23% 

            

  
1502 

   
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 4.809.445 652.000 6.200.000 11.661.445 2,32% 

  
1502 473 

  
Туризам 4.809.445 652.000 1.200.000 6.661.445 1,32% 

  
1502 

 
0001 

 
Управљање развојем туризма 3.439.445 265.000 0 3.704.445 0,74% 

  
1502 

 
0001 411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.368.145 0 0 1.368.145 0,27% 

  
1502 

 
0001 412 социјални доприноси на терет послодавца 245.800 0 0 245.800 0,05% 

  
1502 

 
0001 415 накнаде трошкова за запослене 0 0 0 0 0,00% 

  
1502 

 
0001 421 стални трошкови 277.000 42.000 0 319.000 0,06% 

  
1502 

 
0001 422 трошкови путовања 200.000 118.000 0 318.000 0,06% 

  
1502 

 
0001 423 услуге по уговору 454.000 0 0 454.000 0,09% 

  
1502 

 
0001 425 текуће поправке и одржавање 220.000 0 0 220.000 0,04% 

  
1502 

 
0001 426 материјал 355.000 101.000 0 456.000 0,09% 

  
1502 

 
0001 465 остале дотације и трансфери 184.500 0 0 184.500 0,04% 

  
1502 

 
0001 482 порези, обавезне таксе, казне и пенали 35.000 4.000 0 39.000 0,01% 

  
1502 

 
0001 511 зграде и грађевински објекти 100.000 0 0 100.000 0,02% 

            

  
1502 

 
0002 

 
Промоција туристичке понуде 720.000 387.000 200.000 1.307.000 0,26% 

  
1502 

 
0002 422 трошкови путовања 0 47.000 0 47.000 0,01% 

  
1502 

 
0002 423 услуге по уговору 600.000 300.000 200.000 1.100.000 0,22% 

  
1502 

 
0002 426 материјал 120.000 40.000 0 160.000 0,03% 

            

  
1502 

 
П1 

 
Пројекат: Ртањ - енергија новог искуства 650.000 0 1.000.000 1.650.000 0,33% 

  
1502 

 
П1 423 услуге по уговору 380.000 0 750.000 1.130.000 0,22% 

  
1502 

 
П1 424 специјализоване услуге 270.000 0 250.000 520.000 0,10% 

            

  
1502 474 

  
Вишенаменски развојни пројекти 0 0 5.000.000 5.000.000 0,99% 

  
1502 

 
П2 

 
Пројекат: Изградња спортско рекреативног центра 

Змијанац 
0 0 5.000.000 5.000.000 0,99% 

  
1502 

 
П2 511 зграде и грађевински објекти 0 0 5.000.000 5.000.000 0,99% 

            

            

 
4.07 

    
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 9.001.750 0 0 9.001.750 1,79% 

      
Извори финансирања за главу 4.06 

     

     
01 Приходи из буџета 9.001.750 0 0 9.001.750 1,79% 

            

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 9.001.750 0 0 9.001.750 1,79% 

  
0602 160 

  
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 9.001.750 0 0 9.001.750 1,79% 

  
0602 

 
0002 

 
Функционисање месних заједница 9.001.750 0 0 9.001.750 1,79% 

  
0602 

 
0002 421 стални трошкови 1.184.650 0 0 1.184.650 0,24% 

  
0602 

 
0002 423 услуге по уговору 2.161.250 0 0 2.161.250 0,43% 

  
0602 

 
0002 424 специјализоване услуге 110.000 0 0 110.000 0,02% 

  
0602 

 
0002 425 текуће поправке и одржавање 1.171.350 0 0 1.171.350 0,23% 

  
0602 

 
0002 426 материјал 4.094.500 0 0 4.094.500 0,81% 

  
0602 

 
0002 512 машине и опрема 280.000 0 0 280.000 0,06% 

            

            
5 5.01 

    
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 3.554.428 0 0 3.554.428 0,71% 

      
Извори финансирања за раздео 5 и главу 5.01 

     

     
01 Приходи из буџета 3.554.428 0 0 3.554.428 0,71% 

            

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 3.554.428 0 0 3.554.428 0,71% 

  
0602 330 

  
Судови 3.554.428 0 0 3.554.428 0,71% 

060

2  
0602 

 
0004 

 
Општинско/градско правобранилаштво 3.554.428 0 0 3.554.428 0,71% 

  
0602 

 
0004 411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.097.797 0 0 1.097.797 0,22% 

  
0602 

 
0004 412 социјални доприноси на терет послодавца 196.506 0 0 196.506 0,04% 

  
0602 

 
0004 421 стални трошкови 50.000 0 0 50.000 0,01% 

  
0602 

 
0004 422 трошкови путовања 15.000 0 0 15.000 0,00% 

  
0602 

 
0004 423 услуге по уговору 100.000 0 0 100.000 0,02% 

  
0602 

 
0004 426 материјал 60.000 0 0 60.000 0,01% 

  
0602 

 
0004 465 остале дотације и трансфери 135.125 0 0 135.125 0,03% 

  
0602 

 
0004 483 новчане казне и пенали по решењу судова 400.000 0 0 400.000 0,08% 

  
0602 

 
0004 484 

накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 
1.500.000 0 0 1.500.000 0,30% 

     
 

      

 

РЕКАПИ

ТУЛАЦ

ИЈА 
   

 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4 И 5  
     

     
01 Приходи из буџета 414.746.920 

  
414.746.920 82,35% 

     
03 Социјални доприноси 

  
200.000 200.000 0,04% 

     
04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
652.000 

 
652.000 0,13% 

     
06 Донације од међународних организација 

  
60.744.200 60.744.200 12,06% 

     
07 Трансфери од других нивоа власти 

  
24.842.552 24.842.552 4,93% 
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08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 

  
550.000 550.000 0,11% 

     
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
1.265.000 1.265.000 0,25% 

     
16 Родитељски динар за ваннаставне активности 

  
650.000 650.000 0,13% 

     
 УКУПНО  414.746.920 652.000 88.251.752 503.650.672 100,00% 
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Члан 9. 

Средства буџета у износу од 414.746.920 динара и средства из осталих извора у износу од 88.903.752 динара, 

утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:  

 
 

Програм/ПА/ 
Пројекат 

Шифр
а 

Циљ Индикатор 2016 2017 2018 2019 2020 
Средства 
из буџета 

Сопствен
и и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Одговорно 
лице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 - Урбанизам и 
просотрно 
планирање 

1101               9.980.000 0 9.980.000 

Руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Просторно и 
урбанистичко 

планирање 
0001 

Повећање 
покривености 

територије 
планском и 

урбанистичком 
документацијо

м 

Усвојен просторни 
план општине 

Да Да Да Да Да 

5.480.000 0 5.480.000 

Руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Број усвојених 
планова генералне 
регулације у односу 

на број 
предвиђених 

планова вишег реда 

1 1 1 1 1 

Проценат површине 
покривен 

плановима детаље 
регулације 

1% 1% 1% 1% 1% 

Управљање 
грађевинским 
земљиштем 

0003 

Стављање у 
функцију 

грађевинског 
земљишта 

Површина 
земљишта датог у 

закуп 
2,8ha 2,8ha 2,8ha 2,8ha 2,8ha 

4.500.000 0 4.500.000 

Руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Број локација 
комунално 

опремљеног 
земљишта 

5 6 7 8 9 

2 - Комуналне 
делатности 

1102               
68.520.00

0 
0 

68.520.00
0 

Начелник 
оштинске 
управе и 

руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Управљање/одржав
ање јавним 

осветљењем 
0001 

Адекватно 
управљање 

јавним 
осветљењем 

Укупан број 
интервенција по 

поднетим 
иницијативама 

грађана за замену 
светиљки када 

престану да раде 

1000 1000 1000 1000 1000 

29.623.18
4 

0 
29.623.18

4 

Начелник 
оштинске 
управе и 

руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Укупан број замена 
светиљки након 

пуцања лампи (на 
годишњој бази) 

750 750 750 750 750 

Ефикасно и 
рационално 
спровођење 

јавног 
осветљења и 
минималан 
негативан 
утицај на 
животну 
средину 

Укупан број 
светиљки које су 

замењене 
савременијим 

(кумулативно из 
године у годину) 

0 2.400 2.400 2.400 0 

Удео енергетски 
ефикасних сијалица 

у укупном броју 
сијалица јавног 

осветљења 

0% 34% 33% 33% 0% 

Одржавање јавних 
зелених површина 

0002 

Максимална 
могућа 

покривеност 
насеља и 

територије 
услугама 

уређења и 
одржавања 

зеленила 

Број м2 јавних 
зелених површина 

на којима се уређује 
и одржава 

зеленило у односу 
на укупан број м2 
зелених површина 

80% 80% 80% 80% 80% 

5.500.000 0 5.500.000 

 Руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Укупна дужина 
дрвореда (у 

метрима) 
1200 1200 1200 1200 1200 

Адекватан 
квалитет 
пружених 

услуга уређења 
и одржавања 

јавних зелених 
површина 

Динамика уређења 
јавних зелених 

површина 
Да Да Да Да Да 

Број извршених 
инспекцијских 

контрола 
18 18 18 18 18 

Одржавање чистоће 
на површинама 

јавне намене 
0003 

Максимална 
могућа 

покривеност 
насеља и 

територије 

Степен 
покривености 

територије услугама 
одржавања чистоће 

јавно-прометних 

80% 80% 80% 80% 80% 
10.500.00

0 
0 

10.500.00
0 

 Руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 
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услугама 
одржавања 

чистоће јавних 
површина 

површина (број 
улица које се чисте 
у односу на укупан 

број улица у 
општини) 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Зоохигијена 0004 

Унапређење 
заштите од 
заразних и 

других болести 
које преносе 

животиње 

Висина накнаде 
штете за уједе паса 
и мачака луталица 

200000
0 

190000
0 

190000
0 

180000
0 

180000
0 

2.530.000 0 2.530.000 

Начелник 
општинске 
управе и  

Руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Третиране 
површине за 

сузбијање глодара 
и инсеката 

0% 5% 10% 10% 15% 

Управљање и 
снабдевање водом 

за пиће 
0008 

Адекватан 
квалитет 
пружених 

услуга 
водоснабдева

ња 

Број кварова по км 
водоводне мреже 

8 8 8 8 8 
17.366.81

6 
0 

17.366.81
6 

Начелник 
општинске 
управе и 

Директор ЈКП 
"Услуга" 

Остале комуналне 
услуге 

0009               3.000.000 0 3.000.000 

Начелник 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

3 - Локални 
економски развој 

1501               2.500.000 0 2.500.000 
Начелник 

општинске 
управе 

Мере активне 
политике 

запошљавања 
0002 

Успостављање 
механизама за 

финансијску 
подршку 

запошљавању 

Број 
новозапослених уз 

помоћ 
успоставњених 
механизама за 

финансијску 
подршку за 

запошљавање 

1 2 2 3 3 

2.500.000 0 2.500.000 
Начелник 

општинске 
управе 

Број 
новозапослених 
жена уз помоћ 
успостављених 
механизама за 

финансијску 
подршку за 

запошљавање 

0 1 1 1 2 

Број 
новозапослених 

особа старијих од 
50 година уз помоћ 

успостављених 
механизама за 

финансијску 
подршку за 

запошљавање 

0 0 0 0 0 

4 - Развој туризма 1502               4.809.445 
6.852.00

0 
11.661.44

5 

Директор 
туристичке 

организације 

Управљање развојем 
туризма 

0001 

Повећање 
квалитета 
туристичке 
понуде и 

услуге 

Број уређених и на 
адекватан начин 

обележених 
(туристичка 

сигнализација) 
туристичких 
локалитета у 

општини у односу 
на укупан број 

локалитета 

20% 30% 40% 50% 60% 

3.439.445 265.000 3.704.445 
Директор 

туристичке 
организације 

Проценат 
реализације 

програма развоја 
туризма општине у 
односу на годишњи 

план 

80% 85% 90% 95% 95% 

Промоција 
туристичке понуде 

0002 

Адекватна 
промоција 
туристичке 

понуде 
општине на 
циљаним 

тржиштима 

Број догађаја који 
промовишу 

туристичку понуду 
општине у земљи 

или иностранству на 
којима учествује ТО  

општине 

15 15 20 20 20 

720.000 587.000 1.307.000 
Директор 

туристичке 
организације 

Број 
дистрибуираног 

пропагандног 
материјала 

700 800 900 1000 1200 

Број одржаних 
промотивних акција 

са партнерским 
организацијама 

12 15 15 20 20 

Ртањ - енергија 
новог искуства 

П1               650.000 
1.000.00

0 
1.650.000 

Директор 
туристичке 

организације 
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Изградња спортско 
рекреативног центра 

Змијанац 
П2               0 

5.000.00
0 

5.000.000 
Директор 

туристичке 
организације 

5 - Развој 
пољопривреде 

0101               9.100.000 
1.600.00

0 
10.700.00

0 

Руководилац 
одељења за 
привреду, 

пољопривред
у, локални 
економски 

развој, 
ванредне 
ситуације, 
одбрану и 

месне 
заједнице 

Подршка за 
спровођење 

пољопривредне 
политике у локалној 

заједници 

0001 

Стварање 
услова за 
развој и 

унапређење 
пољопривредн
е производње 

Број едукација 
намењених 

пољопривредним 
произвођачима на 

територији општине 

0 0 2 2 5 

4.100.000 0 4.100.000 

Руководилац 
одељења за 
привреду, 

пољопривред
у, локални 
економски 

развој, 
ванредне 
ситуације, 
одбрану и 

месне 
заједнице 

Број учесника 
едукација 

0 0 40 50 120 

Ефикасно 
управљање 

пољопривредн
им земљиштем 

у државној 
својини 

Проценат 
обухваћености 

пољопривредног 
земљишта у 
годишњем 

Програму заштите, 
уређења и 

коришћења 
пољопривредног 

земљишта 

14% 14% 14% 14% 14% 

Проценат 
коришћења 

пољопривредног 
земљишта 

обухваћених 
годишњим 

програмом, у 
односу на укупне 

расположиве 
пољопривредне 

површине 

8% 8% 9% 9% 10% 

Мере подршке 
руралном развоју 

0002 

Изградња 
одрживог, 

ефикасног и 
конкурентног 

пољопривредн
ог сектора 

Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава која су 
корисници 

директног плаћања 
у односу на укупан 

број 
пољопривредних 

газдинстава  

3% 3,50% 3,75% 4,00% 4,50% 

5.000.000 
1.600.00

0 
6.600.000 

Руководилац 
одељења за 
привреду, 

пољопривред
у, локални 
економски 

развој, 
ванредне 
ситуације, 
одбрану и 

месне 
заједнице 

Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава која су 
корисници 

кредитне подршке у 
односу на укупан 

број 
пољопривредних 

газдинстава 

0% 0% 0% 1% 1% 

Број регистрованих 
пољопривредних 

газдинстава која су 
корисници мера 

руралног развоја у 
односу на укупан 

број 
пољопривредних 

газдинстава 

0% 0% 0% 1% 1% 

6 - Заштита животне 
средине 

0401               
11.620.00

0 
0 

11.620.00
0 

Начелник 
оштинске 
управе и 

руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Управљање 
заштитом животне 

средине 
0001 

Испуњење 
обавеза у 
складуа са 
законима у 

домену 
постојања 

стратешких и 
оперативних 

планова као и 
мера заштите 

Усвојен програм 
заштите животне 

средине са 
акционим планом 

Да Да Да Да Да 

120.000 0 120.000 

Начелник 
оштинске 
управе и 

руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Усвојен План 
квалитета ваздуха 

Не Да Да Да Да 

Усвојен Акциони 
план заштите од 

буке 
Не Да Да Да Да 
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Праћење квалитета 
елемената животне 

средине 
0002 

Праћење у 
складу са 

прописаним 
законским 
обавезама 

Проценат правних 
лица која 

достављају податке 
за локални регистар 
у односу на укупан 
број правних лица 
која су обавезна да 
достављају податке 

0% 5% 5% 7% 10% 

280.000 0 280.000 

Начелник 
оштинске 
управе и 

руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Број урађених 
мониторинга 

12 12 12 12 12 

Контрола 
квалитета 
елемената 

животне 
средине 

Број извршених 
инспекцијиских 

надзора над 
спровођењем мера 
заштита ваздуха од 

загађивања у 
објектима за које 
надлежни орган 
општине издаје 

одобрење за 
градњу, односно 

употребну дозволу 
у односу на укупан 
број ових објеката 

8 8 8 8 8 

Број инспекцијских 
надзора над 

спровођењем мера 
заштите од буке за 

постројења и 
активности за које 

интегрисану 
дозволу издаје 

надлежни орган 
општине у односу 

на укупан број ових 
постројења 

2 3 4 4 4 

Број извршених 
инспекцијских 
надзора над 

изворима зрачења 
за које одобрење за 
изградњу и почетак 

рада издаје 
надлежни орган 

општине у односу 
на укупан број ових 

извора 

0 0 0 0 0 

Управљање 
отпадним водама 

0004 

Максимална 
могућа 

покривеност 
корисника и 
територије 
услугама 

уклањања 
отпадних вода 

Проценат 
домаћинстава 
обухваћених 

услугом у односу на 
укупан број 

домаћинстава 

20% 20% 21% 22% 22% 

7.800.000 0 7.800.000 

Начелник 
општинске 
управе и 

Директор ЈКП 
"Услуга" 

Проценат 
покривености 

територије услугама 
прикупљања и 

одвођења отпадних 
вода (мерено кроз 

број насеља у 
уодносу на укупан 

број насеља) 

4% 4% 4% 4% 4% 

Адекватан 
квалитет 
пружених 

услуга 
одвођења 

отпадних вода 

Број интервенција 
на канализационој 

мрежи 
20 20 20 20 20 

Ефикасно и 
рационално 
спровођење 

уклањања 
отпадних вода 
и минималан 

негативан 
утицај на 
животну 
средину 

Однос пречишћених 
вода у односу на 
укупну количину 

100% 100% 100% 100% 100% 

Продајна цена 
испуштене воде по 

м3 
          

Управљање 
комуналним 

отпадом 
0005 

Спровођење 
редовних 

мерења на 
територији 
општине и 
испуњење 
обавеза у 
складу са 
законима 

Број извршених 
контрола или 
надзора мера 
поступања са 

отпадом у складу са 
Законом о 

управљању 
отпадом 

2 2 2 2 2 

2.220.000 0 2.220.000 

Начелник 
оштинске 
управе и 

руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Број спроведених 
мерења количина 

комуналног отпада 
у складу са Законом 

о управљању 
отпадом 

1 1 2 2 2 

Управљање осталим 
врстама отпада 

0006 
Одрживо 

управљање 
осталим 

Број очишћених 
"дивљих" депонија 

6 6 6 6 6 
1.200.000 0 1.200.000 

Начелник 
оштинске 
управе и Количина           
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врстама отпада прикупљеног 
осталог отпада 

руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

7 - Организација 
саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

0701               
33.400.00

0 
0 

33.400.00
0 

Руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Одржавање 
саобраћајне 

инфраструктуре 
0002 

Одржавање 
квалитета 

путне мреже 
кроз 

реконструкцију 
и редовно 

одржавање 
асфалтног 
покривача 

Проценат 
санираних путева 
од укупне дужине 
путне мреже која 
захтева санацију 

или реконструкцију 

10% 10% 10% 10% 10% 

33.200.00
0 

0 
33.200.00

0 

Руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Број километара 
санираних или 

реконструисаних 
путева 

50 50 50 50 50 

Износ трошкова 
одржавања путева 

по км 

102300
0 

102000
0 

102000
0 

102000
0 

102000
0 

Одржавање 
квалитета 
улица кроз 

реконструкцију 
и редовно 

одржавање 
асфалтног 
покривача 

Проценат од укупне 
дужине улица која 
захтева санацију 

или реконструкцију 

0% 0% 2% 2% 2% 

Број километара 
санираних или 

реконструисаних 
улица 

0 0 0,5 0,5 0,5 

Износ трошкова 
одржавања улица 

по км 
0 0 

550000
0 

550000
0 

550000
0 

Опремање и 
одржавање 
саобраћајне 

сигнализације 
на путевима и 

улицама 

Број поправљених и 
новопостављених 

саобраћајних 
знакова и семафора 

50 50 50 50 50 

Дужина 
хоризонталне 
саобраћајне 

сигнализације (у км) 

12 12 12 12 12 

Управљање јавним 
паркиралиштима 

0003 

Оптимална 
покривеност 
корисника и 
територије 
услугама 
паркинг 
сервиса 

Број паркинг места 
на којима се 

наплаћује паркинг 
услуга у односу на 
број регистрованих 
возила у јединици 

локалне 
самоуправе 

0 0 0 0 0 

200.000 0 200.000 

Руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Број паркинг места 
у којима постоји 

зонско паркирање 
(са плаћањем и 

одређеним 
периодом 

паркирања у току 
дана) у односу на 

укупан број паркинг 
места 

0 0 0 0 0 

8 - Предшколско 
васпитање 

2001               
28.229.17

0 
5.995.55

2 
34.224.72

2 

Директор 
предшколске 

установе 

Функционисање 
предшколских 

установа 
0001 

Обезбеђени 
адекватни 
услови за 
васпитно-

образовни рад 
са децом уз 

повећан 
обухват 

Просечан број деце 
у групи (јасле, 
предшколски, 

припремни 
предшколски 

програм) 

21 21 21 21 21 

28.229.17
0 

5.995.55
2 

34.224.72
2 

Директор 
предшколске 

установе 

Просечан број деце 
по 

васпитачу/васпитач
ици (јасле, 

предшколски, 
припремни 

предшколски 
програм) 

9 9 8 8 8 

Проценат деце 
ослобођене од пуне 

цене услуге у 
односу на укупан 

број деце 

8% 10% 10% 10% 10% 

Унапређење 
квалитета 

предшколског 
образовања и 

васпитања 

Број посебних и 
специјалних 

програма у објекту 
предшколске 

установе 

0 0 1 1 1 
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Проценат стручних 
сарадника који су 

добили најмање 24 
бода за стручно 

усавршавање кроз 
учешће на 

семинарима на 
годишњем нивоу у 
односу на укупан 

број стручних 
сарадника 

100% 100% 100% 100% 100% 

Број објеката у 
којима су извршена 

инвестициона 
улагања на 

годишњем нивоу, у 
односу на укупан 

број ПУ 

100% 100% 100% 100% 100% 

9 - Основно 
образовање 

2002               
37.843.44

0 
0 

37.843.44
0 

Дирекетори 
основних 

школа 

Функционисање 
основних школа 

0001 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-

образовни рад 
са децом у 
основним 
школама 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

(разврстани по 
полу) 

20 20 20 20 20 

37.843.44
0 

0 
37.843.44

0 

Директори 
основних 

школа 

Проценат школа у 
којима је надлежна 

инспекција 
(санитарна за 

хигијену, 
грађевинска за 

грађевинске услове 
и инспекција 
заштите која 
контролише 
безбедност и 

здравље на раду) 
констатовала 
неиспуњење 

основних 
критеријума 

0% 0% 0% 0% 0% 

Унапређење 
квалитета 

образовања и 
васпитања у 

основним 
школама 

Број ученика који 
похађају 

ваннаставне 
активности у односу 

на укупан број 
ученика 

50% 55% 60% 65% 70% 

Број стручних лица 
која су добила 

најмање 24 бода за 
стручно 

усавршавање кроз 
учешће на 

семинарима на 
годишњем нивоу 

50 50 50 50 50 

Број талентоване 
деце подржане од 
стране општине у 
односу на укупан 

број деце у 
школама 

0,30% 0,50% 0,70% 0,90% 1,00% 

Број деце која се 
образују по ИОП3 

15 15 15 15 15 

Повећање 
доступности и 

приступачности 
основног 

образовања 
деци 

Проценат деце којој 
је обезбеђена 

бесплатна исхрана у 
односу на укупан 

број деце 

2% 2% 2% 3% 4% 

Проценат деце којој 
је обезбеђен 

бесплатан школски 
превоз у односу на 
укупан број деце (у 
складу са ЗОСОВ) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Проценат објеката 
прилагођених деци 
са инвалидитетом и 

посебним 
потребама 

0% 0% 20% 25% 25% 

10 - Средње 
образовање 

2003               
15.080.00

0 
0 

15.080.00
0 

Директор 
средње 
школе 

Функционисање 
средњих школа 

0001 

Обезбеђени 
прописани 
услови за 
васпитно-

образовни рад 
у средњим 
школама и 
безбедно 
одвијање 
наставе 

Просечан број 
ученика по 
одељењу 

25 25 25 25 25 

15.080.00
0 

0 
15.080.00

0 

Директор 
средње 
школе 

Проценат школа у 
којима је надлежна 

инспекција 
(санитарна за 

хигијену, 
грађевинска за 

грађевинске услове 
и инспекција 
заштите која 

0% 0% 0% 0% 0% 
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контролише 
безбедност и 

здравље на раду) 
констатовала 
неиспуњење 

основних 
критеријума 

Унапређење 
квалитета 

образовања у 
средњим 
школама 

Број ученика који 
похађају 

ваннаставне 
активности у односу 

на укупан број 
ученика 

15% 20% 20% 22% 25% 

Број запослених 
који су добили 

најмање 24 бода за 
стручно 

усавршавање кроз 
учешће на 

семинарима на 
годишњем нивоу 

20 20 20 20 20 

Број талентоване 
деце подржане од 
стране општине у 
односу на укупан 

број деце у 
школама 

0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 

Број деце која се 
образују по ИОП3 

3 5 5 5 5 

11 - Социјална и 
дечја заштита 

0901               
16.990.00

0 
14.292.0

00 
31.282.00

0 

Начелник 
општинске 

управе, 
Директор 
центра за 
социјални 

рад, 
Директор 

Црвеног крста 

Социјалне помоћи 0001 
Унапређење 

заштите 
сиромашних 

Проценат грађана 
који добијају 

новчане накнаде и 
помоћ у натури у 

складу са Одлуком 
о социјалној 

заштити у односу на 
укупан број грађана 

8% 8% 8% 8% 8% 

15.260.00
0 

11.765.0
00 

27.025.00
0 

Начелник 
општинске 
управе и 
Директор 
Центра за 

социјални рад 

Број корисника 
једнократне 

новчане помоћи у 
односу на укупан 

број грађана 

8% 8% 8% 8% 8% 

Број грађана - 
корисника других 
мера материјалне 
подршке у односу 

на укупан број 
грађана 

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,05% 

Број грађана - 
корисника 

субвенција у односу 
на укупан број 

грађана 

0,50% 1% 1% 2% 2% 

Активности Црвеног 
крста 

0005 

Социјално 
деловање - 

олакшавање 
људске патње 

пружањем 
неопходне 
ургентне 
помоћи 

лицима у 
невољи, 

развијањем 
солидарности 
међу људима, 
организовање
м различитих 

облика помоћи 

Број акција на 
прикупљању 

различитих врста 
помоћи 

4 4 4 4 4 

450.000 0 450.000 
Секретар 

Црвеног крста 

Број 
дистрибуираних 

пакета за социјално 
угрожено 

становништво 

200 200 200 200 200 

Број корисника 
народне кухиње 

0 0 0 0 0 

Број волонтера 
Црвеног крста 

30 30 30 30 30 

Подршка деци и 
породица са децом 

0006 

Обезбеђивање 
финансијске 
подршке за 

децу и 
породицу 

Број деце која 
примају 

финансијску 
подршкуу односу на 
укупан број деце у 

општини 

1% 1% 1% 1% 1% 

1.200.000 0 1.200.000 

Начелник 
општинске 
управе и 
Директор 
Центра за 

социјални рад 

Унапређење 
популационе 

политике 

Број мера 
материјалне 

подршке намењен 
мерама локалне 

популационе 
политике 

50 50 55 60 70 

Унапређење 
услуга 

социјалне 
заштите за 

Број услуга 0 0 0 1 1 

Број корисника 
услуга 

0 0 0 5 10 
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децу и 
породицу 

Подршка старијим 
лицима или особама 

са инвалидитетом 
0007 

Обезбеђивање 
услуга 

социјалне 
заштите за 
старије и 

одрасле са 
инвалидитетом 

Број услуга 1 1 1 1 1 

80.000 
2.527.00

0 
2.607.000 

Начелник 
општинске 
управе и 
Директор 
Центра за 

социјални рад 

Број корисника 
услуга 

20 20 25 30 35 

12 - Здравствена 
заштита 

1801               2.900.000 0 2.900.000 
Директор 

Дома 
здравља 

Функционисање 
установа примарне 

здравствене заштите 
0001 

Унапређење 
доступности, 
квалитета и 
ефикасности 

ПЗЗ 

Број обраћања 
саветнику за 

заштиту права 
пацијената 

0 0 0 0 0 

2.500.000 0 2.500.000 
Директор 

Дома 
здравља 

Проценат 
реализације 

планова 
инвестирања у 

објекте и опрему 
установа ПЗЗ 

100% 100% 100% 100% 100% 

Број здравствених 
радника/лекара 

финансираних из 
буџета општине 

0 0 0 0 0 

Мртвозорство 0002               400.000 0 400.000 
Директор 

Дома 
здравља 

13 - Развој културе и 
информисања 

1201               
25.010.00

0 
29.600.0

00 
54.610.00

0 

Начелник 
општинске 

управе, 
Директор 
културно-

образовног 
центра 

Функционисање 
локалних установа 

културе 
0001 

Обезбеђење 
редовног 

функционисањ
а установа 

културе 

Број запослених у 
установама културе 
у односу на укупан 
број запослених у 

ЈЛС 

7% 7% 7% 7% 7% 
11.480.00

0 
85.000 

11.565.00
0 

Директор 
културно-

образовног 
центра 

Јачање културне 
продукције и 
уметничког 

стваралаштва 

0002 

Повећање 
учешћа 

грађана у 
културној 

продукцији и 
уметничком 

стваралаштву 

Број грађана који су 
учествовали у 
програмима 

културне 
продукције 
уметничког 

стваралаштва 

100 100 150 150 150 

2.535.000 100.000 2.635.000 

Директор 
културно-

образовног 
центра 

Број грађана из 
осетљивих група 

који су учествовали 
у програмима 

културне 
продукције 
уметничког 

стваралаштва 

0 0 5 5 5 

Унапређење 
разноврсности 

културне 
понуде 

Број програма и 
пројеката 

удружења грађана 
подржаних од 

стране општине 

15 15 15 15 15 

Број програма и 
пројеката 

подржаних од 
стране оппштине 

намењених 
осетљивим 

друштвеним 
групама 

6 6 6 6 6 

Унапређење система 
очувања и 

представљања 
културно-историјског 

наслеђа 

0003 

Унапређење 
очувања 

културно-
историјског 

наслеђа 

Проценат 
споменика културе 

код којих су на 
годишњем нивоу 

извршена 
инвестициона 

улагања у односу на 
укупан број 

споменика културе 
у надлежности 

општине 

0% 10% 10% 10% 10% 

1.810.000 0 1.810.000 

Начелник 
општинске 
управе и 
Директор 
културно-

образовног 
центра 

Покривеност 
непокретно-

културних добара у 
надлежности 

општине 
комплетном 
пројектно-
техничком 

документацијом за 
реконструкцију 

100% 100% 100% 100% 100% 

Број реализованих 
програма 

популаризације 
културно-

историјског наслеђа 

10 10 12 12 15 
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на нивоу локалне 
заједнице 

