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1. 

На основу члана 15. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 

34/2010 – одлука УС 54/2011), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној  09. 11. 2017. године, 

донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

I 

 УСВАЈАЈУ СЕ Извештаји Изборне комисије општине 

Бољевац, бр.013-4/2017-I/97, 

бр. 013-4/2017-I/98 и бр. 013-4/2017-I/99, од  23. 10. 2017. 

године. 

II 

  Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. Ступа на снагу даном доношења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-130 / 2017-I/2  

Бољевац, 09. 11. 2017. године 

 

               ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

 

2. 

На основу члана 56. став 5. Закона о локалним 

изборима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 

129/07, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 9. 

Пословника Скупштине општине Бољевац (''Службени 

лист општине Бољевац'', бр. 3/2008 и 29/2017) 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  09. 

11. 2017. године донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

О  УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  ВЕРИФИКАЦИОНОГ 

ОДБОРА 

 

I  

 УСВАЈАЈУ се Извештаји Верификационог одбора, за 

потврђивање мандата  следећим одборницима 

Скупштине Општине Бољевац : 

-Јовановић Роберту, 

-Перић Славиши и 

-Милијић Силвији. 

 

II 

 Ову Oдлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-130 / 2017-I/3.2  

Бољевац, 09. 11. 2017. Године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

 

3. 

На основу члана 56.  став 5. Закона о локалним 

изборима изборима (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр.129/07, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), члана 

33. Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/08, 25/2015 и 26/2017),  и члана 10. 

Пословника Скупштине општине Бољевац (''Службени 

лист општине Бољевац'', бр. 3/2008 и 29/2017), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 09. 

11. 2017. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О  ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборницима Скупштине 

општине Бољевац, изабраним на изборима 24. априла 

2016. године, и то: 

  

Ред. 

бр. 

Име и 

презиме 

Пребивали

ште, адреса 

становања 

Изборна листа 

1. Роберт 

Јовановић 

Бољевац Александар Вучић 

– Србија побеђује 

 

2. 

 

Славиша 

Перић 

Савинац Заједно за 

Бољевац – ТО ЈЕ 

ТО 

3. 

 

Силвија 

Милијић 

Бољевац САВЕЗ ЗА БОЉИ 

БОЉЕВАЦ ДА 

ЖИВИМО 

НОРМАЛНО – 

ИВАН 

МИЛУТИНОВИЋ 

 

II 

 

 Мандат одборницима из тачке  I  ове Одлуке, 

траје до истека мандата ове Скупштине. 

 

III 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду у Београду у року од  48 часова од дана 

доношења ове Одлуке. 

 

IV 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу 

општине Бољевац. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-130 / 2017-I/