Остваривање и 
унапређивање 

јавног интереса у 
области јавног 
информисања 

0004 

Повећана 
понуда 

квалитетних 
медијских 

садржаја из 
области 

друштвеног 
живота 

локалне 
заједнице 

Број програмских 
садржаја 

подржаних на 
конкурсима јавног 

информисања 

6 6 6 6 6 

2.500.000 0 2.500.000 
Начелник 

општинске 
управе Број различитих 

тематских типова 
програма за боље 

информисање 

5 5 5 5 5 

Црноречје у песми и 
игри 

П1               1.685.000 415.000 2.100.000 

Директор 
културно-

образовног 
центра 

Основа за бољу 
будућност младих 

П2               5.000.000 
29.000.0

00 
34.000.00

0 

Директор 
културно-

образовног 
центра 

14 - Развој спорта и 
омладине 

1301               
14.400.00

0 
0 

14.400.00
0 

Начелник 
општинске 
управе и 
Секретар 
спортског 

савеза 

Подршка локалним 
спортским 

организацијама, 
удружењима и 

савезима 

0001 

Обезбеђивање 
услова за рад и 

унапређење 
капацитета 
спортских 

организација 
преко којих се 
остварује јавни 

интерес у 
области спорта 

у општини 

Број посебних 
програма спортских 

организација 
финансираних од 
стране општине 

1 1 1 1 1 

11.820.00
0 

0 
11.820.00

0 

Секретар 
спортског 

савеза 

Број годишњих 
програма спортских 

организација 
финансираних од 
стране општине 

1 1 1 1 1 

Број стипендираних 
категорисаних 

спортиста 
0 0 0 0 0 

Унапређење 
рекреативног 

спорта 

Број програма 
којима се реализују 

активности из 
рекреативног 

спорта 

3 3 4 4 5 

Број програма за 
вежбање старих 
особа и особа са 
инвалидитетом 

0 0 0 0 0 

Број програма 
омасовљења 

женског спорта 
0 1 1 1 1 

Подршка 
предшколском и 
школском спорту 

0002 

Унапређење 
предшколског 

и школског 
спорта 

Број објеката који је 
доступан за 
коришћење 

предшколском и 
школском спорту 

3 3 3 3 3 

170.000 0 170.000 
Секретар 
спортског 

савеза 

Просечан број сати 
у години када су 

постојећи објекти 
доступни 

предшколском и 
школском спорту 

8000 8000 8000 8000 8000 

Број програма 
којима се реализују 

активности 
школског спорта 

1 1 1 1 1 

Проценат деце која 
су укључена у 

школска такмичења 
у односу на укупан 

број деце 

10% 10% 10% 10% 10% 

Број деце укључен у 
спортске активности 
у односу на укупан 
број школске деце 

12% 12% 12% 12% 12% 

Одржавање 
спортске 

инфраструктуре 
0003 

Редовно 
одржавање 
постојећих 
спортских 

објеката од 
интереса за 

општину 

Број постојећих 
функционалних 

спортских објеката 
10 12 12 13 15 

2.110.000 0 2.110.000 

Секретар 
спортског 
савеза и 

Руководилац 
одељења за 
урбанизам, 

грађевинарст
во, 

инспекцијске 
послове и 
извршења 

Укупна површина 
спортских терена по 

становнику у 
општини 

          

Број спортских 
објеката 

прилагођених 
особама са 

инвлидитетом 

0 0 0 1 1 

Спровођење 
омладинске 

политике 
0005 

Подршка 
активном 

укључивању 
младих у 
различите 
друштвене 

Број младих 
корисника услуга 
мера омладинске 

политике 

100 100 100 100 100 

300.000 0 300.000 
Начелник 

општинске 
управе 

Број младих жена 
корисника услуга 

50 50 50 50 50 
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активности 

15 - Локална 
самоуправа 

0602               
117.572.0

10 
30.564.2

00 
148.136.2

10 

Начелник 
општинске 
управе и 

Општински 
правобранила

ц 

Функционисање 
локалне самоуправе 
и градских општина 

0001 
Функционисањ

е управе 

Број решених 
предмета по 
запосленом 

275 275 280 280 290 

85.035.67
2 

420.000 
85.455.67

2 

Начелник 
општинске 

управе 

Проценат решених 
предмета у 

календарској 
години 

90% 90% 90% 90% 90% 

Проценат 
попуњености 

радних места која 
подразумевају 

вођење управног 
поступка 

25 25 25 25 25 

Функционисање 
месних заједница 

0002 

Обезбеђено 
задовољавање 

потреба и 
интереса 
локалног 

становништва 
деловањем 

месних 
заједница 

Број 
иницијатива/предл

ога месних 
заједница према 

општини у вези са 
питањима од 
интереса за 

локално 
становништво 

25 25 25 25 25 9.001.750 0 9.001.750 

Начелник 
општинске 
управе и 

Председници 
савета месних 

заједница 

Сервисирање јавног 
дуга 

0003 

Одржавање 
финансијске 
стабилности 
општине и 

финансирање 
капиталних 

инвестиционих 
расхода 

Учешће издатака за 
сервисирање 

дугова у текућим 
приходима 

3,02% 2,87% 2,38% 0,95% 0,75% 

10.445.00
0 

0 
10.445.00

0 

Руководилац 
одељења за 
финансије и 

пореску 
администрац

ију 

Удео дугорочних 
дугова за 

финансирање 
капиталних 

инвестиционих 
расхода у укупном 

јавном дугу 
општине 

100% 100% 100% 100% 100% 

Општинско 
правобранилаштво 

0004 

Заштита 
имовинских 

права и 
интереса 
општине 

Број решених 
предмета у односу 

на укупан број 
предмета на 

годишњем нивоу 

90% 90% 90% 90% 90% 

3.554.428 0 3.554.428 
Општински 

правобранила
ц 

Број правних 
мишљења која су 

дата органима 
општине, стручним 
службама и другим 

правним лицима 
чија имовинска и 

друга права заступа 

50 50 50 50 50 

Функционисање 
националних савета 

националних 
мањина 

0007 

Остваривање 
права 

националних 
мањина у 
локалној 

заједници 

Проценат 
остварења 
програма 

националних 
мањина који се 
финансира из 

буџета општине 

80% 80% 85% 85% 90% 

100.000 0 100.000 

Председници 
савета 

националних 
мањина 

Број реализованих 
пројеката 

националних 
мањина 

0 1 1 1 1 

Текућа буџетска 
резерва 

0009               5.000.000 0 5.000.000 

Руководилац 
одељења за 
финансије и 

пореску 
администрац

ију 

Стална буџетска 
резерва 

0010               1.000.000 0 1.000.000 

Руководилац 
одељења за 
финансије и 

пореску 
администрац

ију 

Ванредне ситуације 0014 

Изградња 
ефикасног 

превентивног 
система 

заштите и 
спасавања на 
избегавању 
последица 

елементарних 
и других 
непогода 

Број 
идентификованих 
објеката критичне 

инфраструктуре 

5 5 5 5 5 130.000 0 130.000 
Начелник 

општинске 
управе 

Финансирање 
невладиних 

организација 
П1               1.500.000 0 1.500.000 

Начелник 
општинске 

управе 

Шумски ватрогасци П2               1.805.160 
30.144.2

00 
31.949.36

0 

Шеф одсека 
за локални 
економски 

развој 
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16 - Политички 
систем локалне 

самоуправе 
2101               

16.492.85
5 

0 
16.492.85

5 

Председник 
Скупштине 
општине, 

Председник 
општине и 

Председник 
општинског 

већа 

Функционисање 
скупштине 

0001 
Функционисањ

е локалне 
скупштине 

Број усвојених аката 50 50 50 50 50 

6.844.264 0 6.844.264 
Председник 
Скупштине 

општине 

Број седница 
скупштине 

8 8 8 8 8 

Број седница 
сталних радних тела 

32 32 32 32 32 

Функционисање 
извршних органа 

0002 
Функционисањ

е извршних 
органа 

Број усвојених аката 50 50 50 50 50 

9.648.591 0 9.648.591 

Председник 
општине и 

Председник 
општинског 

већа 

Број седница 
извршних органа 

16 16 16 16 16 

Број донетих аката 50 50 50 50 50 

17 - Енергетска 
ефикасност 

0501               300.000 0 300.000 
Начелник 

општинске 
управе 

Унапређење и 
побољшање 
енергетске 

ефикасности и 
употреба 

обновљивих извора 
енергије 

0001 

Успостављање 
система 

енергетског 
менаџмента 

Постојање 
енергетског 
менаџера 

Не Не Не Не Да 

300.000 0 300.000 

Шеф одсека 
за локални 
економски 

развој 

Израђен попис 
јавних зграда са 

карактеристикама 
Не Не Не Не Да 

Израђен енергетски 
биланс 

Не Не Да Да Да 

Функционисањ
е система 

енергетског 
менаџмента 

Број израђених 
годишњих 

енергетских 
биланса 

0 0 1 2 5 

Постојање локалне 
одлуке о 

енергетској 
ефикасности 

Не Не Да Да Да 

 
 

III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 10. 

  

Број запослених који се финансира из буџета општине Бољевац на економској класификацији 411 и 412 приказани 

су у следећој табели: 

 

 Корисници плата 
 Тип 

службеника 
одређено време  неодређено време 

Скупштина општине 
изабрана 2   

постављена 1   

Председник општине 
изабрана 2   

постављена 2   

Јавно правобранилаштво  постављена 1   

Општинска управа 
постављена 1   

запослени 3 43 

ПУ ''Наша радост'' Бољевац 
постављена 1   

запослени 5 25 

Културно образовни центар Бољевац 
постављена 1   

запослени   6 

Туристичка организација општине Бољевац 
постављена 1   

запослени   1 

Укупан број запослених: 95 20 75 

  
 У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана. 
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 Изузетно од овог става, у оквиру истих средстава са економских класификација 411 и 412 могу се обезбедити 

средства за додатно запослене код директних корисника буџета, а у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије 

за 2017. годину, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровским планом органа општине Бољевац 

за 2017. годину. 

 Овом одлуком се за све запослене из става 1. овог члана обезбеђују средства на економској класификацији 465 

(умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 

других сталних примања код корисника јавних средстава). 

 Изузетно од претходног става, за запослене чија је нето плата мања од 25.000 динара не обрачунавају се наведена 

умањења, у складу са чланом 5. Закона. Број запоселних код којих се умањења не обрачунавају је 16 и то: 7 код директног 

корисника Општинска управа, 7 код индиректног корисника Предшколска установа „Наша радост“ и 2 код индиректног 

корисника Културно-образовни центар. 

 

Члан 11. 

 

 За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине Бољевац. 

 Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине Бољевац. 

 

Члан 12. 

 

 Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно 

лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из 

средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

 

Члан 13. 

 

 Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње 

информише Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног 

периода. 

 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља 

извештај Скупштини општине. 

 Извештај садржи и образложење великих одступања између усвојеног буџета и извршења. 

 

Члан 14. 

 

 Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у 

складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Председник општине. 

 

 

Члан 15. 

 

 Решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве, на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси 

Председник општине. 

 

Члан 16. 

 

 Одлуку о отварању буџетског фонда као евиденционог рачуна у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему 

доноси Општинско веће. 

 

Члан 17. 

 

 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и 

примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 

 Овлашћује се Председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев 

министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, 

уколико је резултат реализације јавних финансија. 

 

Члан 18. 
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 Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других 

корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на 

консолидованом рачуну трезора. 

 

Члан 19. 

 

 Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији 

која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. 

 Изузетно, корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети 

обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа 

надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних 

издатака из члана 7. ове Одлуке. 

 Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по 

уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

 Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан 

је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 

 Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2016. 

године, преносе се у 2017. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом 

Одлуком. 

 

Члан 20. 

 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са 

консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод. 

 

Члан 21. 

 

 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, 

уколико законом није друкчије прописано. 

 Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о 

буџетском систему. 

 

Члан 22. 

 

 Корисници буџетских средстава, приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 

грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама 

 Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, 

услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000 динара. 

 

Члан 23. 

 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се 

у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима 

на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских 

средстава. 

 

Члан 24. 

 

 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на основу њиховог захтева 

у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

 Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копија). 

 

 

 

 

 

Члан 25. 

 

 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 

10. Закона о буџетском систему, при чему је Председник општине, односно лице које он овласти, одговоран за ефикасност 

и сигурност тог инвестирања. 
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Члан 26. 

 

 У случају потребе за рационализацијом, надлежни органи Општине поступиће у складу са законом. 

 Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Комисије за давање сагласности за ново 

запошљавање и додатно јавно ангажовање код корисника јавних средстава Владе Србије, засновати радни однос са новим 

лицима до краја 2017. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа 

средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику. 

 

Члан 27. 

 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 

Члан 28. 

 

 За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, Општина се може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу.  

 

Члан 29. 

 

 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. године, средства која 

нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са овом Одлуком. 

 

Члан 30. 

 

 Изузетно, у случају да се буџету општине Бољевац са другог нивоа власти определе актом наменска трансферна 

средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају 

уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за 

финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. 

Закона о буџетском систему. 

 

Члан 31. 

 

 Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средства, у смислу 

Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови 

корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом. 

 

 

 

Члан 32. 

 

 У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса 

предвиђених посебним или појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, 

осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2017. години. 

 

Члан 33. 

 

 Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, 

који нису општи приход буџета (извор 01), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, 

уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. 

 Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријације из разлога 

извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако 

што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор. 

 

Члан 34.  

 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 

трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и за материјал. 
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 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих 

поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише  

рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалнм трансакцијама. 

 

Члан 35. 

 

 Ову одлуку објавити у службеном листу општине Бољевац и доставити министарству надлежном за послове 

финансија. 

 

       Члан 36. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац, а примењиваће 

се од 1. јануара 2017. године. 

 

 

Број: 06-177/2016-I/2 

Бољевац, 16.12.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

                                        Слађан Ђимиш, с.р. 

2. 

На основу члана 77. став 3. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', бр.21/2016) и члана 39. Статута општине Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр.1/2008, 

25/2015), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 16. 12. 2016. године усвојила је 

                          

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

I Постојећи број запослених у Општинској управи општине Бољевац, на дан 1. децембра 2016. године. 

 

Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

  

Положаји у првој групи .............................   1 

Самостални саветник .................................   7 

Саветник ....................................................... 12 

Млађи саветник ...........................................   1 

Виши референт  ............................................ 

Четврта врста радних места  ......................                      

Пета врста радних места ............................. 

 

16 

  1 

  6 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

 

Саветник ....................................................... 

 

  3 

   

Радни однос на одређено време 

( кабинет председника општине) 

 

Помоћници председника.............................. 

   Број извршилаца 

 

 

  2 

 

II Планирани број запослених за 2017. годину 

 

Радна места  службеника и намештеника 

 

Број извршилаца 

  

Положаји у првој групи ..............................    1 
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Самостални саветник ..................................  10 

Саветник ........................................................  14 

Млађи саветник ............................................    4 

Виши референт .............................................   16 

Четврта врста радних места    .................... 

Пета врста радних места    ..........................                           

 

   1 

   5 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

Број извршилаца 

Саветник............................................................ 

Млађи саветник................................................ 

3 

3 

 

Радни однос на одређено време 

(у кабинету председника општине)           

Помоћници председника 

Службеник  

 

Број извршилаца 

 

2 

1 

 

III Кадровски план објавити у Службеном листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/2 

Бољевац, 16. 12. 2016. године                                                

                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

                                        Слађан Ђимиш, с.р. 

 

 

 

3.

На основу члана 59. Закона о јавним 

предузећима  (''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Сл.лист општинe Бољевац'', 

бр.1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној  16. 12. 2016. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2017. 

годину. 

 

II 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/3.1 

Бољевац, 16. 12. 2016. године  

                                                                                                              

                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                  

                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

                                        Слађан Ђимиш, с.р. 

 

4. 

На основу члана 61. Закона о јавним 

предузећима  (''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Сл.лист општинe Бољевац'', 

бр.1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној  16. 12. 2016. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Програм  коришћења 

буџетске помоћи - субвенција  Јавног комуналног 

предузећа   Услуга   Бољевац за 2017. годину. 

II 

 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/3.2 

Бољевац, 16. 12. 2016. Године 

                                                                                                              

                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                  

                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

                                        Слађан Ђимиш, с.р. 

 

 

5. 

основу члана 69. став 1, тачка 1. Закона о јавним 

предузећима  (''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Сл.лист општинe Бољевац'', 

бр.1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној  16. 12. 2016. године, донела је  

 

О Д Л У К У 
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I 

ДАЈЕ СЕ  сагласност на  Статут  Јавног 

комуналног предузећа   Услуга   Бољевац број 932 од  08. 

12. 2016. године. 

II 

 Ову Одлуку објавити у Службеном  листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177/2016-I/3.3 

Бољевац, 16. 12. 2016. године  

                                                                                                              

                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                  

                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

                                        Слађан Ђимиш, с.р. 

6. 

На основу члана 79. и  92. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13, 142/2014, 

68/2015 - др. закон и 103/2015) и члана 39. Статута 

општине Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', 

бр.1/2008, 25/2015), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној дана  16. 12. 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Општина Бољевац ангажује ревизора за 

обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета 

општине Бољевац за 2016. годину.  

 

Члан2. 

Завршни рачун буџета општине Бољевац за 2016. 

годину, сагласно члану 1. ове одлуке, треба да садржи 

извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима  

у складу са одредбама  Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијскиих извештаја 

корисника буџетских средстава, корисника средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и 

буџетских фондова (''Службени гласник РС'', бр. 

18/2015). 

Члан 3. 

Одлуку о ангажовању ревизора за обављање 

екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2016. 

годину доставити Државној ревизорској институцији на 

сагласност.  

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/4 

Бољевац, 16. 12. 2016. Године 

                                                                                                              

                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                  

                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

                                        Слађан Ђимиш, с.р. 

 

7. 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр.72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 39. Статута Општине 

Бољевац („Сл.лист општине Бољевац“, бр.1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац, на седници одржаној 16. 12. 2016. 

године, донела је 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИЗМЕШТАЊЕ ДЕЛА ПУТА НА КП. БР.6608 КО МИРОВО 

И ДЕЛА ПУТА НА КП.БР. 5619 КО МИРОВО 

 

План детаљне регулације за измештање дела пута на кп.бр.6608 КО Мирово  и дела пута на кп.бр.5619 

КО Мирово (у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР) утврђује и разрађује детаљна урбанистичка решења 

уређења простора и изградње објеката, и састоји се из:  

o Текстуалног  дела који садржи: 

1. општи део, односно полазне основе плана, 

2. плански део (правила уређења и правила грађења), 

3. смернице за спровођење плана, 

o Графичког дела (постојеће стање и планска решења) 

o Документационог дела 

Текстуални и графички део су делови плана генералне регулације који се објављују, док се документациони део 
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плана не објављује, али се ставља на јавни увид. 

 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА 

 

1.   ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

            ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1. План се ради на основу члана 27. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр.72/09, 81/09-испр., 64/10- 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14) 

2. Статута Општине Бољевац („ Сл.лист општине Бољевац“, бр.1/08 и 25/15) 

3. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног  и урбанистичког планирања („Сл. 

Гласник РС” бр.64/15) и  

4. Одлуке о изради Плана детаљне регулације за измештање дела пута на кп.бр.6608 КО Мирово и дела пута на 

кп.бр.5619 КО Мирово („ Сл.лист општине Бољевац“, бр.06-46/2016-I/2 од 31.03.2016.године) 

 

            ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

1.   Просторни план општине Бољевац („Сл. лист општине Бољевац“ бр.15/3/11). 

 

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

Обухват Плана детаљне регулације дефинисан је на графичком прилогу бр. 1. Подлога са границом обухвата плана. 

        Површина обухвата плана је  9,11ha 

2. Границом Плана обухваћене су следеће катастарске парцеле у катастарској општини Мирово: 

3. целе кп.бр.5612/3, 5612/1, 5613, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625 и 5626   

4. делове кп.бр: 6608 и 5611/2 КО Мирово. 

 

3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

За потребе израде Плана коришћен је Катастарско-топографски план локације: „Мирово“  Р = 1 : 1000 оверен од 

стране ГКБ Дигитал Кукић 

Из свега напред наведеног следи да је подлога на којој се ради графички део Плана у складу са чланом 32. став 3. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр.72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 

50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14). 

 

4. ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И  КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

        Подаци о постојећем стању и условима коришћења, ради израде Плана, затражени су и добијени од следећих 

надлежних организација и предузећа: 

 

табела бр 1: списак тражених и добијених услова: 

 
Услови Добијен Број услова 

Датум добијања 

услова 

1. 
ЕПС Дистрибуција, Сектор за планирање и инвестиције, 

Зајечар 
Да 

бр. 8.У.1.1.0.-Д-

10.08-207766/2-
16.08.2016. 
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Услови Добијен Број услова 

Датум добијања 

услова 

2016 

2. ЈКП „Услуга“, Бољевац Да бр.751 21.10.2016 

3. ЈП "Србијашуме", Београд Да 14007 25.08.2016. 

4. Завод за заштиту природе Србије, Београд Да 03 бр.020-1544/2 29.08.2016. 

5 
Министарство рударства и енергетике, Омладинских 

бригада 1, Београд 
Да 

310-00-

01392/2016-06 
19.08.2016. 

6.     

 

 

5.      ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА 

 

      Плански основ, односно план вишег реда, према чијим смерницама се ради овај ПДР је Просторни план општине 

Бољевац („Сл. лист општине Бољевац“ бр.15/3/11). За подручје овог ПДР Просторним планом је прописано: 

 

Општина Бољевац свој развој мора  усмерити  кроз планско искоришћавање природних потенцијала (природни 

ресурси:  шуме,  воде, ветар...), едукацијом радне снаге, увођењем савремених технологија у просеце производње, 

на стварање амбијента за реализацију могућности примене програма и пројеката предвиђених Акционим планом за 

област економије (привреде). Примећује се да је, поред индустријског развоја, неопходно паралелно развијати  и 

пољопривредну производњу.  Било би од значаја  извршити промену структуре пољопривредне производње 

искоришћавањем свих пољопривредних потенцијала. Постоји могућност отварања нових рибњака  као и ширења  

воћарске и повртарске делатности. Свакако треба подржати сточарску и ратарску производњу која је и до сада 

била доминантна на територији општине Бољевац.  

У oпштини Бољевац је регистрован велики број предузећа која постоје већ деценијама али је акценат на отварању 

нових фирми и њиховом успешном раду чему би највише допринели постојећи природни ресурси, повољан 

географски положај,  многобројни пословни партнери и искуства са страним инвеститорима. Оно у чему се 

огледају слабости општине а тиче се пословног окружења јесу пословна инфраструктура, недостатак 

квалификоване радне снаге, обртна средства, инвестициони капитал, локална администрација и пословни инфо-

центар.   

 

 2.4. Геолошки ресурси 

Коришћење и заштита геолошких ресурса спроводиће се:   стварањем услова за интензивније и комплексније 

коришћење истраженог и билансираног минералног богатства;    интензивирањем геолошких истраживања у 

перспективним подручјима;   санирањем деградиране, загађене и девастиране површине и развој пројеката који 

минимално угрожавају животну средину, применом тзв.  „зеленог инжењерства" и „техологије без или са 

минимумом отпадака; стимулисањем рударства малих капацитета, односно оптималног коришћења малих 

лежишта, што је посебно интересантно код злата и квалитетнијег грађевинско-техничког камена и др.  

Експлоатација минералних сировина условљена је режимима санитарне заштите регионалних изворишта 

водоснабдевања. За одрживу експлоатацију геолошких ресурса значајна је примена следећих принципа:  

искоришћавање основних минералних сировина из лежишта, као и свих пратећих компоненти које се могу 

рентабилно екстраховати, уз посебан нагласак на бочне и подинске стене лежишта које се често могу користити као 

грађевинско-технички камен или у друге сврхе;    минимизирања техногеног отпада и његове трансформације у 

техногену сировину која се користи у одговарајућем производном процесу;  очување и унапређење квалитета и 

квантитета воде;  елиминисање загађивача у непосредној и ужој зони санитарне заштите издани воде;  Захватање и 

флаширање воде је забрањено изузев у случају добијања лиценце према поступку прописаном од стране Републике 

за коришћење природног добра институције надлежне за управљање.  

На подручју Предела изузетних одлика забрањује се експлоатација и прерада камена и других сировина, док је на 

делу простора изван Предела могућа експлоатација само уз претходно пажљиво обрађене анализе утицаја на 

животну средину и прибављене сагласности надлежних институција Републике. Привремена позајмишта локалног 

камена за изградњу објеката на подручју Плана могу се предвидети уз обавезну дозволу надлежних институција за 

заштиту природе и обавезне активности рекултивације.  

 

 3.2. Мрежа центара и насеља 

На подручју Бољевца констатована је снажна депопулација и неповољна демографска структура, слабо развијена 

привреда и знатно слабија инфраструктурна опремљеност. Према стартегији развоја Просторног плана Републике 

Србије, oпштина Бољевац  ће припасти Функционално-урбаном подручју Зајечара, тј. једном од центара 

националног значаја.  

- Центри заједнице насеља представљају матичне центре за насеља, која се на њих непосредно наслањају. Они су 

нуклеуси, око којих се формирају основне заједнице насеља. Они треба да омогуће остваривање принципа 
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“концентрисане децентрализације”, односно груписање становништва. У насељима која су предвиђена за центре 

заједнице насеља (Подгорац, Сумраковац, Луково) и насеља са специфичним функцијама (Ртањ, Мирово и 

Боговина), на руралном подручју  општине  предвиђено је проширење површина за изградњу највише до 10%, 

оптимално 5%, од постојеће површине изграђеног земљишта.  

- Насеља са специфичним функцијама  Специфичност ових насеља је у једној или више развојно планираних 

функција, односно потенцијалних капацитета за развој специфичне понуде. Та специфичност се огледа 

превасходно у туристичким капацитетима и понудама, планираним привредним капацитетима, инфраструктурним 

објектима и природним посебностима. У ову групу насеља спадају Ртањ, Мирово, Боговина и Боговина насеље. 

Насеља са специфичним функцијама  морају  у знатној мери да буду уређена на савременијим основама него што је 

то данас. Овде се не мисли само на адекватну комуналну опремљеност и инфраструктуру (савремени водовод и 

канализација, телефонска мрежа, асфалтиране улице и сл.)  и на постојање јавних функција, већина адекватно  

уређење  и одржавање објеката и слободних неизграђених површина. Контролом коришћења грађевинског 

земљишта  као и контролом заштите  животне средине, природних и културних вредности подстицати очување и  

стварање аутентичних амбијенталних целина, културолошких вредности и туристичко рекреативних понуда.  

Основне функције су туризам, прерада руда и  пољопривреда. Контролом коришћења земљишта неопходно је 

очувати квалитет пољопривредног земљишта и животне средине. Акценат у пољопривредној производњи је на 

сточарству, са стварањем услова за производњу здраве хране и органске пољопривреде.  

Планирани развој Мирова, Ртња и Боговине  подстицаће се суфинансирањем основне комуналне инфраструктуре, 

стимулативном фискалном политиком, интензивирањем јавног превоза ка општинском центру и развојем 

непољопривредних делатности. 

 

 6.1. Саобраћајна инфраструктура 

Стање јавних путева, државних и општинских, није задовољавајуће у погледу нарушености коловозне површине 

(неравна, испуцала, са пуно ударних рупа), променгьиве ширине коловоза и осталих елемената који не омогућавају 

безбедно одвијање саобраћаја прописаним брзинама на појединим деоницама (примењени радијуси хоризонталних 

кривина, неповољни подужни нагиби нивелета, нефункционисање система одводњавања). Генерална оцена јесте да 

је потребно реконструисати и рехабилитовати мрежу јавних путева.  

 Сви општински путеви се задржавају у својим коридорима али су планирани коридори нових траса општинских 

путева којима би се употпунила мрежа и остварила потпуна саобраћајна повезаност свих насеља у општини. Нова 

мрежа има за циљ и да омогући квалитетану инфраструктурну опремљеност свих делова територије. На постојећим 

општинским путевима планирана је рехабилитација коловоза од асфалта на деоницама где је асфалт и подлога 

пропала и на деоницама где је ширина попречног профила недовољна за одвијање двосмерног саобраћаја. На 

деоницама без асфалта планирати израду квалитетне коловозне конструкције са коловозом од асфалта. Најчешће на 

овим деоницама потребно је извршити и проширивање профила. Планиране трасе општинских путева поред 

стварања веза унутар општинске територије испуњавају још један задатак да обогате везе са непосредним 

окружењем   

 

           7.1. Заштита и унапређење квалитета  животне средине 

Подручја угрожене животне средине – су локалитети на којима повремено долази до прекорачења граничних 

вредности (привредни и производни погони неадекватног технолошког нивоа, зоне уз фреквентне саобраћајнице; 

централни делови града у којима се прекорачују концентрације загађујућих материја (чађ), локације у које се 

излива канализација без пречишћавања у реку, насеља без канализације, дивља сметлишта, подручја експлоатација 

минералних сировина и грађевинског материјала).Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих 

мера заштите животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу 

анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих 

негативних утицаја, дефинишу мере заштите Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру 

планског подручја сведу у оквире граница прихватљивости а са циљем спречавања угрожавања животне средине и 

здравља људи. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у функцији 

реализације циљева одрживог развоја. Концепција  заштите животне средине у обухвату ППО Бољевац  заснива се 

на усклађивању потреба развоја и очувања, односно заштите његових ресурса и природних вредности на одржив 

начин, тако да се садашњим и наредним генерацијама омогући задовољење њихових потреба и побољшање 

квалитета  живота. 

- Мере заштите пољопривредног земљишта  

Очување површина и побољшање физичких, хемијских и биолошких својстава пољопривредног земљишта 

засниваће се на:заштити пољопривредног земљишта од нерационалног/непланског заузимања у грађевинске, 

рекреативне и друге неп

ливада и пашњака, упоредо с обезбеђивањем подршке редовном кошењу и/или напасању стоке, како би се спречила 

сукцесија коровских биљака, суженог биодиверзитета и мале економске вредности не планира се тотално 

пошумљавање, односно затрављивање ораница на теренима изнад 750  mnm, и поред њиховог претежно слабог 

економско-производног потенцијала; ради опстанка планинских села потребно је задржавање одређених површина 

за ратарско-повртарску производњу на парцелама дубљих земљишта, погодних за гајење кромпира, одговарајућих 
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сорти јарих жита и крмног биља; њихово одрживо коришћење условљено је адекватном антиерозионом обрадом, 

правилним плодоредом и контролисаним органско-минералним пр

рачуна о очувању крмне базе за развој планинског сточарства и другим интересима локалног становништва при 

успостављању еколошки оптималних односа између пољопривредних и шумских површина и то промовисањем 

агрошумарства и обезбеђењем подршке за редовно кошење и/или 

шумских прилазних путева, укључујући подизање  појасева заштитног зеленила дуж путева и туристичко-

рекреа

пољопривредне производње на стање животне средине и живог света, успостављањем контроле коришћења 

ању естетских обележја руралних предела у 

оквиру пољопривредних и шумских површина, доношењем сета правила и одговарајуће институционализоване 

контроле по питањима: поткресивања и крчења врзина / живица и уклањања корова дуж међа и сеоских, шумских и 

других путева и одржавања  тих путева; сакупљања и елиминисања отпадака пољопривредних производа; чувања 

појединачних или група стабала на пољопривредним површинама; забране одлагања/бацања смећа и свих врста 

отпада (металног, стакленог, грађевинског и др.) ван 

информатичке основе о пољопривредном земљишту и другим елементима руралног простора, ажурирањем 

катастра по начину коришћења земљишта и власницима сваке парцеле, упоредо са спровођењем детаљних 

педолошких истраживања и израдом  бонитетне карте земљишта за општинску територију  

  - Мере заштита шума и шумског земљишта  

Мере заштите шума и шумског земљишта, заштита вегетације, нарочито шума, која је у  

уској вези са заштитом земљишта – мере обнове, заштите, унапређења и експлоатације 

шумских површина, неопходно је спроводити кроз шумско-

шумских путева и планирање 

повећање прираста у наредном планском периоду очување природних вредности и пејзажа специјалног  резервата 

природе "Мала Јасенова  глава" који се сврстава у  заштићена природна добра од великог значаја, односно у 

затрављивање), биотехничких мера (плетери и зидићи против спирања) и техничких мера (габионске преграде и 

прагови у циљу  стабилизације  терена и  заустављања вученог наноса) на површинама и локалитетима које 

угрожава средња, ексцесивна и јака ерозија, посебно у сливовима водоаку

обухватаће и примену мера уређења на површинама у оквиру планираних  скијалишта које обухватају: очување 

партерне вегетације, уз  обавезно затрављивање просека на деоницама где  је потребно делимично просецање 

шуме, компензацију просечене шуме пошумљавањем слободних површина  које нису у функцији скијалишта, 

избегавање земљаних радова и примену санационих антиерозивних радова и биолошке рекултивације терена у 

случају неопходних интервенција и редовно одржавање скијашких стаза (нарочито на местима укрштања са 

водотоцима).  

  

  II   1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ 

 

           д.Радне зоне 

 Под радним зонама подразумевају се површине намењене за производне погоне  индустрије, малу привреду, трговину, 

угоститељство, занатство, пословне садржаје, складишта и сервисе, станице за снабдевање друмских возила погонским 

горивом, магацински простори и пратећи садржаји као и остали садржаји који својим радом не угрожавају животну 

средину и сви други комплементарни садржаји.  У просторној структури општине Бољевац издвајају се   привредни 

центар – Бољевац и Боговина,  мали привредни центри (насеља са 50   –100 запослених у индустрији) – Валакоње и 

Мирово као и врло мали индустријски центри  (насеља са мање од 50 запослених у индустрији) – Луково, Јанков Брег, 

Ртањ, „војни комплекс― на путу Р-261 - Државни пут II б реда  бр.395  Зајечар Лубница Бољевац. Приликом израде 

Планова  детаљне регулације за радне зоне потребно је водити рачуна о формирању заштитног појаса зеленила према 

другим зонама, тако да ово зеленило не представља само фрагмент у оквиру појединачних комплекса, већ да чини 

саставни део зеленила целе радне зоне.   

 Сви производни погони са опасним делатностима по животну средину, морају имати властите уређаје за пречишћавање 

отпадних вода у  складу са условима надлежних предузећа. Мере заштите животне средине спроводиће се у складу са

 Законом о процени утицаја на животну средину и измене и допуне Законом о процени утицаја на животну средину и у 

складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може

 захтевати Процена утицаја на животну средину.  

 

      III 1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

         Просторним планом општине Бољевац се прописује да се обавезно мора радити одговарајући урбанистички план 

(план генералне или детаљне регулације) за : 
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  -Изградњу или реконструкцију саобраћајних и инфраструктурних објеката за које jе неопходно одредити 

површине јавне намене 

 -Претварања пољопривредног или шумског у грађевинско земљиште  

      -План детаљне регулације за експлоатацију и прераду минералних сировина 

 

6.     АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

       Подручје плана се налази у југо-западном делу територије општине Бољевац у КО Мирово. Подручје плана је од 

државног пута IIБ реда број 421 до самог села Мирово, док је од града удаљено око 8 km. Обухваћен је простор постојећег 

каменолома, пољопривредно, шумско, грађевинско и путно земљиште.  

На предметној локацији је Просторним планом општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 15/3/11) 

дефинисано подручје истражних и експлоатационих поља минералних сировина, локалитет ″ГОЛЕШ-МИРОВО″, доломит. 

 

   6.1 ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

        Морфолошке и хидрогеолошке карактеристике подручја 

     Цела територија општине Бољевац припада подручју Карпато-Балканидима. Њихово хидрогеолошко својство је 

одређено масама јурских и кредних кречњака. Кречњаци су   веома испуцани и красификовани па предтављају изузетно 

пропусну средину. У њима се налазе формиране разбијене издани које се празне преко бројних извора. Изданци подземних 

вода у овом делу су везани за контакте одређене кречњачке масе са блиском баријером. Карпато-балканиди су изграђени 

претежно од тектонски оштећених и крашких процеса захваћених мезозојских кречњака. Кретање подземних вода одвија 

се кроз системе крашких канала и пукотина  а пражњење, преко снажних крашких врела. Тако да су централни, 

југоисточни, јужни и источни делови општине изграђени од кречњака, лапораца, конгломерата и доломита са присутном 

пукотинско-крашком порозношћу. Североистични делови општине заступљени су пакетима терцијара и то:  доњи, 

представљен стенама миоцена и старијег плиоцена, унутар којих издашну водоносну средину представљају кречњаци и 

горњи, са значајним садржајем пропусних плиоценских пескова и шљункова у којима је формирано више артеских 

хоризоната. Терцијарне језерске наслаге поседују интеррегуларну и пукотинску порозност.  

 

        6.2.ПОСТОЈЕЋЕ ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ–ЛОКАЛИТЕТ″ГОЛЕШ- МИРОВО″                   

    Постојеће експлоатационо подручје минералних сировина,  локалитет ″ГОЛЕШ-МИРОВО″, доломит код насеља Мирово 

је истражено и оверено од стране надлежног Министарства (број 310-00-01392/2016-06 од 19.08.2016.године), тачкама чије 

су координате дате у наредној табели бр.1 

Табела бр.1.Постојеће експлоатационо подручје 

                 X                        Y 

1.          4 850 620               7 573 700   

2.      4 850 470               7 573 745 

3.      4 850 450               7 573 700    

4.      4 850 395               7 573 630   

5.      4 850 400               7 573 550 

6.      4 850 390                       7 573 535 

7.      4 850 505               7 573 320 

8.      4 850 520               7 573 330 

      Границом Плана је обухваћен постојећи каменолом на делу кп.бр.5613 и делу кп.бр.5620 КО Мирово. 

 

 

         6.3.  ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И ВРСТА ИЗГРАДЊЕ 

 

Табела бр.2. Биланс постојеће намене површина 

 Постојећа намена површина Површина (ha) Површина (%) 

А Грађевинско земљиште јавне намене           0.53             5.82 

1 Општински пут           0.53             5.82 

 Површине остале намене 2.89 31.72 

1 Постојећи каменолом           1.14           12.51 
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2 Остало неплодно земљиште           1.75           19.21 

Б Ван грађевинског подручја           5.09           62.46 

1 Пољопривредно земљиште           3,82           41.93 

2 Шумско земљиште           1.27           13.94 

3 Грађевинско земљиште           0.60             6.59 

 УКУПНО ПОВРШИНА ПЛАНА           9.11         100.00 

 

Постојеће коришћење земљишта је највећим делом пољопривредно земљиште које се и користи као такво, а знатно 

мање шумско,грађевинско и путно земљиште 

У постојећем стању  је 0.53 ha у грађевинском подручју. 

Ван грађевинског подручја је пољоприведно земљиште на 3.82 ha и шумско земљиште на 1.27 ha.  

 

  6.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ 

 Предмет Плана је обухват подручја који се налази непосредно уз Државни пут IIБреда број 421 : Веза са државним 

путем 36-Мирово-Ртањ,  који се одваја од државног пута IБ реда бр. 36: Параћин-Бољевац-Зајечар-државна граница са 

Бугарском, у подножју планине Ртањ. Са леве стране државног пута у правцу ка Соко Бањи је прикључак некатегорисаног 

општинског пута кп.бр.6608 и кп.бр.6149 КО Мирово.  

 Саобраћајни  приступ  до неких  парцела  на  подручју  Плана  је  обезбеђен мрежом  насељских  саобраћајница,  

које  имају  везу  на  Државни  пут.  Постојеће саобраћајнице у потпуности прате изохипсе терена. Њихова ширина је око 

3,3 до 4,0m, док је на појединим деловима  од 2,3 до 2,7m.   

 

           6.5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ МРЕЖЕ И КАПАЦИТЕТА ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

1. Постојећа хидротехничка инфраструктура 

 

          На подручју плана не постоји изграђена канализациона мрежа. 

      На планском подручју постоји изграђена водоводна мрежа од каптаже на реци Мировштица до резервоара и од 

резервоара до самог села Мирово. 

 

1. Постојећа електроенергетска и ТК инфраструктура 

 

Кроз подручје плана пролази магистрални далековод 10 kV Мирово-Ртањ, изведен на дрвеним стубовима са 

проводником Ал/ч 35/6мм2 и Огранак за Мирово изведен на дрвеним стубовима, само је први бетонски стубса 

проводником Ал/ч 35/6мм2. 

У  границама  подручја Плана  нема  објеката  ЈП "Елекромрежа Србије"  нити  у  вези  са наведеним постоје посебни 

услови.  

На  овом  простору  такође  не  постоји  изграђена  подземна  и  надземна телекомуникациона инфраструктура.  

 

           6.6. ПРЕГЛЕД ЗАШТИЋЕНИХ И ЕВИДЕНТИРАНИХ ОБЈЕКАТА, СПОМЕНИКА                  КУЛТУРЕ     И 

ПРИРОДЕ И АМБИЈЕНТАЛНИХ ЦЕЛИНА 

 

У оквиру подручја плана нема заштићених природних добара, ни планираних за заштиту, као и заштићених 

културних добара. Нема ни подручја под непосредном и ужом санитарном заштитом. 

Нема ни посебно прописаних услова заштите. 

 

7.     ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 

    Циљ израде Плана је дефинисање трасе будућег општинског пута ради боље повезаности насељеног места Мирово са 

државним путем II Б реда бр.421: Веза са државним путем бр.36  Мирово-Ртањ и утврђивања граница грађевинског 

земљишта у оквиру планираног обухвата. 

 Израдом Плана испуниће се стечена обавеза из Просторног плана општине Бољевац и утврдити посебна правила 

грађења са крајњим циљем квалитетног искоришћења затечених природних потенцијала окружења обухвата простора и 

сворити специфично амбијентално окружење које ће још више допринети развоју привреде у Општини Бољевац. 
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II    ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 

        1.  НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА  

 

        Интервенције у простору које обухватају изградњу саобраћајнице, зоне експлоатације, постојеће грађевинско и 

шумско земљиште ЈП“ Србија шуме“, постојеће пољопривредно земљиште, одредили су начине коришћења земљишта. 

        Цела површина плана се планира као грађевинско земљиште јавне намене, грађевинско земљиште остале намене и 

остало земљиште. У грађевинском подручју осим саобраћајних површина које су површине јавне намене су и постојеће и 

планирано земљиште за каменолом, као и грађевинско земљиште у корисништву ЈП „Сбија шуме“. Остало земљиште је  

пољопривредно и шумско. 

 

 

 

      

  1.1.  ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

 

      Цела површина плана се  планира као грађевинско земљиште јавне намене, затим   као грађевинско земљиште остале 

намене и остало земљиште.  

 

Табела бр.5: Биланс планираних намена површина 

 постојећа/планирана намена површина ha % ha % 

A грађевинско подручје 0.53 5.82 1.61 17.67 

 површине јавне намене 0.53 5.82 1.61 17.67 

1 саобраћајница  0.00 0.00 1.41 15.47 

2 локални пут 0.53 5.82 0.20   2.20 

 површине осталих намена 3.49 38.31 2.62 28.76 

1 постојећи каменолом 1.14 12.51 1.14 12.51 

2 планирано проширење каменолома 0.00   0.00 0.88   9.66 

3 грађевинско земљиште ЈП Србија шуме 0.60   6.59 0.60   6.59 

4 остало неплодно земљиште 1.75 19.21 0.00   0.00 

Б остало земљиште 5.09 55.87 4.88 53.57 

1 пољопривредно земљиште 3.82 41.93 2.77 30.41 

2 шумско земљиште 1.27 13.94 2.11 23.16 

 УКУПНО ПОВРШИНА ПЛАНА 9,11 100.00 9,11 100.00 

 

 

1. 2.        ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

 

2.1.     ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ 

 

     Простор у обухвату Плана детаљне регулације подељен је у складу са постојећим стањем и планираном 

концепцијом експлоатације камена и концепцијом саобраћајног решења. Осим за изградњу саобраћајнице, у оквиру 

површине јавне намене, могуће је изградити односно поставити и другу инфраструктурну инсталацију, или више њих, било 

као подземну или надземну. 

 Сви инфраструктурни капацитети који се граде у оквиру површини јавне намене морају задовољити посебне техничке 

услове за конкретни инфраструктурни објекат али и техничке услове који важе за узајамни однос различитих система и 

мера заштите. 

Подела грађевинског подручја на зоне је извршена на следећи начин: 

1. Зона саобраћаја, обухвата део пута и путног земљишта који пролази кроз подручје плана, и који повезује улаз у 

каменолом и некатегорисани пут (кп.бр. 6608 – у обухвату плана до села Мирево), затим обухвата везу пута и 

некатегорисани пут кп.бр.5519 (прилаз парцелама) и део пута кп.бр.6608-прилаз парцелама. Површина зоне а је 
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1,61 ha 

2. Зона каменолома обухвата постојеће земљиште за експлоатацију камена са интерним саобраћајем и свим радним 

платоима. Површина зоне b је 1,34 ha. 

b.1 Зона планираног проширења каменолома – Површина зоне b.1 је 0,88 ha 

c.   Зона грађевинског земљишта ЈП „Србија шуме“– Површина зоне c је 0,60 ha 

 

    Границом Плана обухваћено је планирано проширење постојећег каменолома              ( b.1 ) на делу кп.бр.5613, делу 

кп.бр.5619 и делу кп.бр.6608 КО Мирово. 

 

 

Табела бр.6.Планирано проширење  експлоатационог подручја 

                 X                        Y 

К1.          4 850 399.70               7 573 548.70  

К2.      4 850 400.00               7 573 550.00 

К3.      4 850 395.00               7 573 630.00  

К4.      4 850 450.00               7 573 700.00  

К5.      4 850 458.57               7 573 718.57 

К6.      4 850 460.47                       7 573 479.19 

К7.      4 850 456.42               7 573 749.50 

К8.      4 850 456.83               7 573 754.31 

К9.      4 850 454.31               7 573 745.55 

К10.      4 850 448.62               7 573 731.72 

К11.      4 850 444.51               7 573 726.14 

К12.      4 850 438.48               7 573 722.53 

К13.      4 850 428.37               7 573 719.10 

К14.      4 850 405.77               7 573 720.53 

К15.      4 850 389.46               7 573 698.03 

К16.      4 850 359.83               7 573 690.83 

К17.      4 850 358.38               7 573 592.05 

К18.      4 850 364.67               7 573 567.48 

К19.      4 850 349.41               7 573 546.63 

К20.      4 850 350.22               7 573 543.95 

К21.      4 850 366.82               7 573 548.77 

К22.      4 850 373.99               7 573 550.15 

К23.      4 850 383.18               7 573 550.11 

К24.      4 850 389.68               7 573 550.11 

 

 

2.2.      УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ  НАМЕНЕ И  МРЕЖЕ 

САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Грађевинско подручје обухвата површину од 4,23ha, односно 46,43% површине Плана.  

У оквиру грађевинског подручја, површине за јавне намене су саобраћајне површине (1,61 ha) и у оквиру тих 

површина, главна саобраћајница  је (1,41 ha) и остале јавне саобраћајнице постојећи некатегорисани путеви на парцели 

кп.бр.6608 и кп.бр.5619 КО Мирово (0,20 ha). 
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 Осим саобраћајне инфраструктуре на подручју плана постоје други инфраструктурни системи . 

 У обухвату Плана планиране су четри парцеле јавне намене (у даљем тексту ПЈН) и све четри су за путно земљиште 

(ПЈНбр.1, ПЈНбр.2, ПЈНбр.3, ПЈНбр.4 ) 

 

Табела бр.6 Попис површина јавне намене 

број 

ПЈН 
 к.п. бр. планирана намена 

Катастарска  

општина 

ПЈН1 цела 5612/3, део 5611/2, део 5619 и део 5620 саобраћајница     КО Мирово 

ПЈН2 део 6608 општински пут КО Мирово 

ПЈН3 део 5619 општински пут КО Мирово 

ПЈН4 део 6608 општински пут КО Мирово 

 

  У случају неслагања графичког и текстуалног дела Плана по питању података о катастарским парцелама, меродаван 

је графички прилог бр. 4 - “План регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима“ Р=1:1000 на 

коме су и приказани аналитичко-геодетски елементи са координатама тачака парцелације. 

 

2.2.1.  САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 

1. Планирани саобраћај 

 

 Планом је предвиђена изградња новог приступног пута, који се одваја од постојећег државног пута пута IIБ реда бр. 421, 

који ће водити до центра села Мирово. 

Саобраћајница је са коловозом ширине B=6,0 m, попречним нагибом коловоза у правцу q=2,5% и препорученим подужним 

нагибом max.i=7,0%. Са обе стране коловоза су банкине од по 1.0m. Општински путеви остају у постојећем стању. 

 Траса саобраћајнице положена је углавном кроз неизграђено подручје. Од прикључка на државни пут благом кривином 

води право све до села Мирево. Испред самог села са још једном благом кривином се спаја са постојецом мрежом 

општинских путева. 

 Граница површине јавне намене, односно регулациона линија одређена је тако да се након утврђеног јавног интереса и 

формирања катастарске парцеле, околне, парцеле на контакту имају непосредан приступ на површину јавне намене са 

обезбеђеним минимумом техничких услова.   

 Израду пројектне документације, изградњу саобраћајнице, начин и место прикључка и укрштаја са  другим 

саобраћајницама радити у сарадњи и према условима надлежног управљача саобраћајном инфраструктуром уз поштовање 

техничких и других прописа и стандарда. 

 На јавним саобраћајним површинама није дозвољено паркирање. Паркирање за потребе каменолома (путничка, 

радна и теретна) се обезбеђује на површини каменолома. 

1. Правила уређења и грађења 

 

 За пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и управљање јавним саобраћајницама важе одредбе Закона 

о јавним путевима (Сл.гл. РС 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Правилника о условима које са аспекта безбедности 

саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (у даљем тексту Правилник о путевима) 

(СЛ.гл. РС 50/11), Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна 

возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“ бр 8/95), Уредбом о категоризацији 

државних путева (Сл. гл. РС бр 105/13 и 113/13), Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старима особама 

(Сл.гл. РС бр. 22/15) и други важећи закони и правилници и технички нормативи који регулишу област пројектовања, 

изградње, одржавања, заштите и реконстрикције јавних путева и других саобраћајних површина. 

Генерално нивелацију нове саобраћајнице спровести тако да прате услове на терену и максимално их користе 

водећи рачуна при томе да се обезбеде оптимални услови евакуације атмосферских вода и заштите од површинских. 

Нивелација новопланиране саобраћајнице мора се ускладити са нивелацијом на месту укрштања са саобраћајницама које се 

задржавају у постојећој траси.  

Максимални подужни пад за пут је 7.0%.  Попречни нагиб коловозне траке у правцу је 2.5%.  



 

 

Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                               19.децембар 2016.године 

 

 

     година IX    Број  32                                                                                                                                                                                                   стр. 50 

Планирана регулација подразумева  ширину коловозне траке у свим условима, по правилу једнаку ширину банкина 

и канала за одводњавање коловоза у складу са конкретним условима на терену и просторним ограничењима.  

Заштитни појас за општински пут 5 m и 10 m и рачуна се од линије земљишног појаса (регулационе линије) на 

спољну страну. у заштитном појасу не могу се градити објекти високоградње осим инфраструктурних објеката и система. 

        Грађевинске линије према саобраћајницама се поклапају са заштитним појасевима (5 m и 10 m од регулационе линије), 

а грађевинске линије  према осталим суседним парцелама су на 5 m од тих међа. 

Ваздушни простор изнад коловoза је 7,0m а слободни простор је 4,5 m. 

Прикључак прилазног пута на јавни пут може се градити само уз сагласност управљача јавног пута. 

Реконструкција раскрсница односно укрштаја општинског и некатегорисаног пута може се градити само уз услове и 

сагласност на техничко решење управљача општинским путем.  

У утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је свака градња или подизање постројења,  уређаја и засада 

или било каква активност којом се омета прегледност. Управљач има право да од власника или непосредног држаоца 

захтева да се уклоне објекти који ометају потребну прегледност.  

Саобраћајница се може пројектовати за осовински притисак меродавног возила и са планираном регулацијом 

прописаном овим планом. 

Могуће је паралелно вођење и укрштање других инфраструктурних система са јавним путевима под следећим 

условима и уз претходну сагласност управљача јавним путем на техничко решење: 

1) Паралелно вођење инфраструктуре могуће је под условом да минимална удаљеност инсталација од путева износи 

3,0 m од крајње тачке попречног профила - ножице усека или насипа, или спољне ивице путног канала за 

одводњавање односно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 

Уколико се не могу испунити претходни услови пројектовати заштиту трупа јавног пута. 

2) Није могуће паралелно водити инсталације по банкини, косини насипа или усека кроз јаркове или нестабилне терене 

са индикованим потенцијалним клизањем. 

3) Да се укрштање инсталација са путевима предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, 

управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви, тако да минимална дубина предметних инсталација и 

заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50 m,. Заштитна цев мора 

бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00 m са сваке 

стране. Минимална дубина горње коте заштитне цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или 

планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 m. 

    

2.2.2.   КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА 

 

2.2.2.1.Електроенергетска инфраструктура 

 

 Кроз подручје плана пролази магистрални далековод 10 kV Мирово-Ртањ, изведен на дрвеним стубовима са 

проводником Ал/ч 35/6 mm2 и Огранак за Мирово изведен на дрвеним стубовима, само је први бетонски стуб са 

проводником Ал/ч 35/6 mm2. 

      Обзиром на проширење каменолома и угроженост теретних возила која пролазе испод далековода потребно је 

извршити, према условима ЕПС-а Дистрибуција, Сектор за планирање и инвестиције, Зајечар бр. 8.У.1.1.0.-Д-10.08-

207766/2-2016 од 11.05.2016.године, измештање дела трасе магистралног далековода 10 kV „ ТС-35/10 Мирово-Ртањ 1“, 

дужине око 350m, тако што ће се извести девијација далековода од места укрштања са локалним путем Мирово до 

постојећег бетонског стуба на коме је линијски растављач. Дужина девијације биће око 400 m. Планирано измештање је 

ван границе плана. 

 

1. Правила грађења 

Инвеститор је дужан да прибави техничке услове од надлежне електродистрибуције, а на основу и у зависности од 

тражене снаге. 
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1. Далеководи и коридори далековаода  

     Код израде техничке документације дистрибутивне електроенергетске мреже, у свему се придржавати: 

1. Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних нисконапонских водова ("Службени лист СФРЈ" 

бр.6/92); 

1. Правилника о техничким нормативима за заштиту од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ" бр.11/96); 

2. Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и  припадајућих трафо станица 

("Службени лист СФРЈ" бр.13/87 и "Службени лист СРЈ" бр.37/95); 

3. Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Службени 

лист СФРЈ" бр.74/90). 

Сигурносна висина и сигурносна удаљеност код измештања далековода треба да испуњава услове из Правилника о 

техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист 

СФРЈ“ број 65 из 1988г., „Сл. лист СРЈ“ број 18 д 1992г.). 

У заштитној зони ДВ није дозвољена изградња друге врсте објеката. Минимално удаљење је 16m односно по 8m од 

осе далековода на обе стране 

Хоризонтална удаљеност стубова далековода од спољне ивице пута износи: 

1. За државне путеве II реда, општинске и приступне путеве инд.објектима 10m, изузетно 5m. 

2. Код прелаза преко државног пута II реда ова удаљеност може бити мања али не мање од 10м, а угао укрштања 

најмање 30°. 

Код прелаза далековода и приближавања другим објектима сигурносне висине и сигурносне удаљености су 

дефинисане наведеним чл.100 до 224 правилника. 

 

2.2.2.2.Хидротехничка инфраструктура 

 

9. Канализација 

   У оквиру подручја плана не планира се изградња канализационе инфраструктуре. Атмосферска канализација на 

предметном подручју није планирана. 

 Имајући у виду конфигурацију терена, предвиђа се површинско одводњавање са јавних саобраћајних површина. 

 

1. Водовод 

 На подручју Плана постоји изграђена водоводна мрежа. Траса пројектованог пута прелази преко доводног цевовода 

према резервоару, цев је пластика Ф75 на дубини од око 50цм за снабдевање МЗ Мирово. Такође преко истог доводног 

цевовода од резервоара иде ка насељу цев ПВЦ Ф100 на дубини око 30-40цм, тако да је у том делу неопходно, а према 

условима ЈКП „Услуга „ Бољевац бр.751 од 21.10.2016.године, да се приликом израде пута обезбеди на адекватан начин 

цевовод и од директног притиска на исти.   

 Планом се не предвиђа постављање водоводне мреже у оквиру парцела јавне намене- саобраћајница. 

 

2. Правила грађења водоводне мреже  

-  Укрштања водоводне цеви са осталим инсталацијама се изводе под правим углом, уз обострану заштиту;  

-  Код паралелног вођења водоводне и планиране, или изведене електро или тк инсталација минимална удаљењост водова 

је 0,5m ,  

-  Мрежу полагати у супротној страни улице од електро или ТК инсталација, где год је то могуће;  

-  међусобна удаљења код паралелног вођења мрежа се могу смањити за 30% уколико се водови заштите одговарајућом 

механичком заштитом;  
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-  Минимална удаљеност  водоводне  цеви,  од  коте  коловоза  до  горње  коте  цеви  је 1,0m;  

-  Водоводни материјал мора поседовати атесте о  нетоксичности;  

- Прикључци на уличну мрежу изводе се у шахтама минималних димензија 1,0х1,0  потребне дубине која је опремљена 

водомером и затварачима.;  

-  Цевовод  опремити  хидрантима,  према  техничкој  документацији  која  предстоји градњи водовода,  

-  Нови улични канал градити на основу усвојеног пројекта, у сарадњи и под надзором надлежног комналног продузећа  

 

2.2.2.3.Телекомуникациона  инфраструктура  

      Приступна телекомуникациона мрежа може се постављати у профилу саобраћајнице  према условима надлежне 

институције. 

 

2 Мобилна телефонија  

 Постављање објеката мобилне телефоније на предметном простору је могуће уколико се процени реалним потреба за 

овим објектима и усклади са важећим законима из ове области и свим подзаконским актима који из њих проистичу. 

 

3.     ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

  

3.1.    ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОРЕ ИЗВАН ГРАНИЦА 

          ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА  

 

3.1.1.  ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ  

 

  Пољопривредно земљиште се састоји од површина намењених пољопривредној  производњи: оранице, баште, воћњаци, 

виногради, ливаде, пашњаци, плантаже, расадници, стакленици и пластеници, рибњаци, вишегодишњи засади и сл. На 

пољопривредном земљишту је могућа изградња само под одређеним условима  

На пољопривредном земљишту на коме је завршена комасација могућа је изградња само објеката инфраструктуре 

уз поштовање чл. 31-  

 За изградњу објеката инфраструктуре и објеката за производњу у функцији пољопривредне производње и прераде са 

листе 1 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 114/2008) претварање пољопривредног 

земљишт  

 За изградњу објеката у функцији пољопривредне производње, чувања, прераде и пласмана пољопривредних производа: 

магацини репроматеријала (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за смештај пољопривредне механизације, 

објекти за производњу воћа и поврћа у затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за производњу гљива, 

рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду пољопривредних производа и објекти намењени 

за интензиван узгој стоке и перади ( фарме, кланице и сл. ) дозвољена је изградња без промене намене пољопривредног 

 

 Промена  намене пољопривредног  земљишта,  које није инфраструктурно опремљено (нема обезбеђен приступ јавној 

 

 За изградњу на пољопривредном земљишту које је инфраструктурно опремљено (приступ јавној саобраћајној 

површини, мин. комуналне опреме– електроенергетика) обавезна је израда Урбанистичког пројекта у складу са чл. 60-63 

 

 Изградња мреже и објеката инфраструктуре као и објеката у функцији објеката инфаструктуре је дозвољена у 

 

 Објекти туристичких и пратећих садржаја на парцелама непосредно наслоњеним на саобраћајницу, површине 

максимално до 0,5 ha, са решеним приступом на јавну саобраћајну површину, израдом Урбанистичког пројекта. Становање 

је дозвоњено само као пратећа намена, за властите потребе, уз основну намену на парцели са површином габарита 

стамбеног објекта, или дела, до 10% од укупно дозвољеног индекса заузетости на парцели  

 Стамбени објекти у функцији пољопривредне производње, изван грађевинског подручја, могу се градити само за 

властите потребе у функцији обављања пољопривредне делатности  

 Без промене намене пољопривредног земљишта, дозвољена је изградња или реконструкција породичног стамбеног 

објекта пољопривредног домаћинства или у случају природног раздвајања пољопривредног домаћинства највише до 200m2 

стамбеног простора. 

 

 Објекти и комплекси примарне пољопривредне производње  

 У оквиру пољопривредног земљишта друге намене не смеју да угрозе основну намену, односно пољопривреду, могу се 
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дозволити само компатибилне намене као допунске основној намени простора – пољопривреди. Величина производног 

комплекса утврђује се зависно од врсте и интензитета производње. За све пољопривредне производне комплексе на 

површинама већим од0,5  ha  потребна је израда Плана детаљне регулације ради промене намене пољопривредног  

земљишта. Производни комплекс (објекти и пољопривредна култура која се узгаја ) се не може формирати на парцелама 

мањим од прописаних у табели бр. 25 према оријентационим критеријумима:   

 

Тaбeлa 25. Производни комплекси  

пољопривредни објекти                                   минимално потребна површина  

виноград и објекти на поседу                                                  0,5 ha  

расадник цвећа и објекти                                                         0,5 ha  

воћњак или повртњак и објекти                                              1 ha  

ратарска производња и објекти                                               2 ha  

сточна фарма                                                                             5 ha  

      Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или  групације објеката међусобно 

функционално повезаних.  

  

o  Урбанистички параметри  

Дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је:  

-за производне пољопривредне комплексе максимално 30%  

-за туристичко-услужне намене максимално 40%  

-за објекте повременог становања максимално 20%  

-за рурално  становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског подручја по правилима датим у 

урбанистичком плану за зону становања на коју се парцела непосредно наслања.  

-Монтажно-демонтажни објекти (стакленици, пластеници, кошеви, настрешнице и сл.) се не обрачунавају индексом 

заузетости.  

 

Дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је:  

-за производне комплексе максимално 0,6  

-за туристичко - услужне намене максимално 1  

за објекте повременог становања максимално 0,3  

-за рурално становање (пољопривредна домаћинства) по ободу грађевинског      

подручја по правилима датим у урбанистичком плану за зону становања на коју  се  

парцела непосредно наслања  

 

Дозвољена спратност објеката je:  

-за производне објекте у складу са производним процесом  

-за туристичко-услужне садр  

-за објекте повременог становања максимална спратност је П+Пк  

-за објекте руралног становања максимална спратност је П+1+Пк  

 Положај објекта и позиционирање производног комплекса Минимална заштитна растојања која се морају испоштовати 

при формирању нових производних комплекса или објеката за пољопривредну производњу су:  

-од насељеног места  –  грађевинског подручја 500,0 m', у случају интензивнијег коришћења хемикалија-пестицида не мање 

од 800,0 m'  

-од водотокова 100,0 m'  

-од државних путева 200,0 m'  

 Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и објеката у суседству су:  

-од стамбених зграда, државних путева, као и речних токова – 200,0 m'   

-од изворишта водоснабдевања - 800,0 m'.   

 Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину за фарме са преко 500 

условних грла. Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта примарне дораде 

или прераде 

(кланица,хладњача и сл.) износи 100 условних грла. 

 

3.1.2   ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

        На шумском земљишту се не дозвољава изградња која би угрозила основну намену простора. Промена намена шума и 

шумског земљишта дефинисана је чланом 10 Закона о шумама (Сл.гл. РС број 30/10). Планом развоја шумског подручја 

мора бити утврђена свака промена намене шумског земљишта.  

 Планирана техничка инфраструктура остаје у коридорима постојећих саобраћајница са минималним угрожавањем 

шумског земљишта.  За формирање заштитних шумских појасева на контакту:  

-изграђених стамбених зона и планираних привредних зона  
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-зона планираних за стамбену изградњу и планираних радних зона и канала и планираних привредних зона  

-минимална ширина је 10,0 m' и то увек у оквиру нестамбених намена.  

 Објекти који могу да се граде на шумском земљишту, али искључиво на непошумљеним површинама (чистине, 

пропланци, девастиране површине уз пут и сл.) су:  

-објекти за туристичко-рекреативне сврхе;  

-пратећи  објекти  (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.) -партерно уређење (одморишта, 

стазе и сл.)  

 За изградњу објеката и уређење површина обавезно употребљавати  искључиво  

природне материјале (дрво, камен, шиндра) и традиционалне форме усклађене са  

окружењем.  

 Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити  

површине до 40 m², максималне спратности П+Пк.  

-Највеће дозвољене висине настрешница су 7 m'.  

-Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити максималне површине  400 m², максималне спратности П+1+Пк (уз 

услов да је изградња ових објеката утврђена планом развоја шумског подручја).  

 

3.2.    ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 

У оквиру Плана је предвиђена израда урбанистичког пројекта за грађевинско земљиште ЈП „Србије шуме“ . 

 

3.3.    ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ МОГЋЕ РАДИТИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 

      Овим планом је предвиђена могућност израде Урбанистичког пројекта за  планирано проширење експлоатацијоног 

поља, уз претходно прибаљене услове  потребне за ову врсту намене. 

 

2. 3.4.    МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

   

        На подручју плана не планира се изградња објеката, тако да се не прописују мере енергетске ефикасности изградње. 

 

3.5.    ОПШТИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА             

 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе и прописа 

утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног стања животне средине у планском подручју и 

његовој околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за 

циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем 

спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој спречавају конфликте на 

датом простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја. 

       Према члану 10. Закона о процени утицаја на животну средину (”Службени гласник СР Србије”, бр.135/04 и 36/09) 

неопходно је при изради пројеката придржавати се следећих услова: 

1) да се обезбеди биолошки минимум у подручју изградње  ради очувања биљног и животињског света; 

2) уредити  зелене површине и околину путева и новопројектованих зона становања  са одговарајућим биљним 

врстама и засадима дрвећа, у циљу очувања еколошких и естетских вредности простора; 

3) обезбедити услове управљања отпадом  у складу са Законом о поступању са отпадним материјама (”Службени 

гласник Р Србије”, бр. 36/09) и другим позитивним прописима који уређују ову област; 

4) обезбедити мере  заштите од буке и ниво буке,  у складу са Законом о заштити од буке у животној средини 

(”Службени гласник Р Србије”, бр. 36/09) и позитивним;  

5) обезбедити мере превенције, приправности и одговора на удес као и мере отклањања последица удеса, обнављања 

и санација животне средине у складу са Правилником о методологији за процену опасности од хемијског удеса и 

од загађења животне средине, мерама припреме и  мерама за отклањање последица (”Службени гласник Р Србије”, 

бр. 60/94, и 63/94); 

6) израдити програм праћења карактеристичних загађујућих материја  на квалитет ваздуха, воде и 
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земљишта;предвиђене мере заштите морају се обавезно извести приликом градње објеката, односно најкасније пре 

техничког пријема. 

 

3.5.1. УСЛОВИ И МЕРЕ  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

           Мере  заштите ваздуха 

        Очување  квалитета  ваздуха  на  планском  подручју  и  успостављање  вишег  стандарда квалитета ваздуха оствариће 

се применом следећих правила и мера заштите: 

 

1. спречити   градњу  нових објеката  који  могу угрозити  околину,  односно  који  користе токсичне,  или  у процесу 

производње  производе  опасне  материје,  буку,  непријатне мирисе и сл... 

2. током  извођења  радова  користити  машине  и  механизацију  који  неће  довести  до прекорачења дозвољених 

граничних вредности  загађујућих материја  у ваздух;  пре почетка  извођења  радова  потребно  је  поставити  

заштитно  платно  ради  смањења емисије прашине у ваздух, имајући у виду окружење са наменом становања; 

3. уколико  је  могуће  успоставити  посебни  режим  саобраћаја 

4. сачувати постојећу вегетацију  и формирати нове, нарочито дуж саобраћајница,  у  претежно врстама које нису 

алергене; 

          Мере заштите вода 

 Заштиту подземних вода  обезбедити на следећи начин: 

3. поштовати зоне санитарне заштите око изворишта подземних вода у складу са   Правилником о  начину 

одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник РС", бр.92/08); 

4. Обезбедити несметано прикупљање атмосферских вода са саобраћајница на  подручју  плана,  са  одговарајућим  

нагибом  терена  и  њихово  контролисано одвођење;  

5. Приликом извођења радова или отклањања кварова на водоводним инсталацијама, извршити замену азбестно 

цементних делова градске водоводне мреже и дотрајалих делова у циљу смањења губитака воде у мрежи и 

елиминисања азбестног материјала; постављање нових водоводних инсталација вршити у складу са важећим 

законским прописима у погледу избора материјала. 

       Мере заштите земљишта 
обезбедити  адекватно  складиштење  и  одвожење  грађевинског  отпада  и отпада  од рушења,  укључујући  и  

земљиште  настало  током  извођења  радова; 

током извођења радова, потребно је    предузети    све    мере    како    би    се спречило изливање   горива,   мазива   и   
других   штетних   материја   у земљиште или   водоток,   уколико   из   било   ког   разлога  дође  до   изливања 
горива,   мазиваи   других   штетних   материја,   извођач   радова   је   дужан   да да   у   што   краћем року   уклони   
штетну   материју   и   изврши   санацију контаминираног   земљишта; 

за настао рециклабилни отпад, склопити Уговор са оператером који поседује дозволу за  управљање  овом  врстом 
отпада, уз попуњавање Документа о кретању опасног/неопасног отпада, 

користити савремене материјале приликом изградње путне инфраструктуре; 

спречавати нелегалну градњу, 

успоставити   мониторинг   земљишта   у   циљу   добијања   свеобухватне   слике о квалитету земљишта у обухвату 

плана. 

       Мере за управљање отпадом 
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 У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере: 

 обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног одношења отпада, 

 eдукација  становништва,  јавних  служби  и  бизнис  сектора  о  значају  и  начинима исправног поступања са 

отпадом. 

 дефинисати локације за постављање групе контенера за сакупљање комуналног и рециклабилног   отпада   који   ће   

се   генерисати   у   обухвату   Плана (контејнер   за комунални отпад, ПЕТ амбалажу, стакло и пепео од ложења); 

 дефинисати изглед,врсту  материјала,  начин  ограђивања  и  евентуално наткривање  групе  контејнера  у циљу 

заштите околине од загађивања и визуелне усклађености са околином, сходнонамени простора; 

 Обезбедити  поступање  са  отпадом  у  складу  са  Законом  о  управљању  отпадом("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 

88/10); 

 за  подручје  плана предвидети  довољан  број  контејнера  водећи рачуна  о  начину  и могућностима  извожења  

смећа  са  предвиђених  површина,  сходно  саобраћајним решењима;– узети у обзир могућност постављања групе 

подземних контејнера запремине 3-5 m

3

као  начин  рационализације  простора,  уколико  планирање  простора  

захтева  такво решење; 

 предвидети места за постављање, као и врсту и изглед канти за смеће (стубне, са постољем)  на  подручју 

предметног  плана  у зависности  од  локације, расположивог простора и намене површина, усклађено са 

околином. 

 Мере заштите од буке 

 Законски нормативи у вези заштите становништва од  штетног  дејства буке доносе се  у облику   максимално   

дозвољеног   нивоа   меродавног   параметра   или   параметара   који представљају полазну обавезу испуњења 

услова везаних за проблематику буке; 

 Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних зона („Сл.гласник РС“ 

бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке дате су у наредној табели, а прописани Уредбом о индикаторима 

буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 

животној средини („Сл. гласник РС“, бр.75/2010).  

 Приликом  извођења  радова  користити  механизацију  и  уређаје  који  својим  радом  неће довести до 

прекорачења дозвољеног нивоа буке у складу са наменом простора, поштовати време предвиђено за одмор у 

зонама становања и у близини осетљивих објеката; 

 Планирати правилан међусобни распоред постојеће и планиране инфраструктуре, стамбених и других зона и 

објеката, изворе буке са нижим вредностима емисије буке, примену звучне изолације и звучних баријера, мере 

заштите на путу простирања буке. 

  Заштита од ерозионих процеса 

  Неповољни  утицаји  геодинамичких  процеса  (ерозије,  флувијалне  ерозије,     механичке  и суфозије, клижења и 

пужења, као и ликвифакције), које могу  имати  одлике акцидентних ситуација – релативно брза, велика оштећења 

објеката инфра и супраструктуре, у смислу интензитета  и  броја,  спречавају  се  правовременом  анализом  стабилности  

терена  и геофизичких  услова  за   изградњу,  као  и  дефинисањем  адекватних  правила  изградње, коришћења и уређења 

простора. 

 Заштита од пожара 

 Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати  следеће  смернице: 

 при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите; 

 правилним  размештајем  објеката  на  прописаним  одстојањима  од суседних објеката смањити опасност 

 

 обезбедити правилном  диспозицијом  објеката  у  односу  на  саобраћајнице несметан приступ противпожарних 
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 у   склопу   изградње   мреже водоводних   инсталација   реализовати   противпожарне хидранте. 

 лако   запаљиве   и   експлозивне   материје   складиштити   и   чувати   под законом прописаним  условима  уз  

одговарајућу  сагласност  надлежних  органа на  планиране мере заштите од пожара; 

 

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ АКЦИДЕНАТА 

 У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема опасности на шире окружење. 

На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и експлозивних материјала није дозвољено у насељима. 

Детаљније мере заштите прописују се у одговарајућим проценама утицаја пројеката за саобраћајнице, односно у 

поступцима за руковање и транспорт опасним, отровним и експлозивним материјама, као и складиштењу, 

претовару и транспорту нафтних деривата.  

 Заштита од земљотреса 

 Подручје Бољевца налази се у зони 7 степена сеизмичког интензитета МCS скале. Заштитаљуди од последице 

удара кинетичке енергије у тлу, као и материјалних добара спровешће се кроз статичке прорачуне за 7 степен MCS 

скале , као и путем еластичних веза и преносника. Сеизмичке карактеристике представљају позитивне елементе у 

синтези природних услова Града, јер не ометају даљи плански развоја овог краја. 

 У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће смернице: 

   обавезна примена важећих сеизмичких прописа при реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката; 

 обезбедити  довољно  слободних  површина  које  прожимају  изграђене   структуре,  водећи  рачуна  да  се  

поштују  планирани  проценти  изграђености  парцела,  системи  изградње, габарити, спратност и темељење  

објеката; 

 главне  коридоре  комуналне  инфраструктуре  треба  водити  дуж  саобраћајница  и  кроз зелене  површине,  кроз  

за  то  планиране  коридоре  и  на  одговарајућем  одстојању  од грађевина 

           Заштита од ратних дејстава 

У  све  сегменте  Плана  уграђени  су  елементи  заштите  становништва  и  материјалних добара, који су дефинисани кроз: 

 повезивање насеља са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском мрежом из најмање два правца кроз 

прстенасто повезивање чиме је омогућено функционисање у случају разарања једног од праваца; 

 потребно је обезбедити систем саобраћајне мреже која обезбеђује кретање, нормално функционисање  насеља  и  

несметану  евакуацију  становништва  у  условима  разорене физичке структуре. 

 Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се испуњавањем  следећих услова: 

 планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у условимарушења и пожара, при 

чему се коридори саобраћајница својом ширином обезбеђују од домета  рушења  и  пожара,  а  у  склопу  тога  

обезбеђене  су  слободне  површине  којепрожимају изграђену структуру насеља; 

 планирана  мрежа  саобраћајница  обезбеђује  несметан  саобраћај  уз  могућност  лаке  и брзе промене праваца 

саобраћајних токова; 

 неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, избегавати просторе   излетишта,   

заштићена   природна   добра,   заштићене   културно-историјске целине, парковске површине и сл. 

 Инвеститор  је  дужан  да  се  обрати  надлежном  органу  за  заштиту  животне  средине  који  ће утврдити потребу 

израде Студије о процени утицаја. 

  Коришћење и заштита геолошких ресурса спроводиће се:   
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 стварањем услова за интензивније и комплексније коришћење истраженог и билансираног минералног богатства;  

интензивирањем геолошких истраживања у перспективним подручјима 

 санирањем деградиране, загађене и девастиране површине и развој пројеката који минимално угрожавају животну 

средину, применом тзв.  „зеленог инжењерства" и „техологије без или са минимумом отпадака"; 

 стимулисањем рударства малих капацитета, односно оптималног коришћења малих лежишта, што је посебно 

интересантно код злата и квалитетнијег грађевинско-техничког камена и др.   

  Експлоатација минералних сировина условљена је режимима санитарне заштите регионалних изворишта 

водоснабдевања. За одрживу експлоатацију геолошких ресурса значајна је примена следећих принципа: 

 искоришћавање основних минералних сировина из лежишта, као и свих пратећих компоненти које се могу 

рентабилно екстраховати, уз посебан нагласак на бочне и подинске стене лежишта које се често могу користити 

као грађевинско-технички камен или у друге сврхе  

 минимизирања техногеног отпада и његове трансформације у техногену сировину која се користи у одговарајућем 

производном процесу  

 очување и унапређење квалитета и квантитета воде   

 елиминисање загађивача у непосредној и ужој зони санитарне заштите издани воде  

 Захватање и флаширање воде је забрањено изузев у случају добијања лиценце према поступку прописаном од 

стране Републике за коришћење природног добра институције надлежне за управљање.  

 На подручју Предела изузетних одлика забрањује се експлоатација и прерада камена и других сировина, док је на 

делу простора изван Предела могућа експлоатација само уз претходно пажљиво обрађене анализе утицаја на 

животну средину и прибављене сагласности надлежних институција Републике. 

 Привремена позајмишта локалног камена за изградњу објеката на подручју Плана могу се предвидети уз обавезну 

дозволу надлежних институција за заштиту природе и обавезне активности рекултивације.  

  

3.6.   РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА 

 

У оквиру подручја плана, не предвиђају се површине и објекти за које се предлаже расписивање јавних конкурса. 

 

3.7.   ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА                       ПАРЦЕЛЕ 

 

Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су: 

1. Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је 

изграђена или планом предвиђења за изградњу. 

2. Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним парцелама и преломним тачкама 

које су одређене геодетским елементима. 

3. Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној површини, границама 

грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским 

подацима. 

4. Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са решењима из плана, 

правилима о грађењу и техничким прописима. 

5. Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника односно корисника земљишта. 
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6. Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим условима: 

а)     подела се врши у оквиру граница парцеле 

б)    приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са сукорисничких површина 

1. Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу  мењати, а капацитет се одређује 

према новој површини. 

2. Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен приступ на јавну 

саобраћајницу.  

3.  

III  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

Овај План детаљне регулације представља правни и плански основ за уређење и изградњу предметног подручја, 

сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр.72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14). 

Локацијски услови и информација о локацији се издаје на основу Плана детаљне регулације. 

Грађевинска дозвола се издаје у складу са законском регулативом на основу техничке документације у складу са 

одредбама овог плана. 

Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се ради на захтев власника земљишта, у складу са правилима 

парцелације датим у Плану. 

Кроз предметно подручје пролази планирана саобраћајна инфраструктура, тачан положај саобраћајних коридора биће 

накнадно утврђен пројектном документацијом. 

Надлежни орган може да пропише обавезу израде Урбанистичког пројекта за објекте и капацитете који су од утицаја 

на своје окружење.  

      Овај План представља правни и плански основ за: 

      Решавање имовинско правних односа према прописима који регулишу односе у области јавне својине. 

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај план представља правни и плански основ за издавање информације о локацији, пројеката парцелације и 

препарцелације и локацијских услова за изградњу предметне саобраћајнице и инфрастуктуре. 

 

САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ: 

 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

1. Катастарско – топографски план са границом плана. ................................................................. Р 1:1000 

2. Постојеће стање .............................................................................................................................. Р 1:1000 

3. План саобраћаја са нивелационим и регулационим решењем 

и план инсталација.......................................................................................................................... Р 1:1000 

4. План регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским 

елементима......................................................................................... .Р 1:1000 

5. Планирана намена површина и подела на зоне ........................................................................... Р 1:1000 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 
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1. Одлука о изради Плана 

2. Информација о локацији 

3. Материјал раног јавног увида 

4. Услови изградње и коришћења од надлежних органа, организација и предузећа  

5. Документација добијена у поступку израде техничке документације  

6. Извештаји Комисије за планове  

7. Извештај о јавном увиду 

8. примедбе пристигле у току јавног увида 

9. став обрађивача на примедбе пристигле у току јавног увида 

10. Одлука о усвајању Плана 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Број: 06-177 / 2016-I/5 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 

                                                                                                              

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                  

                                                                                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

                                                                                                                           Слађан Ђимиш, с.р. 

 

8. 

 

На основу члана 6. тачка 3. и члана 15. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС'', 

бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклђени дин. изн., 125/2014-усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 

83/2016 и 91/2016 – усклађени дин. изн.), и члана 39. став 1. тачка 3. Статута општине Бољевац ("Службени лист општине 

Бољевац'', бр.1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној дана 16. 12. 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

 

Члан 1. 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама ("Службени лист општине Бољевац'', бр. 6/08,9/09,12/2010, 15/1/11,  18/12, 

16/13 и 25/15)  и то  „ТАКСЕНА  ТАРИФА ЛОКАЛНИХ  КОМУНАЛНИХ  ТАКСИ“, мења се и гласи: 

                                          

ТАКСЕНА  ТАРИФА ЛОКАЛНИХ  КОМУНАЛНИХ  ТАКСИ 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

 

 За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу, а сразмерно времену истицања фирме 

и то: 

 

1. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана  у средња правна лица, као и мала 

правна лица, микро и предузетници која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим правних лица која 

обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским производима; производња цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; казина; кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова 

и дискотека 
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2. Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних 

лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производња цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; казина; кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова 

и дискотека 

      

3. Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстава у велика, средња , мала, и микро 

правна лица, и предузетници а обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производња цемента; 

поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина; кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и дискотека 

 
        За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу, а сразмерно времену истицања 

фирме и то: 

 

I  ПОЉОПРИВРЕДА, ЛОВ И ОДГОВАРАЈУЋЕ АКТИВНОСТИ   

    1. Обвезници из става 1. тачке 1 ове тарифе                                                                                     15.925,00 дин. 

     2. Обвезници из става 1. тачке 2. ове тарифе                                                                                     31.850,00 дин. 

 

II ШУМАРСТВО    
     1.  Обвезници из става 1. тачке 1. ове тарифе                                                                                    93.842,00 дин. 

     2. Обвезници из става 1. тачке 2. ове тарифе                                                                                   140.763,00 дин. 

 

III ВАЂЕЊЕ КАМЕНOГ И МРКОГ УГЉА 

     1. Обвезници из става 1. тачке 1. ове тарифе                                                                                   93.842,00 дин. 

      2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                 140.763,00 дин. 

 

IV ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
     1. Обвезници из става 1. тачке 1. ове тарифе                                                                                    21.234,00 дин.  

      2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                    42.468,00 дин. 

 

V  ВАЂЕЊЕ КАМЕНА 
     1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                    93.842,00 дин. 

      2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                  140.763,00 дин. 

 

VI ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВОДЕ И ОСВЕЖАВАЈУЋИХ ПИЋА 
     1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                    93.842,00 дин. 

      2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                  140.763,00 дин. 

VII ПРОИЗВОДЊА МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА 

        

   1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                    93.842,00 дин. 

   2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                   140.763,00 дин. 

 

VIII ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА 

 

   1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                   93.842,00 дин.                           

.   2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                 140.763,00 дин. 

 

IX ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА  

  

    1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                 93.842,00 дин.                                                                      

    2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                140.763,00 дин. 

                                                        

 X  ПРОИЗВОДЊА И ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ И РАДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

   1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                 93.842,00 дин.                                                     

.   2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                               140.763,00 дин. 

    3. Обвезници из става 1. тачка 3. ове тарифе                                                                                469.210,00 дин.                    . 
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XI  КАБЛОВСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

 
   1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                  93.842,00 дин.   

   2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                 140.763,00 дин. 

   3. Обвезници из става 1. тачка 3. ове тарифе                                                                                  469.210,00 дин 

 

XII ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

    1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                   93.842,00 дин . 

    2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                 140.763,00 дин.  

    3. Обвезници из става 1. тачка 3. ове тарифе                                                                                  469.210,00 дин 

                                                                                                                                  

XIII СПОРТСКЕ КЛАДИОНИЦЕ И ОСТАЛЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ 

 
    1. Обвезници из става 1. тачка 3. ове тарифе                                                                                   469.210,00 дин. 

 

  

XIV  ПРОИЗВОДЊА ОДЕВНИХ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТА 

        1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                  93.842,00 дин. 

        2. Обвезници из става 1. тачке 2. ове тарифе                                                                                140.763,00 дин. 

 

XV  ПРЕРАДА ДРВЕТА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА 
        1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                  93.842,00 дин. 

        2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                140.763,00 дин. 

 

XVI ПРОИЗВОДЊА МАШИНА И УРЕЂАЈА 
      1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                    93.842,00 дин. 

       2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                  140.763,00 дин. 

 

XVII ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И 

ТОПЛОМ ВОДОМ 
      . 
       1. Обвезници из става 1. тачка 3. ове тарифе                                                                                  469.210,00 дин. 

 

XVIII ТРГОВИНА МОТОРНИМ ГОРИВИМА 
      . 
      1. Обвезници из става 1. тачке 3. ове тарифе                                                                                  469.210,00 дин 

 

XIX   ТРГОВИНА 
     1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе   (правна лица)                                                          77.613,00 дин. 

      2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе (правна лица)                                                          140.263,00 дин. 

      3. Предузетници                                                                                                                                    46.921,00 дин. 

      4. Трговина на киосцима                                                                                                                      10.617,00 дин. 

 

XX ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНИ 
     1. Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                     93.842,00 дин. 

      2. Обвезници из става 1. тачке 2. ове тарифе                                                                                   140.763,00 дин. 

 

XXI КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ  
     1.  Обвезници из става 1. тачка 1. ове тарифе                                                                                     21.234,00 дин. 

      2. Обвезници из става 1. тачка 2. ове тарифе                                                                                      42.468,00 дин. 

 

XXII  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
     1. Обвезници из става 1. ове тарифе                                                                                                    21.234,00 дин. 

 

XXIII ПОШТАНСКЕ АКТИВНОСТИ И КОМУНИКАЦИЈЕ 
      1. Обвезници из става 1. тачка 3. ове тарифе                                                                                    469.210,00 дин. 
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XXIV ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ 
     . 
      1. Обвезници из става 1. тачка 3. ове тарифе                                                                                    469.210,00 дин. 

 

XXV ОСИГУРАЊЕ 
     1. Пословне јединице                                                                                                                           469.210,00 дин. 

      2. Представништва                                                                                                                               318.507,00 дин. 

      3. Пословно место                                                                                                                                209.200,00 дин. 

 

        У случају да нека делатност није уврштена у Тарифни број 1. примењиваће се Закон о финансирању локалне 

самоуправе. 

 

НАПОМЕНА: 

                   Фирмом се сматра сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља 

делатност. 

                   Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само на једну фирму, 

односно назив. 

                   

                 Таксени обвезници који су регистровани у текућој години, плаћају таксу сразмерно времену рада у односу на 

укупан годишњи износ прописан овим тарифним бројем. 

                 Обвезник чија делатност није наведена у одлуци, сврстава се у сродне делатности. 

                Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се за сваку истакнуту фирму односно назив, по седишту фирме 

без обзира где је истакнута и на ком објекту. 

                 Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се у годишњем износу. 

                 Обвезник комуналне таксе који у току године почиње са обављањем делатности дужан је да надлежном органу 

Општинске управе поднесе пријаву за утврђивање комуналне таксе у року од 15 дана од дана регистровања делатности. 

                 Решење о утврђивању комуналне таксе донеће надлежна служба Општинске управе – одсек пореске 

администрације у року од 30 дана од дана пријема пријаве, односно од дана сазнања надлежног органа за настанак таксене 

обавезе. 

                За сваког обвезника доноси се решење  о висини таксене обавезе. 

                Плаћање таксе на фирму врши се месечно у висини  1/12 годишњег износа таксе и то 15-ог у месецу за претходни 

месец. 

Правна лица која обављају делатност казина, коцкраница, кладионица, бинго сала и пружања конкарских услуга, 

плаћају таксу у износу прописаном за велика правна лица, зависно од зоне у оквиру XIII гупе делатности. 

 

Новооснована правна лица која обављају делатности из свих група осим правних лица која обављају делатнсот казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања кицкарских услуга, за годину у којој су регистрована за обављање 

делатности плаћају таксу у износу прописаном за мала, микро правна лица, зависно од зоне и групе делатности. 

 

Новоосновани предузетници у оквиру свих група делатности, за годину у којој су регистровани  за обављање 

делатности, плаћају таксу у износу прописаном за предузетнике у зависности од зоне и групе делатности. 

 

Обвезник таксе који у пословном објекту обавља делатности спортских кладионица и осталих игара на срећу, плаћа 

таксу у износу прописаном за те групе делатности, а уколико у пословном објекту не обавља делатности казина 

кладионица и сл. Плаћа таксу у износу  према регистрованој претежној делатности. 

 

Обвезник таксе који у истом пословном објекту, обавља делатности разврстане у различите групе, плаћа таксу 

предвиђену за вишу групу делатности. 

 

ОЛАКШИЦЕ: 

 

1. Обвезници који први пут почињу са радом ослобађају се обавезеплаћања таксе за прву годину обављања 

делатности у висини од 50% а предузетници се ослобађају плаћања таксе за прву годину пословања. 

2. Предузетници који претежно обављају делатност у сеоским месним  заједницама које спадају у демографско  

подручје са малим бројем становника претежно старачког ослобађају се плаћања таксе у висини од 60% од висине 

комуналне таксе утврђене за пословну годину. 

3. За оснивање предузећа и радње производног карактера која ће запослити до 6 нових радника најмање 5 година, 

биће ослобођена плаћања таксе 50% у првој години. 

4. За оснивање предузећа и радње производног карактера која ће запослити 6-15 нових радника најмање 5 година, 

биће ослобођена плаћања таксе у периоду од једне године. 
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5. За оснивање предузећа , радње производног карактера која ће запослити преко 15 нових радника најмање 5 година 

биће ослобођена плаћања таксе у периоду од две године.     

                                                                                           

  
ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

 

 За истицање рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на 

пословним објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, 

бандере и сл.) на годишњем нивоу је 20% од одговарајућих износа утврђених у тарифном броју 1. ове Одлуке, зависно од 

тога да ли су разврстана у велика, средња и мала правна лица и предузетнике и зависно од делатности које обављају. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

 

 За држање моторних друмских и прикључних возила и машина, плаћа се комунална такса у годишњем износу за: 

7. за теретна возила: 

- за камионе до 2 тоне носивости .....................................722,00 дин. 

- за камионе од 2 тоне до 5 тона носивости................. .1.444,00дин.  

- за камионе од 5 тона до 12 тона носивости.................2.887,00 дин. 

- за камионе преко 12 тона носивости............................5.450,00 дин. 

 

8. за теретне и радне приколице(за путничке аутомобиле)..520,00дин. 

 

9. за путничка возила: 

-  до 1.150 цм³ .......................................................... 540,00 динара,    

-  од 1.150 цм³ до 1.300 цм³ .................................... 706,00 динара,    

-  од 1.300 цм³ до 1.600 цм³......................................830,00 динара,   

-  од 1.600 цм ³ до 2.000 цм³..................................1.422,00 динара.  

-  од 2.000 цм ³ до 3.000 цм ³ ................................2.101,00 динара, 

-  преко 3.000 цм³………………………………...3.523,00 динара;   

10. за мотоцикле: 

- до 125 цм³ ..........................................................  ..356,00 динара,   

- од 125 до 250 цм³ ................................................. .474,00 динара,    

              - oд 250 до 500 цм³ ................................................711,00 динара, 

- од 500 до 1.200 цм³ ............................................... 1.067,00 динара.  

- преко 1.200 цм³................................................... .1.336,00 динара 

 

               5.    за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту…43,00дин.       

 6.  за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста 

терета: 

 

 - 1 т носивости                 431,00 дин                 - од 1 т до 5 т носивости                550,00 

дин  
 - од 5 т до 10 т носивости               657,00 дин  

. - од 10 т до 12 т носивости            1.078,00 дин    . -    носивости преко 12 т              

1.724,00 дин. 

     

 7.    за вучна возила (тегљаче) 

 - чија је снага мотора до 66 киловата                                  1.293,00 дин.   

 - чија је снага мотора од 66 – 96 киловатата                      1.724,00 дин. 

 - чија је снага мотора од 96 – 132 киловата           2.155,00 дин. 

 - чија је снага мотора  од 132 – 177 киловата           2.586,00 дин. 

  - чија је снага мотора преко 177 киловата                          3.448,00 дин. 

 

 8.    за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 

специјализована возила за превоз пчела               862,00 дин. 

 

    

НАПОМЕНА: 

 Ако носивост теретног возила или приколици није изражена у целим тонама, такса се плаћа на носивост до пола тоне у 

износу који се плаћа за једну тону, за носивост преко пола тоне до једне тоне у износу који се плаћа за једну тону. 

 Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила код МУП-а Полицијске станице у Бољевцу. 
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ТАРИФНИ БРОЈ 4. 

 

 За коришћење простора на јавним површинама или испред  пословних просторија у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, плаћа се 

комунална такса и то: 

2. за постављање тезге за ванпијачну продају робе, постављање расходних уређаја за продају освежавајућих 

безалкохолних пића, индустријског сладоледа и кремова и постављање апарата за кокице, такса се утврђује по 

22,00 динара дневно по м²; 

3. за постављање летњих башта, тенди, сунцобрана  и надстрешница такса се утврђује месечно  и  то:  

2.1 .за постављање летњих башти, тенди, сунцобрана и настрешница испред угоститељских објеката  такса се  

утврђује  у месечном износу по 560,00дин./м
2 

2.2 за постављање тенди, сунцобрана и настрешница  испред продавница  прехрамбених производа  такса се 

утврђује у месечном износу по  302,00дин./м
2
. 

2.3 За постављање летњих башти, тенди , сунцобрана и настрешница испред свих  других објеката такса се 

утврђује  месечно по 226,00 дин/м
2
. 

2.4 за коришћење јавног (неуређеног) простора за смештај аутобуса којима се врши превоз ученика, а са 

правом коришћења канала, накнада се утврђује у месечном износу од 53.869,00 динара. 

                     Цене на селу из Тарифног броја 4. тачке 2. биће умањене  50% од цена у граду. 

                     Такса из Тарифног бр. 4, тачка 2. подтачка 2.1. наплаћује се у целокупном износу, за период од 15. 04. до 15.10. 

за  текућу годину. Општинска управа приликом издавања одобрења, не може издати одобрење о заузећу јавне  површине,  

док корисник претходно не плати таксу из овог тарифног броја; 

              3.   за коришћење јавних површина у дане  одржавања вашара и других  манифестација у Бољевцу-вашарска такса  

износи  560,00 динара дневно по фирми – радњи. 

 НАПОМЕНА:   

 Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања одобрења за заузимање простора на јавним површинама, 

сразмерно времену коришћења. Општинска управа приликом издавања одобрења, не може издати одобрење за коришћење 

јавних површина, док корисник претходно не плати таксу из овог тарифног броја. 

            Такса из овог тарифног броја, не плаћа се за заузимање јавне површине за потребе хуманитарних организација, као 

и корисника буџета општине Бољевац. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5. 

 

           Комунална такса за држање  средстава за игру утврђује се у дневном износу и то: 

                1.   а)  - приређивање томболе.....................................................................695,00 дин. 

                      б)  - билијар, стони фудбал, хокеј и слично-по столу...........................113,00 дин. 

                      в)  - апарати за игре на срећу (покер, рулет, џекпот...) по комаду      415,00дин. 

                      г)  - аутомати за забаву (флипер, пикадо...) по комаду................ .......215,00 дин. 

                      д)  -организација спортских кладионица............................................1.627,00 дин. 

                      ђ)  -интернет клубови и компјутерске играонице – по компјутеру: 

o у граду  75,00 динара. 

o у селу    43,00  динара. 

            2. За држање  рингишпила,  дечјих возића, трамболина и сл. плаћа се такса за свако средство дневно, у износу  од  

695,00 динара. 

 НАПОМЕНА:   

 Таксени обвезник је дужан да пријави држање апарата и средстава за игре на срећу и забавне ("забавне игре") 

Општинској управи, која врши наплату и контролу плаћања таксе по овом тарифном броју у року од 2 дана пре почетка 

коришћења средсава за игру. 

 Уз пријаву се прилаже и доказ о уплати таксе за период на који се односи пријава. Контролу пријављивања и плаћања 

врши Oпштинска управа – Oдсек пореске администрације. 

 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

 

 За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним  

местима плаћа се комунална такса у висини од 22,00 дин. по часу.   

НАПОМЕНА: 

 Таксу из овог тарифног броја наплаћује јавно предузеће које управља уређеним и обележеним местима за паркирање 

друмских моторних и прикључних возила. 
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ТАРИФНИ БРОЈ 7. 

 

               За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог 

коришћења, такса се плаћа за сваки метар квадратни заузете површине у дневном износу од 62,00 динара. 

НАПОМЕНА: 

Таксу из овог тарифног броја, плаћа лице које користи простор сразмерно времену коришћења. 

Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа – Одсек пореске администрације. 

  

ТАРИФНИ БРОЈ 8. 

 За заузеће јавне површине грађевинским метријалом и за извођење грађевинских радова утврђује се комунална такса у 

дневном износу по сваком започетом квадратном или дужном метру и то: 

  1) грађани при изградњи, реконструкцији, адаптацији  или заузећу грађевинским материјалом дневно по 22,00 дин/м2, 

 2) предузеђа и привредници при изградњи, реконструкцији, адаптацији или заузећу грађевинским материјалом дневно 

по 28,00 дин. по м2, 

 3) при извођењу радова који изискује раскопавање јавних површина , дневно по метру дужном  износи  42,00 динара.   

НАПОМЕНА: 

 Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања одобрења за заузимање простора на   јавним површинама, 

сразмерно времену коришћења. Општинска управа приликом издавања одобрења, не може издати одобрење за заузеће 

јавне површине грађевинским материјалом, док корисник претходно не плати таксу из овог тарифног броја. 

            Такса из овог тарифног броја, не плаћа се за заузимање јавне површине за потребе хуманитарних организација, као 

и корисника буџета општине Бољевац. 

                                                     
                                                                                       Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ,,Службеном листу општине Бољевац'', а примењиваће се 

од 1. јануара 2017. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:  06-177 / 2016-I/6 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 

                                                                                                             

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                  

                                                                                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ 

                                                                                                                           Слађан Ђимиш, с.р. 

 

 

9. 

 

На основу члана 32. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014)  и 

члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/2008 и 25/2015), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној дана 16. 12. 2016. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измени Одлуке о висини општинских административних такси 

и накнада за услуге које врши Општинска управа Бољевац 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о висини општинских административних такси и накнада за услуге које врши Општинска управа Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 6/08, 9/09, 18/2012, 16/2013, 23/2015) мења се део ТАРИФА ОПШТИНСКИХ 

ТАКСИ И НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ која представља саставно део 

Одлуке и сада гласи: 

 

 

Т  А  Р  И  Ф  А 

ОПШТИНСКИХ ТАКСИ И НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ  

КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ 

 

 

I  ПОДНЕСЦИ 

 



 

 

Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                               19.децембар 2016.године 

 

 

     година IX    Број  32                                                                                                                                                                                                   стр. 67 

Тарифа бр. 1. 

 

 1. За захтеве, молбе, предлоге, пријаве и друге поднеске .......................................................................   120,00 дин. 

 Напомена: такса по овом тарифном броју не плаћа се на накнадне поднеске којима странка захтева само брже 

поступање по раније поднетом захтеву. 

 

Тарифа бр. 2. 

 2. За жалбе против решења које доноси Општинска управа, ако овом одлуком  

 није другачије прописано ..........................................................................................................................   450,00 дин. 

 

II  ЛИЧНИ РАД 

 

Тарифа бр. 3. 

 1. Уверење у обасти личног рада ................................................................ ................................................  450,00 дин. 

 

III  ИМОВИНСКО ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

 

Тарифа бр. 4. 

 За списе и радње из области имовинско правних односа које обавља Општинска управа плаћа се накнада и то: 

1. Доношење решења о експропријацији ..........................................................................................     1.210,00 дин. 

2. Доношење решења о деекспропријацији ......................................................................................       790,00 дин. 

3. Решење о отуђењу грађевинског земљишта..................................................................................     1.210,00 дин. 

4. Решење о давању у закуп грађевинског земљишта .....................................................................        590,00 дин. 

5. Решење о поништају правоснажног решења о изузимању градског 

       грађевинског земљишта ..................................................................................................................        590,00 дин. 

6. Решење о конверзији права коришћења у право својине уз накнаду.........................................     2.100,00 дин. 

7. Решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта .................................................     2.100,00 дин. 

8. Решење о праву прече куповине....................................................................................................      1.100,00 дин. 

9. Решење о комплетирању плаца .....................................................................................................     1.100,00 дин. 

10. Захтев за откуп/закуп                    ..................................................................................................     1.100,00 дин. 

11. Издавање тапије ................................................................................ ..............................................     1.500,00 дин. 

12. Издавање извода из решења ......................................................................... .................................         450,00 дин. 

13. За пријаве на огласе и конкурсе које расписује општина............................................................        350,00 дин. 

14. Остало што није предвиђено из ове области.................................................................................        600,00 дин. 

 

 

 

 

 

 

IV  ВОДОПРИВРЕДА И ПОЉОПРИВРЕДА 

 

Тарифа бр. 5. 

1. За решење о одобравању одлагања јаловине, пепела, шљунка и других штетних материја, експлоатацију глине и 

подизања засада око растућих лишћара на пољопривредном земљишту и вађење песка 

а) правна лица ........................................................................................................................        2.500,00 дин. 

б) физичка лица .....................................................................................................................        1.500,00 дин. 

              2. За решење о издавању водопривредних услова, водопривредне  сагласности и водопривредне  

                  дозволе ..............................................................................................................................................        2.000,00 дин. 

3.За дозволу за рад за новоизграђени и реконструисани стационарни извор загађења: 

     а) за физичка лица .......................................................................................................... ................         1.500,00 дин 

     б) за правна лица ........................................................................................................... .................         3.000,00 дин 

4. За дозволу за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру: 

     а) за физичка лица .......................................................................................................... ................         6.000,00 дин 

     б) за правна лица ...........................................................................................................................        12.000,00 дин  

5. За дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија: 

     а) за физичка лица ..........................................................................................................................         3.000,00 дин 

     б) за правна лица ........................................................................................................... .................         6.000,00 дин 

6. За продужење дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру: 

    а) за физичка лица .......................................................................................................... .................         3.000,00 дин 

    б) за правна лица ........................................................................................................... ..................         6.000,00 дин 
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7. За продужење дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија: 

    а) за физичка лица ..........................................................................................................................          1.500,00 дин 

    б) за правна лица ......................................................................................... ...................................          3.000,00 дин  

              8. За решења из области заштите животне средине за која није прописана посебна  

    Накнада............................................................................................ ................................................          3.000,00 дин 

9. Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта ..........................................................          1.100,00 дин. 

            10. Попуна образаца за регистрацију пољопривредног газдинства.................................................            100,00 дин. 

           11. Попуна образаца (захтева) за остваривање права по основу регистровања пољопривредног 

                газдинства ..........................................................................................................................................           100,00 дин                             

 

V  ГРАЂЕВИНАРСТВО И УРБАНИЗАМ  

 

Тарифа бр. 6. 

 За списе и радње из области грађевинских послова плаћа се накнада и то: 

  

 1.   Информације о локацији.................................................................. ...........................................           800,00 дин. 

2. Локацијски услови  за: 

- индивидуално стамбени објекти ...........................................................................................         6.000,00 дин. 

- пословни објекти ....................................................................................................................       16.000,00 дин. 

- стамбено-пословни објекти ..................................................................................................        10.000,00 дин. 

- стамбено и стамбено пословни вишеспратни објекти ........................................................       20.070,00 дин. 

- магацини и складишта ...........................................................................................................        10.000,00 дин. 

- гараже ......................................................................................................................................          2.200,00 дин. 

- економски објекти ..................................................................... ...........................................           2.500,00 дин. 

- комунални линијски објекти по м
2
 ......................................................................................               25,00 дин. 

- доградњу трафо станице .......................................................................................................        15.000,00 дин 

- резервоари ..................................................................................... .........................................          3.500,00 дин. 

- спортски терени .....................................................................................................................          6.500,00 дин. 

- паркинг простор .....................................................................................................................          2.500,00 дин. 

- мостови ...................................................................................................................................          7.500,00 дин. 

- производни објекти .................................................................................................................       15.000,00 дин 

- регулација речног корита по м
2
..............................................................................................               30,00 дин. 

- рибњаци ....................................................................................................................................          8.000,00 дин. 

- мини хидроцентрале ................................................................................................................        15.000,00 дин 

- базени .......................................................................................... ..............................................          7.000,00 дин. 

              3. Потврда на урбанистички пројекат...............................................................................................        14.000,00 дин. 

              4. Потврда на пројекат парцелације и препарцелације .................................................................           3.000,00 дин. 

              5. Издавање услова за исправку граница суседних парцела..........................................................          2.700,00 дин. 

              6. Решење о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању  

                 Објекта                       ......................................................................................................................              800,00 дин. 

             7. Решење о промени намене објекта са или без извођења радова................................................             750,00  дин. 

.             8. Пријава почетка извођења радова ................................................................................................         1.500,00  дин. 

              9. Пријава завршетка радова на објекту у конструктивном смислу .............................................         1.500,00 дин. 

             10. Решење о уклањању објекта ........................................................................................................         2.100,00  дин. 

             11. За процену стана у поступку откупа по захтеву .........................................................................            300,00 дин. 

             12. За процену објекта   

     - правна лица ......................................................................................................................         3.000,00 дин. 

              - грађани ..................................................................................... ........................................         1.500,00 дин. 

             13. Акт којим се дозвољава раскопавање улица  и  заузимање јавних површина .......................             500,00 дин. 

             14. Акт којим се одобрава постављање рекламних паноа и плаката.............................................             500,00 дин. 

             15. Решење за постављање мањих монтажних објеката: 

  - летње и зимске баште....................................................................................................        1.500,00 дин 

  - остали мањи монтажни објекти ..................................................................................         1.800,00 дин. 

 

VI   СТАМБЕНО КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Тарифа бр. 7. 

             1. Решење о принудном извршењу  

                - правна лица ................................................................................ ................................................           1.300,00 дин. 

     - грађани .......................................................................................................................................               500,00 дин. 

            2. Издавање Уговора о откупу стана .............................................................................................              1.200,00 дин. 
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            3. Издавање листе за утврђивање квалитета стана и зграде ........................................................                450,00 дин. 

            4. Издавање потврде и уверења у вези коришћења стана, висине станарине и закупнине ...                   250,00 дин. 

            5. Издавање уговора о закупу стана ...............................................................................................              1.250,00 дин. 

            6. Обрачун откупне уговорне цене стана без израде уговора, станарског права,   

                закупу или законском заступнику .............................................................................................           .  1.250,00 дин. 

       7. Преглед просторија ...................................................................................................................              1.250,00 дин. 

                  Захтеви за сечу и орезивање стабала........................................................................................              1.500,00 дин.                                                                                                              

 

VII  ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ  

 

Тарифа бр. 8. 

  1. За решење за које  није прописана посебна накнада .....................................................................        300,00 дин. 

  2. За уверење које издаје Општинска управа на основу евиденције (чл.161. ЗУП-а) ...................         150,00 дин. 

  3. За уверење које доноси Општинска управа по спроведеном поступку (чл.162. ЗУП-а) .........           270,00 дин. 

4. За сва уверења и потврде које издаје Општинска управа,  ако овом Одлуком није другачије 

прописано................................................................................................ ...............................................          150,00 дин 

               5. За закључење брака у сали Скупштине општине 

     - у радно време ............................................................................. .....................................................         500,00 дин. 

     - ван радног времена ........................................................................................................................       1.000,00 дин. 

     - ван службених просторија Скупштине општине .......................................................................        8.000,00 дин. 

  6. Разматрање архивираних службених аката .................................................................................        1.000,00 дин. 

               7. Опомена којом се неко позива да плати дужну накнаду или таксу ..........................................            200,00 дин. 

               8. Излазак на терен општинских инспектора и других службених лица ......................................        2.000,00 дин.        

               9. Закуп мале сале и сале скупштине општине, осим за установе и организације чији је оснивач општина                                                                                    

           ..............         6.000,00 дин. 

10. Фотокопирање и умножавање материјала осим за установе  и организације чији је оснивач општина                                                   

Бољевац ...............................................................................................................................................   2,00 дин. по стр.  

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“, а примењиваће се 

од 1. јануара 2017. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-177 / 2016-I/7 

Бољевцу, 16. 12. 2016.године 

 

 

10. 

На основу члана 39. и чл.62(с3) Закона о туризму 

(''Службени гласник РС'', бр.36/2009, 88/2010, 99/2011-др. 

Закон, 93/2012, 84/2015), члана 4. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', бр.42/91, 71/94)  и 

члана 39. Статута општине Бољевац (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр.1/2008, 25/2015), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 16. 12. 2016. 

године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усклађивању  Одлуке о оснивању туристичке 

организације општине Бољевац са 

 Законом о туризму 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Усклађивање оснивачког акта  

Члан 1.  

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о 

оснивању туристичке организације општине Бољевац 

("Сл.лист општина Бољевац, Бор...", бр. 6/06, 25/2006) са 

Законом о туризму.  

Туристичка организација општине Бољевац, 

уписана у регистар Привредног суда Зајечар, бр. 

регистарског улошка бр. 5-142 од 2.10.2006. године, а  

наставља са радом у складу са одредбама ове одлуке.  

 

Циљ оснивања  

Члан 2.  

Туристичка организација општине Бољевац (у 

даљем тексту: Туристичка организација) основана је ради 

промоције и развоја туризма на територији општине 

Бољевац, као и обављања и других послова утврђених 

овом одлуком.  

Предмет одлуке  

Члан 3.  

Ова одлука садржи одредбе о:  

1) називу, седишту и матичном броју оснивача;  
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2) пословном имену и седишту Туристичке 

организације;  

3) делатностима Туристичке организације;  

4) правима, обавезама и одговорностима 

оснивача према Туристичкој организацији и Туристичке 

организације према оснивачу;  

5) уделима оснивача у основном капиталу 

израженог у процентима;  

6) изворима финансирања Туристичке 

организације;  

7) органима Туристичке организације и њиховој 

надлежности;  

8) заступању Туристичке организације;  

9) правима, обавезама и одговорностима 

запослених;  

10) заштити животне средине;  

11) другим питањима која су од значаја за 

несметано обављање делатности за коју се оснива 

Туристичка организација;  

12) статуту и другим општим актима Туристичке 

организације;  

13) престанку рада Туристичке организације.  

 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  

Оснивач Туристичке организације  

Члан 4.  

 

Оснивач Туристичке организације је Општина 

Бољевац (у даљем тексту: оснивач), улица Краља 

Александра 24. матични број 07223692. 

Права оснивача остварује Скупштина општине 

Бољевац. 

 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  

 

Пословно име Туристичке организације  

Члан 5.  

Туристичка организација послује под следећим 

пословним именом: Туристичка организација општине 

Бољевац - Бољевац.  

О промени пословног имена одлучује Управни 

одбор Туристичке организације уз сагласност оснивача.  

 

Седиште Туристичке организације  

Члан 6.  

Седиште Туристичке организације је у Бољевцу, 

улица Краља Александра 17/1.  

О промени седишта Туристичке организације 

одлучује Управни одбор, уз сагласност оснивача.  

 

Печат, штамбиљ и знак Туристичке организације  

Члан 7.  

Туристичка организација има печат и штамбиљ.  

Печат Туристичке организације има облик круга 

пречника 32mm, који садржи текст:  - Туристичка 

организација општине Бољевац - Бољевац.  

Текст печата исписан је на српском језику 

ћириличним писмом.  

Штамбиљ Туристичке организације је 

правоугаоног облика димензија 48 x 20mm и садржи 

текст "Туристичка организација општине Бољевац" и 

рубрике за упис броја предмета и датума. Текст 

штамбиља исписан је на српском језику ћириличним 

писмом.  

Начин употребе, руковања и чувања печата 

уређује се посебним актом који доноси директор. За 

употребу печата одговоран је директор, односно лице 

које он одреди.  

Члан 8.  

Туристичка организација може имати свој 

заштитни знак, чији изглед утврђује Управни одбор, уз 

сагласност оснивача.  

 

IV ПОСЛОВИ И ДЕЛАТНОСТ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

Члан 9.  

Туристичка организација обавља послове:  

1) промоције и развоја туризма општине 

Бољевац;  

2) координирања активности и сарадње између 

привредних и других субјеката у туризму који 

непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и 

промоцији туризма и на програмима едукације и 

усавршавања вештина запослених у туризму;  

3) доношења годишњег програма и плана 

промотивних активности у складу са плановима и 

програмима Туристичке организације и одговарајућим 

плановима и програмима оснивача;  

4) обезбеђивања и унапређивања информативно - 

пропагандног материјала којим се промовишу 

туристичке вредности општине Бољевац (штампане 

публикације, аудио и видео промотивни материјал, 

онлине средства промоције - интернет презентација, 

друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, 

сувенири итд.);  

5) прикупљања и објављивања информација о 

целокупној туристичкој понуди туристичком промету на 

територији општине Бољевац, као и друге послове од 

значаја за промоцију туризма;  

6) организовања и учешћа у организацији 

туристичких, научних, стручних, спортских, културних и 

других скупова и манифестација;  

7) организовања туристичко - информативних 

центара (за прихват туриста, пружање бесплатних 

информација туристима, прикупљање података за 

потребе информисања туриста, упознавање туриста са 

квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 

органа са притужбама туриста и др.);  

8) управљача туристичког простора;  

9) посредовања у пружању услуга у домаћој 

радиности и сеоском туристичком домаћинству;  

10) подстицања реализације програма изградње 

туристичке инфраструктуре и уређења простора;  

11) праћење, анализа и предлагање мера у вези 

са туристичком сигнализацијом;  

12) израде, учешћа у изради, као и реализације 

домаћих и међународних пројеката из области туризма;  

13) припреме и прикупљања података, 

састављање упитника, анализа и других информација;  

14) пружање стручне помоћи и инструкција 

учесницима туристичке понуде;  
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15) праћење, анализа и предлагање мера у вези 

са износом и наплатом боравишне таксе;  

16) послови на стицању сопствених прихода, у 

складу са законом;  

17) друге активности у складу са Законом, 

оснивачким актом и статутом.  

 

Делатност Туристичке организације  

Члан 10.  

Туристичка организација обавља и у 

одговарајући регистар уписује следећу основну 

делатност: 

84.13 - уређење пословања и допринос 

успешнијем пословању у области економије 

(туризма). 

Поред делатности из става 1. Овог члана 

Туристичка организација може обављати и 

следеће делатности, ако испуњава законом 

прописане услове: 

47.78 - трговина на мало новим производима у 

специјализованим продавницама - продаја на 

мало сувенира, рукотворина, религијских 

предмета,  

 

55.30 - делатност кампова, ауто-кампова и 

кампова за туристичке приколице,  

55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи 

боравак,  

55.90 – остали смештај, 

55.21 – кетеринг, 

58.19 – остала издавачка делатност,  

68.20- изнајмљивање властитих или 

изнајмљивање некретнина и управљање њима, 

70.22 - консултантске активности у вези с 

пословањем и осталим управљањем, 

73.11 – делатност рекламних агенција, 

73.20 - истраживање тржишта и испитивање 

јавног мњења,  

79.90 - остале услуге резервације и делатности 

повезане с њима, 

82.19 – фотокопирање, припремање докумената 

и друга специјализована канцеларијска подршка 

82.30 - организовање састанака и сајмова, 

90.01 – извођачка делатност, 

90.02 – друге уметничке делатности у оквиру 

извођачке уметности, 

90.03 – уметничко стваралаштво. 

   

Упис Туристичке организације у регистар  

Члан 11. 

Туристичка организација основана је за 

обављање делатности и послова утврђених овом одлуком 

и уписана у регистар у складу са законом.  

 

V МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И 

ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА И ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

 

Правни статус Туристичке организације  

Члан 12.  

Туристичка организација има статус правног 

лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

законом.  

Туристичка организација у правном промету са 

трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и 

за свој рачун.  

Правни оквир  

Члан 13.  

Туристичка организација послује у складу са 

прописима којима се уређују јавне службе.  

У погледу права, обавеза и одговорности 

запослених у Туристичкој организацији, примењују се 

прописи који се односе на установе из области јавних 

служби.  

Туристичка организација послује као 

индиректни корисник средстава буџета оснивача.  

 

Удео оснивача у основном капиталу Туристичке 

организације  

Члан 14.  

По основу улагања у капитал, оснивач стиче 

удео у Туристичкој организацији, као и права по основу 

стеченог удела.  

Удео општине Бољевац, као оснивача и јединог 

члана, у капиталу Туристичке организације је 100%.  

 

Однос према Оснивачу  

 

Члан 15.  

Скупштина општине Бољевац  у складу са 

законом:  

- именује и разрешава директора Туристичке 

организације,  

- именује вршиоца дужности директора 

Туристичке организације,  

- именује и разрешава председника и чланове 

Управног одбора Туристичке организације,  

- именује и разрешава председника и чланове 

Надзорног одбора Туристичке организације,   

- утврђује висину средстава за финансирање, 

односно суфинансирање програма Туристичке 

организације, на основу стратешких докумената и 

предложеног годишњег програма рада Туристичке 

организације,  

- одлучује о преносу права коришћења на 

стварима у јавној својини општине Туристичкој 

организацији,  

- одлучује о одузимању непокретности у јавној 

својини општине на којима право коришћења има 

Туристичка организација, у складу са законом,  

- обавља и друге послове утврђене законом и 

Статутом општине Бољевац.  

У случају поремећаја у пословању Туристичке 

организације, Скупштина општине Бољевац предузеће 

мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и 

пословање Туристичке организације, у складу са 

законом, а нарочито:  

- разрешење органа Туристичке организације,  

- ограничење у погледу права располагања 

појединим средствима у јавној својини и  
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- друге мере одређене законом којим се уређују 

услови и начин обављања послова и делатности 

Туристичке организације.  

Члан 16.  

Туристичка организација подноси надлежним 

органима оснивача предлог финансијског плана и 

предлог годишњег програма пословања, у складу са 

законом.  

Туристичка организација је дужна да оснивачу 

поднесе извештај о раду и извештај о финансијском 

пословању за претходну годину.  

 

Заштита општег интереса у делатности за коју је 

Туристичка организација основана  

Члан 17.  

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у 

делатности за коју је Туристичка организација основана, 

Скупштина општине Бољевац даје сагласност на:  

- Статут Туристичке организације,  

- статусне промене,  

- одлуку о промени имена Туристичке 

организације,  

- одлуку о промени седишта Туристичке 

организације,  

- одлуку о промени делатности Туристичке 

организације,  

- вишегодишње планове рада и развоја 

Туристичке организације,  

- годишњи програм рада Туристичке 

организације,  

- годишњи финансијски план,  

- друге одлуке којима се уређује обављање 

послова и делатности Туристичке организације, у складу 

са законом и овом одлуком.  

Председник општине Бољевац, као надлежни 

орган оснивача, даје сагласност на:  

- акт о организацији и систематизацији послова у 

Туристичкој организацији,  

- акт којим се регулишу зараде запослених у 

Туристичкој организацији.  

  

Оснивачка права  

Члан 18.  

Туристичка организација, уз сагласност 

оснивача, у циљу планирања, координације и управљања 

туристичким активностима, може са другом туристичком 

организацијом, привредним друштвом, другим правним 

лицем и предузетником који обавља делатност из 

области саобраћаја, туризма, угоститељства, промета 

робе и услуга, културе, спорта, информисања, 

конгресних и сајамских активности, основати 

организацију за оперативне, маркетиншке и промотивне 

послове.  

Делокруг рада и начин финансирања, као и 

међусобна права и обавезе Туристичке организације и 

оснивача из става 1. овог члана уређују се уговором.  

 

VI ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

Члан 19.  

Средства за рад Туристичке организације 

обезбеђују се из:  

1) прихода остварених обављањем делатности и 

из других сопствених прихода;  

2) донација, прилога и спонзорстава домаћих и 

страних правних и физичких лица;  

3) средстава буџета Републике Србије;  

4) средстава буџета оснивача; 

5) боравишне таксе; 

6) других извора, у складу са законом.  

 

VII ОРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

Органи Туристичке организације  

Члан 20.  

Органи Туристичке организације су: Управни 

одбор, Надзорни одбор и директор.  

Чланове Управног и Надзорног одбора и 

директора именује и разрешава Скупштина општине 

Бољевац.  

Органи Туристичке организације именују се на 

период од четири године.  

 

Управни одбор  

Члан 21.  

Управни одбор Туристичке организације има пет 

чланова. У Управни одбор именују се по један 

представник оснивача и представник запослених, а 

остали чланови Управног одбора именују се, на предлог 

оснивача, из реда научних и стручних лица из области 

туризма, као и из привредних субјеката и других 

организација које обављају делатност из области 

туризма.  

 

Члан 22.  

Управни одбор:  

1) доноси статут Туристичке организације;  

2) доноси пословник о свом раду;  

3) усваја годишњи програм рада са 

финансијским планом;  

4) усваја годишњи извештај о пословању и 

завршни рачун;  

5) доноси одлуку о оснивању представништва у 

иностранству и информативних центара у земљи;  

6) доноси правилник о раду;  

7) обавља и друге послове утврђене законом и 

статутом.  

Акта из тачака 1), 3), 4), 5) и 6) овог члана 

доносе се уз сагласност оснивача.  

 

Члан 23.  

Управни одбор има председника и заменика 

председника.  

Председник Управног одбора Туристичке 

организације:  

1) сазива седнице Управног одбора и председава 

тим седницама;  

2) предлаже дневни ред за седнице Управног 

одбора;  

3) покреће расправу о одређеним питањима из 

делокруга Управног одбора;  

4) потписује акта која доноси Управни одбор;  
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5) стара се о примени Статута и других општих 

аката Туристичке организације;  

6) обавља и друге послове у складу са статутом и 

другим општим актима Туристичке организације.  

 

Члан 24.  

Управни одбор Туристичке организације ради и 

одлучује на седницама, које се одржавају по потреби, а 

најмање четири пута годишње.  

Седница Управног одбора се може одржати, ако 

присуствује већина чланова Управног одбора, а Управни 

одбор одлучује већином гласова присутних чланова.  

 

Надзорни одбор  

Члан 25.  

Надзорни одбор Туристичке организације има 

три члана од којих је један представник оснивача.  

Надзорни одбор има председника и два члана.  

Надзорни одбор Туристичке организације:  

1) врши надзор над пословањем о чему најмање 

једном годишње извештава Управни одбор Туристичке 

организације и Скупштину општине Бољевац,  

2) прегледа извештај о пословању и завршни 

рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са 

прописима, и то пре усвајања на Управном одбору 

Туристичке организације, и о томе саставља извештај 

који доставља директору, Управном одбору и надлежном 

органу оснивача,  

3) доноси пословник о свом раду и  

4) врши друге послове у складу са законом и 

статутом.  

Члан 26.  

Надзорни одбор одлучује на својим седницама 

већином гласова својих чланова.  

Седница Надзорног одбора се може одржати, ако 

присуствује већина чланова Надзорног одбора, а 

Надзорни одбор одлучује већином гласова присутних 

чланова.  

Директор  

Члан 27.  

Директора Туристичке организације именује и 

разрешава Скупштина општине Бољевац на предлог 

Управног одбора Туристичке организације.  

Директор Туристичке организације:  

1) представља и заступа Туристичку 

организацију,  

2) организује и руководи радом Туристичке 

организације,  

3) доноси правилник о организацији и 

систематизацији послова, уз сагласност председника 

општине Бољевац,  

4) предлаже акте које доноси Управни одбор,  

5) извршава одлуке Управног одбора и 

предузима мере за њихово спровођење,  

6) стара се о законитости рада,  

7) одговара за коришћење и располагање 

имовином и  

8) врши друге послове утврђене законом и 

статутом.  

 

Члан 28.  

Директор Туристичке организације мора да 

поседује:  

1) стечено високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама 

на факултету;  

2) радно искуство од четири године, од чега 

најмање две године на руководећим пословима;  

3) активно знање страног језика који је 

обухваћен наставним планом и програмом министарства 

надлежног за послове просвете.  

Члан 29.  

Оснивач може именовати вршиоца дужности 

директора Туристичке организације у случају када 

директору престане дужност пре истека времена на које 

је именован.  

Вршилац дужности директора може обављати ту 

функцију најдуже једну годину.  

Вршилац дужности директора мора да испуњава 

услове за директора из члана 28. ове одлуке.  

Вршилац дужности директора има сва права, 

обавезе, одговорности и овлашћења директора.  

 

Члан 30.  

Директор Туристичке организације може бити 

разрешен дужности и пре истека времена на које је 

именован:  

1) на лични захтев,  

2) ако дужност директора не врши у складу са 

законом, овом одлуком, статутом и другим општим 

актом,  

3) ако нестручним, неправилним и несавесним 

радом проузрокује штету Туристичкој организацији или 

тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да 

су настале или могу да настану веће сметње у раду 

Туристичке организације,  

4) ако је правоснажном судском одлуком осуђен 

за кривично дело које га чини недостојним за обављање 

дужности директора и  

5) из других разлога утврђених законом и 

статутом.  

 

VIII ЗАСТУПАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

 

Члан 31.  

Туристичку организацију заступа и представља 

директор, у складу са законом.  

У случају спречености директора, замењује га 

лице које он одреди.  

 

IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 32.  

Туристичка организација је дужна да у 

обављању своје делатности обезбеђује потребне услове 

за заштиту и унапређење животне средине и да спречава 

узроке и отклања штетне последице које угрожавају 

природне и радом створене вредности човекове средине.  
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Статутом Туристичке организације детаљније се 

утврђују активности предузећа ради заштите животне 

средине, сагласно закону и прописима оснивача који 

регулишу област заштите животне средине.  

 

X ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА НЕСМЕТАНО 

ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА И ДЕЛАТНОСТИ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

 

Унутрашња организација Туристичке организације  

Члан 33.  

Туристичка организација послује као 

јединствена радна целина.  

Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова и радних задатака, који доноси 

директор Туристичке организације, уређује се 

унутрашња организација и систематизација послова.  

 

Јавност у раду  

Члан 34.  

Рад Туристичке организације је јаван.  

Јавност рада остварује се пружањем 

информација средствима јавног информисања, јавношћу 

рада Управног одбора Туристичке организације, као и 

подношењем извештаја о раду и објављивањем општих 

аката и програма рада Туристичке организације.  

Доступност информација  

Члан 35.  

Доступност информација од јавног значаја 

Туристичке организације обезбеђује се у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног 

приступа информацијама од јавног значаја.  

 

Пословна тајна  

Члан 36.  

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци 

утврђени одлуком Надзорног одбора Туристичке 

организације, на предлог директора, чије би саопштавање 

неовлашћеном лицу било противно пословању 

Туристичке организације и штетило би његовом 

пословном угледу и интересима.  

 

XI НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОШЋУ РАДА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

Члан 37.  

Надзор над законитошћу рада Туристичке 

организације врши Скупштина општине Бољевац.  

 

XII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ  

Члан 38.  

Општи акти Туристичке организације су Статут 

и други општи акти утврђени законом.  

Статут је основни општи акт Туристичке 

организације.  

Статут, по добијању сагласности надлежног 

органа оснивача, ступа на снагу по правилу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Бољевац".  

Други општи акти Туристичке организације 

морају бити у сагласности са Статутом Туристичке 

организације.  

Други општи акти ступају на снагу по правилу 

осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Туристичке организације.  

Појединачни акти које доносе органи и 

овлашћени појединци у Туристичкој организацији, 

морају бити у складу са општим актима Туристичке 

организације.  

Члан 39.  

Статутом, општим актима и другим актима 

Туристичке организације ближе се уређују унутрашња 

организација Туристичке организације, делокруг органа 

и друга питања од значаја за рад и пословање Туристичке 

организације, у складу са законом и овом одлуком.  

 

XIII ПРЕСТАНАК РАДА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

Члан 40.  

Туристичка организација се оснива на 

неограничено време.  

Туристичка организација може бити укинута у 

складу са законом:  

1) ако не испуњава законом прописане услове за 

обављање делатности,  

2) ако не постоје услови за обављање њене 

делатности.  

Сматра се да не постоје услови за обављање 

делатности Туристичке организације ако:  

1) не постоји потреба за њеном делатношћу,  

2) потребе за делатношћу Туристичке 

организације могу да се задовоље на рационалнији и 

економичнији начин,  

3) не остварује законом утврђене циљеве и 

задатке.  

 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 41.  

 Књиговодствено рачуноводствене послове за потребе 

Туристичке организације обављаће финансијска служба 

Предшколске установе  ''Наша радост''  у Бољевцу. 

 

Члан 42. 

Туристичка организација је дужна да Статут и 

друга општа акта усагласи са овом одлуком у року од 60 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

Члан 43.  

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе 

одредбе Одлуке о оснивању Туристичке организације 

општине Бољевац ("Службени лист општина Бољевац, 

Бор...", бр. 6/06, 25/06).  

Члан 44.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 /2016-I/8 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 
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11. 

На основу члана 8.  став 1. Закона о матичним 

књигама („Сл.гласник РС“, број 20/09 и 145/14), члана 32. 

став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014-

др.закон), Скупштина општине Бољевац, по 

прибављеном мишљењу Министарства државне управе и 

локалне самоуправе број:20-00-526/2016-26 од 

08.11.2016. године, донела је 

 

 ОДЛУКУ 

о матичним подручјима на територији општине 

Бољевац 

 

1. Овом Одлуком одређују се матична подручја за која се 

воде матичне књиге на територији општине Бољевац и 

седишта матичних подручја. 

 

2. Матична подручја  за која се воде матичне књиге на 

територији општине Бољевац су: 

1)  матично подручје Бољевац, које чине 

насељена места Бачевица, Бољевац, Бољевац Село, 

Валакоње, Врбовац, Добро Поље, Добрујевац, Илино, 

Јабланица, Криви Вир, Луково, Мали Извор, Мирово, 

Ртањ, Рујиште, Савинац и Сумраковац; 

2)   матично подручје Оснић, које чини насељено 

место Оснић; 

3)   матично подручје Боговина, које чине 

насељена места Боговина и Подгорац. 

 

3. Седишта матичних подручја из тачке 2. ове Одлуке су: 

1) седиште матичног подручја Бољевац је у 

Бољевцу; 

2) седиште матичног подручја Оснић је у 

Оснићу; 

3) седиште матичног подручја Боговина је у 

Боговини. 

 

4. Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о матичним подручјима општине Бољевац 

(''Службени гласник РС'', бр. 89/2010  и  „Службени лист 

општине Бољевац, бр.4/2010). 

 

5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику РС'',  а почеће да се 

примењује од 1. јануара 2017 . године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/9 

Бољевац, 16.12. 2016. године 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ               

            Слађан Ђимиш, с.р. 

12. 
 

На основу члановa 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07 и 83/14- 

др. закон ) и члана 39. Статута општине Бољевац  

(''Службени лист општине Бољевац'',  број 1/2008, 

25/2015), Скупштина општине Бољевац, на седници 

одржаној дана  16. 12. 2016. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ 

ОПЛОДЊУ У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ 

 

I    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овом  одлуком  уређују се критеријуми за 

остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну 

оплодњу у општини Бољевац.  

Овом одлуком утврђују се шира права у односу 

на права из обавезног здравственог осигурања у циљу да 

би се што већи број парова укључио у поступак 

вантелесне оплодње. 

 

II   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

Члан 2.  

Право на финансијску помоћ за вантелесну 

оплодњу  имају супружници и ванбрачни партнери који 

воде заједнички живот у складу са законом којим се 

уређују породични односи, код којих је утврђен 

примарни стерилитет.  

Критеријуми за остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:  

- да супружници односно ванбрачни партнери 

имају држављанство Републике Србије и пребивалиште 

на територији општине Бољевац најмање годину дана пре 

дана подношења захтева;  

- да супружници односно ванбрачни партнери 

испуњавају критеријуме које је прописала Републичка 

стручна комисија Министарства здравља  за вантелесну 

оплодњу.  

- да су супружници односно ванбрачни 

партнери, по одлуци Комисије за вантелесну оплодњу, 

били укључени у поступак вантелесне оплодње у 

претходна три  покушаја, или да супружници односно 

ванбрачни партнери  не испуњавају услове за 

укључивање у Програм вантелесне оплодње који 

финансира Републички фонд за здравствено осигурање, у 

погледу броја покушаја вантелесне оплодње, пола или 

година старости женског партнера;  

- да жена у моменту подношења захтева, није 

навршила 45. година живота.  

Изузетно, право на финансијску помоћ за 

вантелесну оплодњу имају и супружници односно 

ванбрачни партнери који нису били укључени у поступак 

вантелесне оплодње, ако имају више од 40, а не више од 

45 година, а који имају лекарску документацију 

прихваћену од овлашћене здравствене установе, за 

покретање поступка вантелесне оплодње. 

Члан 3.  

Право на финансијску помоћ за вантелесну 

оплодњу која се исплаћује из средстава буџета општине 

Бољевац може се остварити за један покушај вантелесне 

оплодње.  

 

 IV    ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ  

Члан 4.  
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Висина финансијске помоћи износи 200.000,00 

динарa и исплаћује се у једнократном износу.  

 V   ПОСТУПАК  

Члан 5.  

Захтев за доделу финансијске помоћи   подноси  

се Председнику општине Бољевац. 

Захтев за доделу финансијске помоћи за 

вантелесну оплодњу мора бити својеручно потписан од 

стране оба супружника односно ванбрачних партнера.  

Уз захтев се прилаже:  

- извод из матичне књиге венчаних, или изјава 

оверена од стране два сведока да супружници односно 

ванбрачни партнери живе заједно;  

- уверење о држављанству Републике Србије  за 

супружнике односно ванбрачне партнере;  

- уверење о пребивалишту супружника односно 

ванбрачних партнера и фотокопија њихoвих личних 

карти;  

- предрачун здравствене установе, која ће 

вршити вантелесну оплодњу, о висини средстава 

потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и 

решење о упису установе у регистар код надлежног суда;  

- фотокопије медицинске документације и 

лабораторијских налаза које захтева и Републичка 

стручна комисија Министарства здравља, за вантелесну 

оплодњу;  

- потврда Републичког фонда за здравствено 

осигурање - Филијале у Зајечару  да супружници односно 

ванбрачни партнери не испуњавју услове за укључивање 

у Програм вантелесне оплодње који финансира 

Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу 

броја покушаја вантелесне оплодње, односно година 

старости женског партнера.  

  Члана 103. став 3.  Закона о општем управном 

поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/2016), 

прописано је да у поступку који се покреће по захтеву 

странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 

личне податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 

странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 

 

Члан 6.  

Захтев се подноси преко поште или се предаје 

писарници Општинске управе општине Бољевац, уз 

пратећу документацију, у затвореној коверти, са 

обавезном назнаком "Н/Р Председнику општине Бољевац 

- Захтев за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу".  

Члан 7.  

О праву на финансијску помоћ одлучује 

Председник општине Бољевац, на основу Мишљења 

Комисије за утврђивање испуњености услова за 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, у року од 30 

дана од дана пријема захтева. 

Комисија из става 1. овог члана има три члана. 

Комисију чине: социјални радник, психолог и 

лекар специјалиста – гинеколог. 

Административно техничке послове за потребе 

Председника општине Бољевац и Комисије, у складу са 

овом одлуком обављаће службеник Општинске управе 

општине Бољевац, којег одреди Председник општине 

Бољевац.  

Комисију за утврђивање испуњености услова за 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу именује 

Председник општине посебним решењем.  

Комисија на основу овe Одлуке доноси 

Мишљење о испуњености услова за финансијску помоћ 

за вантелесну оплодњу, по хитном поступку. 

Против решења Председника општине о 

признавању права на финансијску помоћ,   не може се 

уложити жалба, већ се може покренути управни спор.  

Члан 8.  

Средства за остваривање права на финансијску 

помоћ за вантелесну оплодњу, обезбеђују се у буџету 

општине Бољевац.  

Средства за финансијску помоћ за вантелесну 

оплодњу из буџета општине Бољевац  преносе се  

одговарајућој здравственој установи на основу решења 

Председника општине Бољевац и предрачуна 

здравствене установе, а највише до износа који је 

прописан овом одлуком.  

Средства из става 1. овог члана преносе се према 

могућностима буџета општине Бољевац, а по редоследу 

подношења захтева, с тим да приоритет имају 

супружници односно ванбрачни партнери у којима жена 

у текућој години, у којој је одлука о додели финансијске 

помоћи за вантелесну оплодњу донета, навршава 45. 

година живота.  

Члан 9.  

Корисник средстава је дужан да додељена 

средства искључиво користи за намену за коју су 

додељена.  

Корисници средстава   дужни су да доставе 

рачун и потврду о обављеним услугама надлежном 

одељењу за финансије, Општинске управе општине 

Бољевац, одмах, а најкасније у року од 30 дана по 

обављеном поступку вантелесне оплодње.  

Утврђена висина средстава из члана 4. ове 

Одлуке може се у изузетним случајевима  пренети на 

текући рачун једног од супружника односно ванбрачног 

партнера  којем је ово право Решењем утврђено, и то 

само ако уз захтев за финансијску помоћ приложе и налаз 

лекара специјалисте којим се потврђује да је због 

медицинских разлога код једног или оба супружника 

односно ванбрачних партнера, поступак вантелесне 

оплодње могуће обавити једино у иностранству, а 

чланови Комисије обједињеним Мишљењем то и 

потврде.  

Фактуру и извештај здравствене установе у 

иностранству као доказ о наменском трошењу додељених 

средстава и спроведеном поступку вантелесне оплодње, 

корисник је дужан да достави у року од 60 дана, од дана 

извршеног поступка вантелесне оплодње.  

Уколико корисник средстава, у року из става 2. и 

става 4. овог члана, не достави извештај и фактуру 

здравствене установе у року, сматраће се да средства 

нису наменски утрошена и покренуће се судски поступак 

за повраћај пренетих средстава увећаних за законску 

затезну камату.  

Члан 10.  

 О почетку  реализације овог права, 

потенцијални корисници средстава биће обавештени 

путем средстава јавног информисања и званичне 
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интернет странице општине Бољевац 

www.boljevac.org.rs.  

 VI    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 11.  

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац", а 

примењиваће се почев од 1. јануара 2017. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-177 / 2016-I/10 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 

                                       

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ               

            Слађан Ђимиш, с.р. 

13. 

На основу чланова 72-77. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гл. РС'', бр. 129/07, 83/2014 – др. закон) и чланова 

39, 104-111. Статута општине Бољевац (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр.1/2008, 25/2015), Скупштина 

општине Бољевац на седници одржаној 16. 12. 2016. 

године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о изменама  Одлуке о месним заједницама 

 

Члан 1. 

 

 Члан 5. Одлуке о месним заједницама (''Службени 

лист општине Бољевац'', бр.2/2009, 5/2009-испр., 8/2009, 

17/2012, 3/2013, 16/2013) мења се и гласи: 

''Члан 5. 

  Месна заједница послује у оквиру главне књиге 

трезора Општине Бољевац, а у складу са Законом о 

буџетском систему.'' 

 

Члан 2. 

Члан 6.  мења се и гласи: ''Месна заједница има 

печат, чији је садржај прописан статутом месне 

заједнице.'' 

 

 Члан 3.  

Члан 15.  мења се и гласи:  

''Савет месне заједнице броји од 5 до 9 чланова, 

и то:   

- месне заједнице до 500 бирача (Бачевица, 

Боговина насеље, Бољевац Село, Валакоње 

Буково, Врбовац, Добро Поље, Добрујевац, 

Илино, Јабланица, Криви Вир, Мали Извор, 

Мирово, Ртањ, Рујиште, Савинац, 

Сумраковац, Оснић, Оснић-Тимок, Оснић 

Буково и Подгорац Тимок) имају 5 чланова 

Савета; 

- месне заједнице од 501-1000 бирача 

(Боговина,  Валакоње, Луково) имају 7 

чланова савета, 

- месне заједнице од 1001 и више бирача 

имају 9 чланова савета (Бољевац и 

Подгорац). 

Савет Месне заједнице бира се на време од 

четири године.'' 

 

Члан 4.  

 У члану 28. после речи: ''бирају'', брише се зарез и 

ставља се тачка, а бришу се речи:''односно за једну 

трећину за месне заједнице које имају до 200 бирача.'' 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-177 / 2016-I/11 

Бољевац, 16. 12. 2016. Године 

                               

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ               

            Слађан Ђимиш, с.р. 

14. 

 На основу чланa 11a. Закона о ученичком и 

студентском стандарду (''Службени гласник РС'', 

бр.18/2010 и 55/2013 ) и члана 39. Статута општине 

Бољевац  (''Службени лист општине Бољевац'',  бр. 

1/2008, 25/2015), Скупштина општине Бољевац, на 

седници одржаној дана 16. 12. 2016. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О УЧЕНИЧКИМ И СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1  

Овом одлуком утврђује се право на ученичку и 

студентску стипендију, као и услови, начин и поступак за 

остваривање права на ученичку и студентску стипендију.  

           Ученичке и студентске стипендије обезбеђују се за 

ученике средњих школа и студенте        високошколских 

установа који имају пребивалиште на територији 

општине Бољевац.  

 

Члан 2  

Ученичке и студентске стипендије се додељују за годину 

у којој су за те намене обезбеђена средства у буџету 

општине Бољевац.  

Номинални износ и број ученичких и студентских 

стипендија утврђује Општинско веће општине Бољевац, 

у години у којој се стипендије додељују.  

 

Члан 3  

http://www.boljevac.org.rs/
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Право на ученичке и студентске стипендије остварују 

под условима утврђеним овом одлуком:  

1. ученици средњих школа и 

2. студенти високошколских установа. 

 

II ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ 

ШКОЛА 

Члан 4 

           Услови за остваривање права на стипендију за 

ученике средњих школа су:  

- да су држављани Републике Србије;  

- да имају пребивалиште на територији општине  

Бољевац;  

- да су редовни ученици друге, треће или четврте године 

средњих школа, у четворогодишњем трајању, чији је 

оснивач Република Србија, а имају седиште на 

територији општине Бољевац;  

- да имају просек оцена током средњошколског 

образовања најмање 4,50;  

- да истовремено не примају стипендију из републичког 

буџета; 

- да су корисници новчане социјалне помоћи. 

 

Члан 5 

           Потребна документа која се достављају уз пријаву 

(у оригиналу или овереној фотокопији), којима се 

доказује испуњеност услова из члана 4. ове одлуке су:  

- уверење о држављанству Републике Србије;  

- уверење о пребивалишту ученика; 

- потврда о редовном школовању издата од стране 

средње школе коју ученик похађа;  

- фотокопија личне карте (извод из читача) ученика 

уколико је пунолетан, док се за малолетног ученика, 

доставља фотокопија личне карте родитеља/старатеља 

(извод из читача) са уверењем о пребивалишту 

родитеља/старатеља;  

- оверена фотокопија сведочанстава претходно 

завршених разреда;  

- оверена фотокопија дипломе са такмичења или потврда 

школе или организатора такмичења да је ученик освојио 

награду;  

- изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини 

или суду, да није корисник других стипендија из 

републичког буџета, 

- уверење Центра за социјални рад Бољевац да су 

корисници новчане социјале помоћи. 

 

Члан 6 

            Редослед кандидата за остваривање права на 

стипендију утврђује се на основу успеха оствареног у 

претходно завршеним разредима средње школе. 

   Уколико има више ученика са истим успехом предност 

ће имати ученици који су освојили већи број награда на 

такмичењима. 

III ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА СТУДЕНТЕ 

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

Члан 7 

Услови за остваривање права на стипендију за студенте 

високошколских установа су:  

- да су студенти студија првог степена (основне 

академске студије и основне струковне студије) који се 

финансирају из буџета Републике Србије;  

- да су држављани Републике Србије;  

- да имају пребивалиште на територији општине 

Бољевац;  

- да су студенти чије се студије финансирају из буџета 

Републике Србије;  

- да су студенти најмање друге године на некој од 

високошколских установа чији је оснивач Република 

Србија;  

- да имају успех са најнижом просечном оценом 8,00 

током свих година студија уз услов давања године за 

годину; 

- да истовремено не примају стипендију из републичког 

буџета.  

 

Члан 8 

Потребна документа која се достављају уз пријаву (у 

оригиналу или овереној фотокопији), којима се доказује 

испуњеност услова из члана 7. ове одлуке су:  

- уверење о држављанству Републике Србије;  

- уверење о пребивалишту;  

- фотокопија личне карте (извод из читача) студента;  

- потврда факултета о висини просечне оцене свих 

положених испита током студирања до дана расписивања 

конкурса;  

- потврда факултета да је студент чије се студије 

финансирају из буџета Републике Србије први пут 

уписао одређену годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс и да је стицао услов давања 

године за годину;  

- изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини 

или суду, да није корисник других стипендија које се 

финансирају из републичког буџета; 

- просек примања по члану домаћинства. 

 

Члан 9 

            Редослед кандидата за остваривање права на 

стипендију утврђује се на основу просечне оцене  

кандидата. 

   Уколико има више кандидата са истим просеком  

предност ће имати кандидати који имају нижи просек 

примања по члану домаћинства. 

                                    IV ПОСТУПАК 

 

Члан 10 
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            Стипендија се додељује на основу Конкурса за 

доделу стипендија ученицима средњих школа и 

студентима високошколских установа, који расписује и 

спроводи Комисија за стипендирање.  

 Комисију за стипендирање чине председник и два члана, 

које именује Општинско веће општине Бољевац на 

период од 4 године.  

 Општинско веће општине Бољевац утврђује листу 

дефицитарних занимања за доделу стипендија. 

           Конкурс за доделу стипендија објављује се на сајту 

Општине Бољевац и на огласној табли Општине Бољевац 

након почетка школске године.  

           Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 

објављивања конкурса. Пријава на конкурс, са потребним 

документима, подноси се непосредно у писарници 

Општинске управе општине Бољевац или путем поште на 

адресу Општина Бољевац, Краља Александра бр. 24, 

19370 Бољевац, са назнаком: „Комисији за доделу 

стипендија ученицима средњих школа и студентима 

високошколских установа“. 

Члан 11 

   Конкурс за доделу стипендија садржи:  

- услове које треба да испуни лице коме се стипендија 

додељује, 

- критеријуме за рангирање учесника конкурса, 

- број и номинални износ стипендија, 

- потребна документа којима се доказује испуњеност 

услова, 

- рок за пријаву за конкурс 

- начин достављања пријаве и документације 

 

Члан 12 

         Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је 

предата након истека рока за пријављивање. 

Неблаговремене пријаве неће се разматрати и по 

окончању поступка, исте ће бити враћене подносиоцу 

пријаве.  

        Непотпуном пријавом сматра се пријава која не 

садржи сву потребну документацију која је наведена у 

конкурсу, а коју комисија одбацује као неисправну.  

 

Члан 13 

         Комисија разматра пријаве које су пристигле на 

конкурс, врши рангирање у складу са овом одлуком, 

сачињава ранг-листу за доделу стипендија и доставља 

Општинском већу општине Бољевац на даље 

одлучивање. Општинско веће доноси Одлуку о додели 

стипендија која се објављује на огласној табли Општине 

Бољевац и на сајту Општине Бољевац, у року од 15 дана 

од дана истека рока за пријаву на конкурс и о томе 

обавештава учеснике конкурса.  

 

Члан 14 

          На основу одлуке Општинског већа општине 

Бољевац, председник општине Бољевац закључује 

Уговор о стипендирању са учесником конкурса коме је 

стипендија додељена, којим се уређују међусобна права и 

обавезе у складу са овом Одлуком.  

 

Члан 15 

           Административне послове Комисије за 

стипендирање обавља Општинска управа општине 

Бољевац. 

Члан 16 

          Ученику или студенту одобрава се исплата 

стипендије за време трајања редовне наставе у средњој 

школи коју похађа односно на високошколској установи 

на којој студира.  

           Корисник стипендије је дужан да најкасније до 30. 

новембра сваке године, поднесе Комисији за 

стипендирање доказ о упису нове школске године 

односно семестра наредне године студија.  

          Студент има право на стипендију док не обнови 

годину школовања. 

 

Члан 17 

           Износ стипендије за сваку школску годину 

утврђује Општинско веће општине Бољевац, у 

зависности од расположивих средстава у буџету општине  

Бољевац  и броја корисника стипендија, а који не прелази 

износ стипендије који се додељује из буџета Републике 

Србије. 

          Стипендије се исплаћују у 10 месечних рата, почев 

од октобра месеца текуће школске године.  

           Стипендија се не исплаћује за јули и август месец.  

 

Члан 18 

 

          Корисник студентске стипендије дужан је да, по 

завршеном школовању, достави Комисији за 

стипендирање уверење о дипломирању, у року од 30 дана 

од дана дипломирања.  

 

Члан 19 

 Корисник стипендије који је завршио факултет на 

високошколској установи, а не оствари право на 

запослење на територији општине Бољевац у року од 6 

месеци од дана дипломирања, ослобађа се враћања 

стипендије у целости.  

         Право из претходног става губи се, уколико 

корисник стипендије не прихвати понуђени посао на 

територији општине Бољевац.  

 

Члан 20 

            Корисник  ученичке стипендије губи право на 

стипендију у следећим случајевима:  

- ако не оствари просек на основу кога му је додељена,  

- ако самовољно напусти школу, 

- ако до 30. септембра текуће године, не поднесе 

Комисији за стипендирање доказ о упису нове школске 

године. 
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Члан 21 

            Корисник  студентске стипендије губи право на 

стипендију у следећим случајевима:  

- ако обнови годину,  

- ако не оствари просечну оцену на основу које му је 

додељена стипендија,  

- ако самовољно напусти студије или промени 

високошколску установу, односно смер високошколске 

установе одређен Уговором о стипендирању,  

- ако до 30. новембра текуће године, не поднесе 

Комисији за стипендирање доказ о упису зимског 

семестра наредне године студија.  

 

Члан 22 

            Ако корисник стипендије трајно изгуби право на 

стипендију из неоправданих разлога, обавезан је на 

повраћај примљене стипендије у целости. 

            Општинско веће општине Бољевац у сваком 

конкретном случају утврђује да ли је основ за губитак 

права на стипендију настао из неоправданих разлога, а на 

предлог Комисије за стипендирање студената општине 

Бољевац. 

Члан 23 

            Средства за исплату стипендија обезбеђују се из:  

- буџета општине Бољевац; 

- донација, прилога и спонзорства домаћих и страних 

правних и физичких лица;  

- других извора, у складу са законом.  

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24 

          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о стипендирању студената ( "Службени лист 

општине Бољевац, Бор....", бр. 9/2005). 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац", а 

примењиваће се од 01.01.2017. године.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-177 / 2016-I/12                

Бољевац, 16. 12. 2016. Године 

                              

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

15. 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  16. 

12. 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

 Одобравају се средства у износу од 280.000,00 

динара из текућe буџетскe резервe из   буџета општине 

Бољевац, а у складу са Одлуком о буџету општине 

Бољевац за 2016. годину („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 25/2015, 22/2016, 30/2016),  за куповину  

пумпе са пратећом опремом за  потребе грејања зграде 

суда, која се налази на КП бр.308/14 КО Бољевац, за 

објекат који има одобрење за градњу, у државној својини, 

корисника Министарства правде. 

 

II 

 

Наведена набавка  је неопходна за   стварање  

услова за рад правосудних органа за време одржавања 

судских дана у општини Бољевац. 

Опрема која ће се набавити у складу са тачком  I 

ове Одлуке, биће у својини општине Бољевац. 

 

III 

 

За спровођење тачке I ове одлуке стараће се 

Одељење за финансије и пореску администрацију. 

 

IV 

 

           Ову Одлуку објавити у Службеном  листу општине 

Бољевац. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/13 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 

                                                      

                               ПРЕДСЕДНИК      

               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                             Слађан Ђимиш, с.р. 

16. 

На основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 

183/14), члана 32. Закона о комуналним делатностима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 88/11), члана 54. Закона о 

трговини („Сл. гласник РС“, бр. 53/10, 10/13), члана 39. 

Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 

13/16) и члана 39. Статута општине Бољевац („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 01/08 и 25/15), Скупштина 

општине Бољевац, на седници одржаној  16. 12. 2016. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ 

КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

 

 Члан 1. 

 У Одлуци о општинској комуналној инспекцији 

(„Службени лист општине Бољевац “ бр. 2/13) члан 12. 

мења се и гласи: 

          „Одлукама Скупштине општине Бољевац, могу се 

прописати новчане казне само у фиксном износу, и то од 

минималног до половине највишег фиксног износа 
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прописаног у члану 39. став 2. Закона о прекршајима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16). 

          У складу са ставом 1. овог члана новчане казне у 

фиксном износу могу се прописати на следећи начин: 

- за физичко лице и одговорно лице у правном лицу 

од 1.000,00 до 25.000,00 динара 

- за предузетнике од 5.000,00 до 75.000,00 динара и  

- за правно лице од 10.000,00 до 150.000,00 динара.“ 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/14 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК      

               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                             Слађан Ђимиш, с.р. 

17. 

На основу члана 4. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011), 

члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07 и 183/14), члана 39. Закона о 

прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16) и 

члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 01/08 и 25/15), Скупштина 

општине Бољевац, на седници одржаној  16. 12. 2016. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  О УРЕЂЕЊУ 

НАСЕЉА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о уређењу насеља  на подручју општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац “ бр. 2/2013) 

члан 96. мења се и гласи: 

           „ Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

правно лице које поступи противно одредби члана 9. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 10. ове 

Одлуке 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 11. ове 

Одлуке. 

              Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

правно лице које поступи противно одредби члана 12. 

ове Одлуке. 

              Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

правно лице које поступи противно одредби члана 13. 

ове Одлуке. 

              Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

правно лице које поступи противно одредби члана 15. 

ове Одлуке. 

              Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

правно лице које поступи противно одредби члана 16. 

ове Одлуке. 

              Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

правно лице које поступи противно одредби члана 17. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 19. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 20. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 21. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 22. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 23. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 24. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 25. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 26. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 27. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 28. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 29. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 30. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 31. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 32. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 33. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 34. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 80.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 35. ове 

Одлуке 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 36. ове 

Одлуке 
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Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 37. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 39. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 40. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 41. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 42. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 44. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 45. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 47. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 48. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 49. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 51. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 53. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 55. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 56. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 57. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 58. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 59. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 62. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 63. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 65. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 66. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 67. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 68. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 69. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 70. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 71. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 72. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 73. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 74. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 75. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 76. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 77. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 78. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 79. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 82. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 83. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 80.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 85. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 80.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 86. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 80.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 87. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 89. ове 

Одлуке. 
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Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се правно 

лице које поступи противно одредби члана 90. ове 

Одлуке. 

Комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу 

са Законом.“ 
Члан 2. 

 У Одлуци о уређењу насеља  на подручју општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац “ бр. 2/2013) 

члан 97. мења се и гласи: 

     „ Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 9. ове 

Одлуке. 
Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 10. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 11. 

ове Одлуке. 

              Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 12. 

ове Одлуке. 

              Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 13. 

ове Одлуке. 

              Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 15. 

ове Одлуке. 

              Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 16. 

ове Одлуке. 

              Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 17. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 19. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 20. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 21. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 22. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 23. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 24. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 25. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 26. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 27. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 28. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 29. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 30. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 31. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 32. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 33. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 34. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 80.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 35. 

ове Одлуке 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 36. 

ове Одлуке 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 37. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 39. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 40. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 41. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 42. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 44. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 45. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 47. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 48. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 49. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 51. 

ове Одлуке. 
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Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 53. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 55. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 56. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 57. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 58. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 59. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 62. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 63. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 65. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 66. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 67. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 68. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 69. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 70. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 71. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 72. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 73. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 74. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 75. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 76. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 77. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 78. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 79. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 82. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 83. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 85. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 86. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 87. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 89. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 90. 

ове Одлуке. 

Комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу 

са Законом.“ 

Члан 3. 

 У Одлуци о уређењу насеља  на подручју општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац “ бр. 2/2013) 

члан 98. мења се и гласи: 

 „ Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 9. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 10. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 11. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 12. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 13. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 15. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 16. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 17. ове Одлуке 
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    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 19. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 20. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 21. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 22. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 23. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 24. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 25. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 26. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 27. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 28. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 29. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 30. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 31. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 32. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 33. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 34. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 35. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 36. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 37. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 39. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 40. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 41. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 42. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 44. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 45. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 47. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 48. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 49. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 51. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 53. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 55. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 56. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 57. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 58. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 59. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 62. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 63. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 65. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 66. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 67. ове Одлуке. 
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    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 68. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 69. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 70. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 71. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 72. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 73. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 74. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 75. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 76. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 77. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 78. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 79. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 82. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 83. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 85. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 86. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 87. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко или одговорно лице које поступи противно 

одредби члана 89. ове Одлуке. 

    Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

предузетник који поступи противно одредби члана 90. 

ове Одлуке. 

Комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу 

са Законом.“ 

 

 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/15 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

 

18. 

На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-

испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС), члана 20. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 

и 183/14), члана 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник 

РС“, бр. 65/13 и 13/16) и члана 39. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 01/08 и 

25/15), Скупштина општине Бољевац, на седници 

одржаној  16. 12. 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  О ПОСТАВЉАЊУ  

МАЊИХ  МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

 

 Члан 1. 

 У Одлуци о постављању мањих монтажних објеката 

(„Службени лист општине Бољевац “ бр. 5/10, 7/13 и 

30/16) члан 20. мења се и гласи: 

            „Новчаном казном од 40.000,00 динара за 

прекршај казниће се правно лице које поступи противно 

одредбама чланова 2., 4., 6 и 9 ове Одлуке. 

           Новчаном казном од 20.000,00 динара за прекршај 

казниће се правно лице које поступи противно одредби 

члана 14. и 16. ове Одлуке. 

За прекршај из става 2. овог члана казниће се 

новчаном казном од 20.000,00 динара 

предузетник. 

За прекршај из става 3. oвог члана казниће се 

новчаном казном од 10.000,00 динара 

предузетник. 

За прекршај из става 2. овог члана казниће се 

новчаном казном од 10.000,00 динара физичко 

лице. 

За прекршај из става 3. овог члана казниће се 

новчаном казном од 5.000,00 динара физичко 

лице. 

Комунални инспектор издаје прекршајни налог у 

складу са Законом.“ 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/16 
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Бољевац, 16. 12. 2017. Године 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

19. 

На основу члана 2. и члана 4. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011), 

члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07 и 183/14), члана 39. Закона о 

прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16) и 

члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 01/08 и 25/15), Скупштина 

општине Бољевац, на седници одржаној  16. 12. 2016. 

године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ 

ЗА ПИЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ 

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 
 Члан 1. 

            У Одлуци о снабдевању водом за пиће и 

пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних 

вода на територији општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац “ бр. 4/15, 9/15, 23/15 и 22/16) члан 59. 

мења се и гласи: 

 

„Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико поступи супротно одредбама члана 7. 

oве Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико поступи супротно одредби члана 8. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ у случају више силе или већих техничких 

сметњи на јавном водоводу, на други адекватан начин не 

обезбеди снабдевање водом за пиће (члан 9.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико не поступи по одредби члана 10. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико квар на јавном водоводу не отколони 

одмах, а најкасније у року од 24 часа (члан 13. став 2.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико квар на кућном водоводу не отклони 

одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријаве квара о 

трошку корисника (члан 13. став 5.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико не поступи по одредбама члана 13. 

став 6., 7. и 8.  

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ ако изврши прикључивање на јавни водовод 

објекта који нема одобрење за изградњу (члан 15. став 

1.). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико не поступи по одредби члана 17.став 2. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико не поступи по налогу општинске 

комуналне инспекције (члан 17.став 5.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико поступи супротно одредбама члана 23. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће ЈКП 

„Услуга“ уколико поступи супротно одредби члана 24. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико поступи супротно одредби члана 25. 

став 1. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се  ЈКП 

„Услуга“ уколико не поступи по одредби члана 26. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико прикључи на јавни водовод објекат 

који нема грађевинску дозволу (члан 30.став 1.алинеја 9). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико не поступи по одредби члана 30. став 

1. алинеја 13.  

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико не поступи по одредбама члана 34. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико не поступи по одредби члана 37. став 

2. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико поступи супротно одредбама члана 38. 

ове Одлуке. 

Новчаном казном од60.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико не врши испуштање фекалија из 

цистерни у јавну канализацију на постројењу за прераду 

отпадних вода (члан 40. став 3.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико објекте и уређаје јавне канализације и 

атмосферске канализације не одржава непрекидно у 

исправном стању и не контролише стално састав 

испуштених вода (члан 42. став 1). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико не отклони последице извршене 

интервенције најкасније у року од седам дана од дана 

завршетка интервенције (члан 42. став 3.). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико не обавештава благовремено путем 

средстава јавног информисања грађане о прекидима у 

функционисању јавне канализације (члан 43.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико квар на кућној канализацији не 

отклони одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријаве 

квара о трошку корисника (члан 45.став 2.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ уколико не поступи по одредби члана 51.ове 

Одлуке. 

 

      Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ : уколико поступи 

супротно одредбама   члана 7. Ове Одлуке. 
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Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико поступи 

супротно одредби члана 8. ове Одлуке 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ у случају више силе или 

већих техничких сметњи на јавном водоводу, на други 

адекватан начин не обезбеди снабдевање водом за пиће 

(члан 9.); 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“  уколико не поступи по 

одредби члана 10. ове Одлуке 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико квар на јавном 

водоводу не отколони одмах, а најкасније у року од 24 

часа (члан 13. став 2.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико квар на кућном 

водоводу не отклони одмах, а најкасније у року од 24 

часа од пријаве квара о трошку корисника (члан 13. став 

5.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико не поступи по 

одредбама члана 13. став 6., 7. и 8. Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ ако изврши 

прикључивање на јавни водовод објекта који нема 

одобрење за изградњу (члан 15. став 1.). 

Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико не поступи по 

одредби члана 17.став 2. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико не поступи по 

налогу општинске комуналне инспекције (члан 17.став 

5.) 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико поступи 

супротно одредбама члана 23. ове Одлуке. 

Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће одговорно 

лице у ЈКП „Услуга“ уколико поступи супротно одредби 

члана 24. ове Одлуке. 

Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико поступи 

супротно одредби члана 25. став 1. ове Одлуке. 

Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ 

уколико не поступи по одредби члана 26. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико прикључи на 

јавни водовод објекат који нема грађевинску дозволу 

(члан 30.став 1.алинеја 9) 

Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико не поступи по 

одредби члана 30. став 1. алинеја 13. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико не поступи по 

одредбама члана 34. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико не поступи по 

одредби члана 37. став 2. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико поступи 

супротно одредбама члана 38. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико не врши 

испуштање фекалија из цистерни у јавну канализацију на 

постројењу за прераду отпадних вода (члан 40. став 3.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ 

уколико објекте и уређаје јавне канализације и 

атмосферске канализације не одржава непрекидно у 

исправном стању и не контролише стално састав 

испуштених вода (члан 42. став 1). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико не отклони 

последице извршене интервенције најкасније у року од 

седам дана од дана завршетка интервенције (члан 42. 

став 3.). 

Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико не обавештава 

благовремено путем средстава јавног информисања 

грађане о прекидима у функционисању јавне 

канализације (члан 43.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико квар на кућној 

канализацији не отклони одмах, а најкасније у року од 24 

часа од пријаве квара о трошку корисника (члан 45.став 

2.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

одговорно лице у ЈКП „Услуга“ уколико не поступи по 

одредби члана 51.ове Одлуке.“ 

 
Члан 2. 

У Одлуци о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и 

одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац “ 

бр. 4/15, 9/15, 23/15 и 22/16) члан 59а мења се и гласи: 

 

 „ Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

поступи супротно одредбама члана 12. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако квар на 

јавном водоводу не пријави одмах ЈКП (члан 13.став 1.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако квар на 

кућном водоводу не отклони у року од 24 часа или не 

пријави одмах ЈКП (члан 13.став 3. и члан 13. став 4.). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 
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на јавни водовод односно јавну канализацију, ако не 

омогући ЈКП интервенцију на изграђеној комуналној 

инфраструктури и постројењима (члан 13. став 7.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

неовлашћено рукује јавним водоводом (члан 14.став 1.). 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако се 

самовласно прикључио на јавни водовод односно ако се 

прикључио на јавни водовод противно одредбама закона 

и ове одлуке (члан 17.став 1. и члан 30. став 12.). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

радницима ЈКП не омогући очитавање водомера (члан 

20.став 1.). 

 Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

поступи супротно одредби члана 20. став 3. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако споји 

кућни са јавним водоводом испред водомера (члан 21. 

став 1.). 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

поступи супротно одредбама члана 21.став 2. и 3. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

поступи супротно одредби члана 22.став 4. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

поступи супротно одредби члана 22. став 4. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако за 

време редукције воде се не придржава обавештења које 

издаје ЈКП и не смањи потрошњу воде, ради 

равномернијег снабдевања (члан 25. став 2.). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако је шахт 

водомера затрпан или на други начин неприступачан, а 

не отклони те недостатке ни после опомена ЈКП (члан 

30.став 2.). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако на 

кућном водоводу који је прикључен на јавни водовод 

нема мерни инструмент (водомер), (члан 30. став 3.). 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако је 

прикључење извршио испред водомера (члан 30.став 4.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако се не 

придржава наредбе или упутства о штедњи воде (члан 30. 

став 4.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако воду 

или отпадну воду испушта на улицу или на другу јавну 

површину или на други начин штети јавне објекте или 

угрожава здравље људи (члан 30. став 8.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако воду 

користи ненаменски (члан 30. став 10). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако воду 

користи преко дозвољеног обима или другог прописаног 

услова (члан 30. Став 11.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

поступи супротно одредби члана 35. став 2. Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 
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односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако не 

изгради ревизиони шахт у свом дворишту под условима 

које даје предузеће и исту не одржава у исправном стању 

(члан 36.став 3.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

поступи супротно одредбама члана 37.Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

поступи супротно одредбама члана 39. Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

поступи супротно одредбама члана 40. Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако не 

омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на 

изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима 

(члан 42.став 2. Одлуке). 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако не 

угради уређај  за пречишћавање, власник односно 

корисник кућне канализације који има отпадне воде са 

механичким, запаљивим или експлозивним састојцима, 

штетним хемијским састојцима изнад дозвољене 

концентрације, као и друге штетне материје (члан 44.став 

1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако квар 

који настане на кућној канализацији не отклони у року од 

24 часа или одмах не пријави ЈКП (члан 45. став 1. 

Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако не 

омогући приступ овлашћеним радницима за контролу 

квалитета отпадних вода и исправности кућне 

канализације (члан 47. став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

поступи супротно одредбама члана 48. Одлуке. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако 

неправилном употребом кућне канализације проузрокује 

квар или штету на јавној канализацији (члан 49. Одлуке). 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако изврши 

самовољно прикључење на јавну канализацију (члан 50. 

став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако кућна 

канализација није изграђена према датим условима (члан 

50.став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако је 

кућна канализација изграђена тако да негативно утиче на 

функционисање јавне канализације (члан 50.став 1. 

Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако се из 

кућне канализације у јавну канализацију испуштају 

отпадне воде, а власник, односно корисник објекта, 

одбије да утврђени износ накнаде (члан 50. став 1. 

Одлуке). 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако се из 

кућне канализације у јавну канализацију испуштају 

отпадне воде са већом концентрацијом штетних материја 

и супстанци, а власник, односно корисник, одбија да 

угради уређај за пречишћавање – таложник масти или 

одбије да плати увећане трошкове одржавања јавне 

канализације (члан 50. став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 

односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако се не 

придржава упутстава ЈКП (члан 50.став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за 

непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке правно лице, власник 
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односно корисник непокретности (објекта) прикљученог 

на јавни водовод односно јавну канализацију, ако се 

утврди да је кућна канализација прикључена на 

атмосферску канализацију и обрнуто (члан 50. став 1. 

Одлуке). 

 

         Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

поступи супротно одредбама члана 12. 

Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако квар 

на јавном водоводу не пријави одмах ЈКП (члан 13.став 

1.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако квар 

на кућном водоводу не отклони у року од 24 часа или не 

пријави одмах ЈКП (члан 13.став 3. и члан 13. став 4.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако не 

омогући ЈКП интервенцију на играђеној комуналној 

инфраструктури и постројењима (члан 13. став 7.) 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

неовлашћено рукује јавним водоводом (члан 14.став 1.). 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако се 

самовласно прикључио на јавни водовод односно ако се 

прикључио на јавни водовод противно одредбама закона 

и ове одлуке (члан 17.став 1. и члан 30. став 12.). 

Новчаном казном од   10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

радницима ЈКП не омогући очитавање водомера (члан 

20.став 1.). 

Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

поступи супротно одредби члана 20. став 3. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако  

споји кућни са јавним водоводом испред водомера (члан 

21. став 1.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

поступи супротно одредби члана 21. став 2. и 3. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

поступи супротно одредби члана 22.став 4. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

поступи супротно одредби члана 22. став 4. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако за 

време редукције воде се не придржава обавештења које 

издаје ЈКП и не смањи потрошњу воде, ради 

равномернијег снабдевања (члан 25. став 2.). 

Новчаном казном од   10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако је 

шахт водомера затрпан или на други начин 

неприступачан, а не отклони те недостатке ни после 

опомена ЈКП (члан 30.став 2.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако на 

кућном водоводу који је прикључен на јавни водовод 

нема мерни инструмент (водомер), (члан 30. став 3.). 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако је 

прикључење извршио испред водомера (члан 30.став 4.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако се не 

придржава наредбе или упутства о штедњи воде (члан 30. 

став 4.). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако воду 

или отпадну воду испушта на улицу или на другу јавну 

површину или на други начин штети јавне објекте или 

угрожава здравље људи (члан 30. став 8.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

воду користи ненаменски (члан 30. став 10). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако воду 

користи преко дозвољеног обима или другог прописаног 

услова (члан 30. Став 11.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

поступи супротно одредби члана 35. став 2. Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако не 

изгради ревизиони шахт у свом дворишту под условима 

које даје предузеће и исту не одржава у исправном стању 

(члан 36.став 3.). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

поступи супротно одредбама члана 37.Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

поступи супротно одредбама члана 39. Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

поступи супротно одредбама члана 40. Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако не 

омогући вршиоцу комуналне делатности интервенцију на 

изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима 

(члан 42.став 2. Одлуке). 

Новчаном казном од20.000,00 динара казниће се физичко 

лице и одговорно лице у правном лицу ако не угради 

уређај  за пречишћавање, власник односно корисник 

кућне канализације који има отпадне воде са 

механичким, запаљивим или експлозивним састојцима, 

штетним хемијским састојцима изнад дозвољене 

концентрације, као и друге штетне материје (члан 44.став 

1. Одлуке). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако квар 

који настане на кућној канализацији не отклони у року од 

24 часа или одмах не пријави ЈКП (члан 45. став 1. 

Одлуке). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако не 

омогући приступ овлашћеним радницима за контролу 
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квалитета отпадних вода и исправности кућне 

канализације (члан 47. став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од   30.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

поступи супротно одредбама члана 48. Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

неправилном употребом кућне канализације проузрокује 

квар или штету на јавној канализацији (члан 49. Одлуке). 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

изврши самовољно прикључење на јавну канализацију 

(члан 50. став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од   20.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако 

кућна канализација није изграђена према датим условима 

(члан 50.став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од  20.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако је 

кућна канализација изграђена тако да негативно утиче на 

функционисање јавне канализације (члан 50.став 1. 

Одлуке). 

Новчаном казном од   10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако се из 

кућне канализације у јавну канализацију испуштају 

отпадне воде, а власник, односно корисник објекта, 

одбије да утврђени износ накнаде (члан 50. став 1. 

Одлуке). 

Новчаном казном од   20.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако се из 

кућне канализације у јавну канализацију испуштају 

отпадне воде са већом концентрацијом штетних материја 

и супстанци, а власник, односно корисник, одбија да 

угради уређај за пречишћавање – таложник масти или 

одбије да плати увећане трошкове одржавања јавне 

канализације (члан 50. став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако се не 

придржава упутстава ЈКП (члан 50.став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од   20.000,00 динара казниће се 

физичко лице и одговорно лице у правном лицу ако се 

утврди да је кућна канализација прикључена на 

атмосферску канализацију и обрнуто (члан 50. став 1. 

Одлуке). 

 
       Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако поступи супротно одредбама члана 12. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако квар на јавном водоводу не пријави 

одмах ЈКП (члан 13.став 1.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако квар на кућном водоводу не отклони у 

року од 24 часа или не пријави одмах ЈКП (члан 13.став 

3. и члан 13. став 4.). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако не омогући ЈКП интервенцију на 

играђеној комуналној инфраструктури и постројењима 

(члан 13. став 7.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако неовлашћено рукује јавним водоводом 

(члан 14.став 1.). 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се 

предузетник ако се самовласно прикључио на јавни 

водовод односно ако се прикључио на јавни водовод 

противно одредбама закона и ове одлуке (члан 17.став 1. 

и члан 30. став 12.). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако радницима ЈКП не омогући очитавање 

водомера (члан 20.став 1.). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

предузетник ако поступи супротно одредби члана 20. 

став 3. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако споји кућни са јавним водоводом испред 

водомера (члан 21. став 1.). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако поступи супротно одредби члана 21. 

став 2. и 3. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако поступи супротно одредби члана 22.став 

4. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако поступи супротно одредби члана 22. 

став 4. ове Одлукe. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако за време редукције воде се не придржава 

обавештења које издаје ЈКП и не смањи потрошњу воде, 

ради равномернијег снабдевања (члан 25. став 2.). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако је шахт водомера затрпан или на други 

начин неприступачан, а не отклони те недостатке ни 

после опомена ЈКП (члан 30.став 2.). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако на кућном водоводу који је прикључен 

на јавни водовод нема мерни инструмент (водомер), 

(члан 30. став 3.). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако је прикључење извршио испред 

водомера (члан 30.став 4.). 

 Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако се не придржава наредбе или упутства о 

штедњи воде (члан 30. став 4.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако воду или отпадну воду испушта на 

улицу или на другу јавну површину или на други начин 

штети јавне објекте или угрожава здравље људи (члан 30. 

став 8.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако воду користи ненаменски (члан 30. став 

10). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако воду користи преко дозвољеног обима 

или другог прописаног услова (члан 30. Став 11.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако поступи супротно одредби члана 35. 

став 2. Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако не изгради ревизиони шахт у свом 

дворишту под условима које даје предузеће и исту не 

одржава у исправном стању (члан 36.став 3.). 
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Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако поступи супротно одредбама члана 

37.Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се 

предузетник ако поступи супротно одредбама члана 39. 

Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се 

предузетник ако поступи супротно одредбама члана 40. 

Одлукe. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако не омогући вршиоцу комуналне 

делатности интервенцију на изграђеној комуналној 

инфраструктури и постројењима (члан 42.став 2. 

Одлуке). 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се 

предузетник ако не угради уређај  за пречишћавање, 

власник односно корисник кућне канализације који има 

отпадне воде са механичким, запаљивим или 

експлозивним састојцима, штетним хемијским 

састојцима изнад дозвољене концентрације, као и друге 

штетне материје (члан 44.став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако квар који настане на кућној 

канализацији не отклони у року од 24 часа или одмах не 

пријави ЈКП (члан 45. став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако не омогући приступ овлашћеним 

радницима за контролу квалитета отпадних вода и 

исправности кућне канализације (члан 47. став 1. 

Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако поступи супротно одредбама члана 48. 

Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако неправилном употребом кућне 

канализације проузрокује квар или штету на јавној 

канализацији (члан 49. Одлуке). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако изврши самовољно прикључење на 

јавну канализацију (члан 50. став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако кућна канализација није изграђена 

према датим условима (члан 50.став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако је кућна канализација изграђена тако да 

негативно утиче на функционисање јавне канализације 

(члан 50.став 1. Одлуке). 

 Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако се из кућне канализације у јавну 

канализацију испуштају отпадне воде, а власник, односно 

корисник објекта, одбије да утврђени износ накнаде 

(члан 50. став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник ако се из кућне канализације у јавну 

канализацију испуштају отпадне воде са већом 

концентрацијом штетних материја и супстанци, а 

власник, односно корисник, одбија да угради уређај за 

пречишћавање – таложник масти или одбије да плати 

увећане трошкове одржавања јавне канализације (члан 

50. став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако се не придржава упутстава ЈКП (члан 

50.став 1. Одлуке). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се 

предузетник ако се утврди да је кућна канализација 

прикључена на атмосферску канализацију и обрнуто 

(члан 50. став 1. Одлуке).“ 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/17 

Бољевац, 16. 12. 2016. гоидне 
 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

20. 

На основу члана  5. ставова 4. и 5. Закона о 

јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 

101/11, 93/12 и 104/13),  члана 13. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011), 

члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07 и 183/14), члана 39. Закона о 

прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16) и 

члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 01/08 и 25/15), Скупштина 

општине Бољевац, на седници одржаној 16. 12. 2016. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  О УЛИЦАМА, 

ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ 

ПУТЕВИМА 

 

 Члан 1. 

 У Одлуци о улицама, општинским и некатегорисаним 

путевима („Службени лист општине Бољевац “ бр. 3/13, 

18/14, 4/15 и 8/16) члан 37. мења се и гласи: 

„Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ ако отпочне изградњу пута без грађевинске 

дозволе или противно издатој грађевинској дозволи  (чл. 

14). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ ако измештени део некатегорисаног пута не 

изгради са елементима који одговарају категорији 

постојећег пута (члан 19.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ ако не одржава путеве на начин одређен у 

члану 23. и 25. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ ако не постави одговарајуће саобраћајне 

знакове на местима на којима се изводе радови 

одржавања пута (чл.24.став 2.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ ако земљане путеве који се прикључују на 

путеве са савременим коловозним застором не изради са 

тврдом подлогом или са истим коловозним застором као 
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и пут на који се прикључује у прописаној дужини (чл. 

27). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се ЈКП 

„Услуга“ ако не обезбеди трајно, непрекидно и 

квалитетно одржавање и заштиту путева (чл. 8). 

  

        Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај и одговорно лице у правном лицу ако отпочне 

изградњу пута без грађевинске дозволе или противно 

издатој грађевинској дозволи  (чл. 14). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за 

прекршај и одговорно лице у правном лицу ако 

измештени део некатегорисаног пута не изгради са 

елементима који одговарају категорији постојећег пута 

(члан 19.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за 

прекршај и одговорно лице у правном лицу ако не 

одржава путеве на начин одређен у члану 23. и 25. Ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за 

прекршај и одговорно лице у правном лицу ако не 

постави одговарајуће саобраћајне знакове на местима на 

којима се изводе радови одржавања пута (чл.24.став 2.). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за 

прекршај и одговорно лице у правном лицу ако земљане 

путеве који се прикључују на путеве са савременим 

коловозним застором не изради са тврдом подлогом или 

са истим коловозним застором као и пут на који се 

прикључује у прописаној дужини (чл. 27). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за 

прекршај и одговорно лице у правном лицу ако не 

обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и 

заштиту путева (чл. 8).“ 

 

Члан 2. 

             У Одлуци о улицама, општинским и 

некатегорисаним путевима („Службени лист општине 

Бољевац “ бр. 3/13, 18/14, 4/15 и 8/16), члан 38. се брише. 

Члан 3. 

 У Одлуци о улицама, општинским и некатегорисаним 

путевима („Службени лист општине Бољевац “ бр. 3/13, 

18/14, 4/15 и 8/16) члан 39. мења се и гласи: 

„Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за за 

прекршај правно лице, ако отпочне изградњу пута без 

грађевинске дозволе или противно тој грађевинској 

дозволи (чл.14). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за за 

прекршај правно лице, ако измештени део 

некатегорисаног пута не изгради са елементима који 

одговарају категорији постојећег пута (чл. 19). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за за 

прекршај правно лице, ако користи у саобраћају на 

путевима са савременим коловозним застором, моторна 

возила без пнеуматика или са гусеницама без облога са 

равним површинама или без других одговарајућих 

облога (чл. 26. Ст. 1.). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за за 

прекршај правно лице, ако користи на путевима са 

савременим коловозним застором запрежно возило 

укупне тежине преко 3 тоне са точковима без пнеуматика 

(чл. 26.ст.3.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за за 

прекршај правно лице, ако земљане путеве који се 

прикључују на путеве са савременим коловозним 

застором не изгради са тврдом подлогом или у 

прописаној дужини (чл. 27). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за за 

прекршај правно лице, ако поступи противно одредбама 

члана 28. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за за 

прекршај правно лице, ако грађевински и други 

материјал који не служи одржавању путева остави на 

одстојању мањем од прописаног у члану 29. oве Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за за 

прекршај правно лице, ако поред путева гради зграде, 

поставља постројења и уређаје или друге објекте 

противно одредбама члана 30. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за за 

прекршај правно лице, ако подигне ограде и дрвеће 

поред путева супротно члану 30.став 4.ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за за 

прекршај правно лице, ако уклони, промени или оштети 

саобраћајни знак (чл. 35). 

 

         Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

за прекршај предузетник, ако отпочне изградњу пута без 

грађевинске дозволе или противно тој грађевинској 

дозволи (чл.14). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за за 

прекршај предузетник, ако 

измештени део некатегорисаног пута не изгради са 

елементима који одговарају категорији постојећег пута 

(чл. 19). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за за 

прекршај предузетник, ако користи у саобраћају на 

путевима са савременим коловозним застором, моторна 

возила без пнеуматика или са гусеницама без облога са 

равним површинама или без других одговарајућих 

облога (чл. 26. Ст. 1.). 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за за 

прекршај предузетник, ако 

користи на путевима са савременим коловозним 

застором запрежно возило укупне тежине преко 3 тоне са 

точковима без пнеуматика (чл. 26.ст.3.). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за за 

прекршај предузетник, ако земљане путеве који се 

прикључују на путеве са савременим коловозним 

застором не изгради са тврдом подлогом или у 

прописаној дужини (чл. 27). 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за за 

прекршај предузетник, ако поступи противно одредбама 

члана 28. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за за 

прекршај предузетник, ако грађевински и други 

материјал који не служи одржавању путева остави на 

одстојању мањем од прописаног у члану 29. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за за 

прекршај предузетник, ако поред путева гради зграде, 

поставља постројења и уређаје или друге објекте 

противно одредбама члана 30. Ове Одлуке. 
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Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за за 

прекршај предузетник, ако подигне ограде и дрвеће 

поред путева супротно члану 30.став 4.ове Одлуке. 

Новчаном казном од 40.000,00 динара казниће се за за 

прекршај предузетник, ако уклони, промени или оштети 

саобраћајни знак (чл. 35). 

 

           Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

за за прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако отпочне изградњу пута без грађевинске дозволе 

или противно тој грађевинској дозволи (чл.14). 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако: измештени део некатегорисаног пута не 

изгради са елементима који одговарају категорији 

постојећег пута (чл. 19) 

Новчаном казном од  5.000,00 динара казниће се за за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако користи у саобраћају на путевима са 

савременим коловозним застором, моторна возила без 

пнеуматика или са гусеницама без облога са равним 

површинама или без других одговарајућих облога (чл. 26. 

Ст. 1.). 

Новчаном казном од   5.000,00 динара казниће се за за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако користи на путевима са савременим 

коловозним застором запрежно возило укупне тежине 

преко 3 тоне са точковима без пнеуматика (чл. 26.ст.3.) 

 Новчаном казном од  10.000,00 динара казниће се за за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако земљане путеве који се прикључују на путеве 

са савременим коловозним застором не изгради са 

тврдом подлогом или у прописаној дужини (чл. 27). 

Новчаном казном од  10.000,00 динара казниће се за за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако поступи противно одредбама члана 28. oве 

Одлуке. 

Новчаном казном од    5.000,00 динара казниће се за за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако грађевински и други материјал који не служи 

одржавању путева остави на одстојању мањем од 

прописаног у члану 29. oве Одлуке. 

Новчаном казном од  20.000,00 динара казниће се за за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако поред путева гради зграде, поставља 

постројења и уређаје или друге објекте противно 

одредбама члана 30. oве Одлуке. 

Новчаном казном од  10.000,00 динара казниће се за за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако подигне ограде и дрвеће поред путева супротно 

члану 30.став 4.ове Одлуке. 

Новчаном казном од  10.000,00 динара казниће се за за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако уклони, промени или оштети саобраћајни знак 

(чл. 35).“ 

 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у   Службеном листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Број: 06-177 / 2016-I/18 

Бољевац,  16. 12. 2016. године 
 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

21. 

На основу  члана 2., 3. и 13. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011), 

члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07 и 183/14), члана 39. Закона о 

прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16) и 

члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 01/08 и 25/15), Скупштина 

општине Бољевац, на седници одржаној  16. 12. 2016. 

године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  О ПРУЖАЊУ 

УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА 

 

 Члан 1. 

              У Одлуци о пружању услуге грејања („Службени 

лист општина Бољевац, Бор....“ бр. 08/01, 12/02, 3/06 и 

„Службени лист општине Бољевац“, бр. 2/13 и 6/15) члан 

24. мења се и гласи: 

„Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако не поступи по одредбама 

члана 4. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако не поступи по одредбама 

члана 5. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако поступи супротно одредбама 

члана 6. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице  ако са испоруком топлотне 

енергије не отпочне према одредбама члана 7. Ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако се не придржава одредаба 

члана 8. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако без опомене привремено 

обустави грејање у складу са чланом 10. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако ако не отпочне са поновним 

пружањем услуге у складу са чланом 11.став 3.ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако не поступи по члану 14. Ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако не поступи по одредби члана 

15. став 3. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако не врши наплату грејања по 

ценовнику. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако не достави обрачун 

корисницима у складу са чланом 20. ове Одлуке. 
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Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако не одговори по приговору 

корисника у складу са чланом 23. ове Одлуке. 

 Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако изврши неку од радњи из 

члана 9. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако не омогући приступ 

инсталацијама у складу са чланом 12. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако корисник не одјави коришћење 

топлотне енергије, односно самоиницијативно искључи 

систем без обзира на квалитет грејања у складу са чланом 

18. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 60.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако изврши неку од радњи из 

члана 19. Ове Одлуке. 

           Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

за прекршај предузетник ако не поступи по одредбама 

члана 4. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако не поступи по одредбама 

члана 5. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако поступи супротно одредбама 

члана 6. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник  ако са испоруком топлотне 

енергије не отпочне према одредбама члана 7. Ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако се не придржава одредаба 

члана 8. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако без опомене привремено 

обустави грејање у складу са чланом 10. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако не отпочне са поновним 

пружањем услуге у складу са чланом 11.став 3.ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако не поступи по члану 14. Ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако не поступи по одредби члана 

15. став 3. ове Одлуке.  

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако не врши наплату грејања по 

ценовнику. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако не достави обрачун 

корисницима у складу са чланом 20. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако не одговори по приговору 

корисника у складу са чланом 23. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако изврши неку од радњи из 

члана 9. ове Одлуке. Новчаном казном од 30.000,00 

динара казниће се за прекршај предузетник ако не 

омогући приступ инсталацијама у складу са чланом 12. 

Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако корисник не одјави 

коришћење топлотне енергије, односно 

самоиницијативно искључи систем без обзира на 

квалитет грејања у складу са чланом 18. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник ако ако изврши неку од радњи из 

члана 19. Ове Одлуке. 

             Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се 

за прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако не поступи по одредбама члана 4. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако не поступи по одредбама члана 5. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако поступи супротно одредбама члана 6. Ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако са испоруком топлотне енергије не отпочне 

према одредбама члана 7. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако се не придржава одредаба члана 8. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако без опомене привремено обустави грејање у 

складу са чланом 10. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако не отпочне са поновним пружањем услуге у 

складу са чланом 11.став 3.ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако не поступи по члану 14. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, аконе поступи по одредби члана 15. став 3. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако у прописаном року не изврши проверу 

квалитета грејања по писменом захтеву корисника услуге 

и не обезбеди прописане и исправне инструменте за рад 

према члану 17. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако не достави обрачун корисницима у складу са 

чланом 20. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако не одговори по приговору корисника у складу 

са чланом 23. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако изврши неку од радњи из члана 9. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако изврши неку од радњи из члана 10. ове Одлуке. 
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Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако не омогући приступ инсталацијама у складу са 

чланом 12. Ове Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако корисник не одјави коришћење топлотне 

енергије, односно самоиницијативно искључи систем без 

обзира на квалитет грејања у складу са чланом 18. ове 

Одлуке. 

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу, ако изврши неку од радњи из члана 19. Ове 

Одлуке. 

Члан 2. 

             У Одлуци о пружању услуге грејања („Службени 

лист општина Бољевац, Бор....“ бр. 08/01, 12/02, 3/06 и 

„Службени лист општине Бољевац“, бр. 2/13 и 6/15) члан 

25. се брише. 

Члан 3. 
            У Одлуци о пружању услуге грејања („Службени 

лист општина Бољевац, Бор....“ бр. 08/01, 12/02, 3/06 и 

„Службени лист општине Бољевац“, бр. 2/13 и 6/15)  

члан 26. се брише. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бољевац''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/19 

Бољевац, 16. 12. 2016. Године 
 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

 

22. 

На основу члана  14. став 2. Закона о превозу у друмском 

саобраћају (''Сл. гласник РС“, бр.46/95, 66/01, 61/05, 

91/05, 62/06, 31/11 и 68/15-др. закони) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Сл. лист општине Бољевац“, 

бр. 1/08 и 25/15) Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 16. 12. 2016. године, донела је 

                                                                                                                                              

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ  

АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

 

 У члану 2. Одлуке о одређивању аутобуских 

стајалишта на територији општине Бољевац („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 5/2010, 5/2012, 4/15 и 6/15) 

алинеја: „Барака“ мења се алинејом „Лазаревићи“, а 

после  алинеја „Јанковићи“ додаје се  алинеја „Барака“. 

 

Члан 2. 

        

           Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/20               

Бољевац, 16. 12. 2016. године 
 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

 

 

23. 

На основу чланова 26. и 27. Закона о јавној 

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

105/2014), чланова 10.  и 11. 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 и 25/2015) и члана 39. Статута општине Бољевац 

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

25/2015), Скупштина општине Бољевац, на седници 

одржаној  16. 12. 2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Укида се Одлука, Делегатске комисије за доделу 

станова са којима располаже СО-е Бољевац, број: 3728 од 

28.05.1992. године, за доделу стана у насељу Ртањ у 

улици Рудничка бр.28/2, површине 57m
2
, ЈП ''Сбија 

шуме'' -  ШГ ''Тимочке шуме'' Бољевац  

II 

Дају се на коришћење Туристичкој организацији 

општине Бољевац непокретности у јавној својини 

општине Бољевац и то:  

1. Једнособан стан, 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, 

ради обављања туристичко угоститељске 

делатности, на неодређено време и 

2. Пословна зграда, површине 90 m
2
, који се 

налази  на К.П. бр. 4065, број зграде 1, 

уписана у Лист непокретности 280 К.О. 

Илино, ради обављања туристичке 

делатности, а до окончања поступка 

реституције за предметни објекат. 

    

II 

Непокретности из тачке II  ове Одлуке дају се на 

коришћење без накнаде, с тим што је корисник 

непокретности  у обавези да сноси све трошкове 

коришћења и одржавања као што су: електрична 

енергија, вода, чишћење и редовно текуће одржавање. 

 Корисник непокретности управља непокретностима 

из тачкe  II  ове Одлуке, а које подразумева одржавање, 
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обнављање и унапређивање, као и извршавање законских 

и других обавеза у вези са наведеним објектима. 

 

III 

На основу ове Одлуке закључиће се Уговор о 

преносу права коришћења са корисником наведеним у 

тачки II,  који ће садржати све елементе наведене у члану 

11. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 

начину располагања стварима у својини општине 

Бољевац. 

Овлашћује се председник општине Бољевац за 

закључење Уговора о преносу права коришћења. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/21 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 
 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

24. 

На основу члана 41. Закона о култури ("Сл. гласник 

РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.) и члана 39. 

Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној  16. 12. 2016. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана Управног одбора 

Културно образовног центра Бољевац 

 

I 

 Разрешава се функције чланa Управног одбора 

Културно образовног центра Бољевац,  

- Татјана Лалић, испред Општине Бољевац, на 

лични захтев. 

 

II 

 Именује  се  на функцију члана Управног одбора 

Културно образовног центра Бољевац, до истека мандата 

овог одбора: 

- Златомир Гојковић, испред Општине 

Бољевац. 

III 

 Ово решење објавити у Службеном  листу општине 

Бољевац. Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-177 / 2016-I/22.1 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 
                                       
                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

25. 

На основу члана 17,18 и 21. Закона о јавним 

предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), Статута ЈП 

"Боговина" у Бору и члана 39. Статута општине Бољевац 

("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/2008 и 25/2015 

), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  16. 

12. 2016. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана Надзорног  одбора  ЈП 

"Боговина" у Бору 

 

I 

Разрешава се Нели Ђорђевић из Валакоња функције 

члана  Надзорног одбора  ЈП "Боговина" у Бору, на лични 

захтев.  

II 

       Именује се Дејан Гавриловић из Бољевца, на 

функцију члана Надзорног одбора  ЈП "Боговина" у Бору, 

до истека мандата овог Надзорног одбора. 

 

III 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-177 / 2016-I/22.2 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 

                                                             

                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

26. 

На основу члана 17- 21. Закона о јавним предузећима 

("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 73. Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 

Услуга Бољевац из Бољевца са Законом о јавним 

предузећима ("Службени лист општине Бољевац", бр. 

22/2016) и члана 39. Статута општине Бољевац 

("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/2008 и 25/2015 

), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 16. 

12. 2016. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Надзорног  одбора  

ЈКП  Услуга Бољевац 

 

I 

Разрешавају се функције чланова Надзорног  одбора  ЈКП 

Услуга Бољевац,             

- Никола Рашић из Бољевца, председник Надзорног  

одбора, 

- Миодраг Њагуловић из Валакоња, представник 

запослених. 

 

II 

           Именују се на функцију чланова Надзорног  

одбора  ЈКП  Услуга Бољевац до истека мандата овог 

Надзорног одбора: 
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- Нели Ђорђевић, за председника Надзорног  одбора  

ЈКП Услуга Бољевац, 

- Славица Рожа, представник запослених. 

III 

            Ово решење објавити у Службеном листу 

општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-177 / 2016-I/22.3 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 
                                                                                                                  
                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

27. 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010 – 

одлука УС и 54/2011)  и члана 39. Статута општине 

Бољевац (''Службени лист општинe Бољевац'',  бр. 1/08 и 

25/15), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној  16. 12. 2016. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

 

I 

 Одборници, Јаворки Гојковић из Бољевца, ПРЕСТАЈЕ 

мандат пре истека времена на који је изабрана, на лични 

захтев. 

II 

 Обавестити Изборну комисију Општине Бољевац о 

престанку мандата именоване, 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:06-177 / 2016-I/23 

Бољевац, 16. 12. 2016. године 
                                                                                                                  
                                      ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ              

            Слађан Ђимиш, с.р. 

 

 

 

1. 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему ( 

„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12,62/13, 63/13- испр., 108/13 и 142/14, 68/15 и 103/15), 

члана 30. Одлуке о буџету општине Бољевац за 2016. 

годину („Службени лист општине Бољевац“, број 25/15), 

члана 68. Статута општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, број 1/08), и Дописа Канцеларије за 

управљање јавним улагањима у вези са реализацијом 

Програма обнове инфраструктуре која је у надлежности 

јединица локалне самоуправе број 351-01-668//2016-01 од 

13.12.2016. године, председник општине Бољевац доноси 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење 

расхода на  

основу наменски планираних средстава из 

Канцеларије за управљање јавним улагањима 

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу наменски планираних средстава на 

основу Дописа Канцеларије за управљање јавним 

улагањима у вези са реализацијом Програма обнове 

инфраструктуре која је у надлежности јединица локалне 

самоуправе број 351-01-668//2016-01 од 13.12.2016. 

године у износу од 1.920.000 динара. 

 Пренета средства из става 1. овог члана биће 

планирана на конто 733154 – Текући наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 

општина, и могу се искључиво финансирати за 

реализацију пројекта санације моста на реци Паралви у 

Валакоњу. 

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да на основу 

одређеног акта изврши измену на страни прихода и 

измену апропријације за извршење наменског расхода, 

односно да  успостави равнотежу у приходима и 

расходима буџета општине Бољевац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар - 

Експозитури Бољевац, Одељењу за финансије и пореској 

администрацији и архиви. 

 

Број: 401-894/2016-II 

У Бољевцу, 13.12.2016. године 

           

            Председник општине Бољевац 

                др Небојша Марјановић, с.р. 

2. 

На основу Одлукe о одобрењу измена 

апропријација за извршење расхода на основу наменски 

планираних средстава из Канцеларије за управљање 

јавним улагањима број 401-894/2016-II од 13.12.2016. 

године и члана 68. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 1/2008), 

председник општине Бољевац доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о увећању апропријације за извршење расхода на  

основу наменски планираних средстава од 

Канцеларије за управљање јавним улагањима 

 

 

Члан 1. 

 На страни прихода извршити измену члана 2. Одлуке 

о буџету општине Бољевац за 2016. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број  25/15) и то увећати 
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следећу економску класификацију код извора 

финансирања 07-Донације од осталих нивоа власти: 

 

- економску класификацију 733154-«Текући 

наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина» увећати за 

1.920.000 динара, тако да уместо планираних 

«14.969.923» динара износи «16.889.923» динара. 

 

- за опис „Укупни приходи и примања“ на 

страни прихода увећати за 1.920.000 динара, 

тако да уместо планираних  «550.660.608» 

износи «552.580.608». 

 

 

- На страни расхода извршити измену члана 8. 

Одлуке о буџету општине Бољевац за 2016. 

годину („Службени лист општине Бољевац“, 

број 25/15) и то увећати следећу апропријацију 

за извршење расхода у оквиру Раздела 4.- 

Општинска управа, глава 4.01 – Општинска 

управа, Програма 7- Путна инфраструктура, 

функција 451- Друмски саобраћај, извора 

финансирања 07-Донације од осталих нивоа 

власти, 425-«Текуће поправке и одржавање» за 

1.920.000 динара, тако да уместо планираних 

«1.020.070» динара износи «2.940.070» динара. 

  

 

- За опис «Укупно буџет општине»  на страни 

расхода увећати за 1.920.000 динара, уместо 

планираних  «550.660.608» износи 

«552.580.608». 

 

Члан 2. 

 Задужује се Одељење за финансије и пореску 

администрацију да на основу промена описаних у 

претходним ставовима изврши адекватне промене 

подзбирова свуда где је потребно у Одлуци о буџету 

општине Бољевац за 2016. годину. 

 

Члан 3. 

 О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за 

финансије и пореску администрацију Општинске управе 

Бољевац. 

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар-

Експозитура Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

        

Број: 401-895/2016-II 

У Бољевцу, 13.12.2016. године 

              

              Предсеник општине Бољевац 

        др Небојша Марјановић, с.р. 

 

 

 

3.  
На основу члана 61. Закона о буџетском систему ( 

„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13 и 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14 и 

68/15), члана 14. Одлуке о буџету општине Бољевац за 

2016. годину („Службени лист општине Бољевац“, број 

25/15, 21/16 и 30/16) и члана 68. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, број 1/08 и 

25/15), председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење 

расхода  

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу захтева број 400-536/2016 од 

16.12.2016. године Културно-образовног центра Бољевац 

у оквиру економских класификација 423, 425, 512 и 515 у 

износу од 30.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да изврши измену 

на страни расхода, односно да  успостави равнотежу у 

расходима финансијског плана Културно-образовног 

центра Бољевац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Културно-образовном центру 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 400-523/2016-II 

У Бољевцу, 19.12.2016. године 

 

                                          Предсеник општине Бољевац 

        др Небојша Марјановић, с.р. 

4. 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему ( 

„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12,62/13, 63/13- испр., 108/13 и 142/14, 68/15 и 103/15), 

члана 30. Одлуке о буџету општине Бољевац за 2016. 

годину („Службени лист општине Бољевац“, број 25/15, 

21/16 и 30/16), члана 68. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 1/08 и 25/15), и 

Захтева за увећање апропријације број 400-540/2016 од 

19.12.2016. године, председник општине Бољевац доноси 

 

ОДЛУКУ 

о одобрењу измене апропријације за извршење 

расхода Културно-образовног центра Бољевац 

 

Члан 1. 

 Одобрава се измена апропријације за извршење 

расхода на основу ненаменских средстава у складу са 

Захтевом Културно-образовног центра за увећање 



 

 

Службени лист општине Бољевац                                                                                                                                               19.децембар 2016.године 

 

 

     година IX    Број  32                                                                                                                                                                                                   стр. 101 

апропријације број 400-540/2016 од 19.12.2016. године у 

износу од 13.500 динара. 

 Пренета средства из става 1. овог члана биће 

планирана на конто 772114 – Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода буџета општине из претходне 

године. 

Члан 2. 

 Налаже се Општинској управи Бољевац – Одељењу за 

финансије и пореску администрацију да на основу 

одређеног акта изврши измену на страни прихода и 

измену апропријације за извршење наменског расхода, 

односно да  успостави равнотежу у приходима и 

расходима буџета општине Бољевац за 2016. годину. 

 

 Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар - 

Експозитури Бољевац, Културно-образовном центру 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореској 

администрацији и архиви. 

 

Број: 401-904/2016-II 

У Бољевцу, 19.12.2016. године 

           

          Председник општине Бољевац 

        др Небојша Марјановић, с.р. 

 

5. 

На основу Одлукe о одобрењу измена 

апропријација за извршење расхода Културно-образовног 

центра Бољевац број 401-904/2016-II од 19.12.2016. 

године и члана 68. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“, број 1/08 и 25/15), 

председник општине Бољевац доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о увећању апропријације за извршење расхода 

Културно-образовног центра Бољевац 

 

Члан 1. 

 На страни прихода извршити измену члана 2. Одлуке 

о буџету општине Бољевац за 2016. годину („Службени 

лист општине Бољевац“, број  25/15) и то увећати 

следећу економску класификацију код извора 

финансирања 07-Донације од осталих нивоа власти: 

 

- економску класификацију 772114-

«Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

буџета општине из претходне године» увећати за 

13.500 динара, тако да уместо планираних 

«277.000» динара износи «290.500» динара. 

 

- за опис „Укупни приходи и примања“ на 

страни прихода увећати за 13.500 динара, тако 

да уместо планираних  «552.580.608» износи 

«552.594.108». 

 

 

- На страни расхода извршити измену члана 8. 

Одлуке о буџету општине Бољевац за 2016. 

годину („Службени лист општине Бољевац“, 

број 25/15) и то увећати следећу апропријацију 

за извршење расхода у оквиру Раздела 4.- 

Општинска управа, глава 4.09 – Развој културе, 

Програма 13 – Развој културе, функција 820 – 

Услуге културе, извора финансирања 07 - 

Донације од осталих нивоа власти: 

 421 - «Стални трошкови» за 4.500 

динара, тако да уместо планираних «0» динара 

износи «4.500» динара, 

 422 – „Коришћење услуга и роба“ за 

7.500 динара, тако да уместо планираних «0» 

динара износи «7.500» динара и 

 426 – „Материјал“ за 1.500 динара тако 

да уместо планираних «0» динара износи «1.500» 

динара.  

 

- За опис «Укупно буџет општине»  на страни 

расхода увећати за 13.500 динара, уместо 

планираних  «552.580.608» износи 

«552.594.108». 

 

Члан 2. 

 Задужује се Одељење за финансије и пореску 

администрацију да на основу промена описаних у 

претходним ставовима изврши адекватне промене 

подзбирова свуда где је потребно у Одлуци о буџету 

општине Бољевац за 2016. годину. 

 

Члан 3. 

 О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за 

финансије и пореску администрацију Општинске управе 

Бољевац. 

Члан 4. 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

 Одлуку доставити: Управи за трезор Зајечар-

Експозитура Бољевац, Културно-образовном центру 

Бољевац, Одељењу за финансије и пореску 

администрацију и архиви. 

 

Број: 401-905/2016-II 

У Бољевцу, 19.12.2016. године 

      

          Председник општине Бољевац 

          др Небојша Марјановић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


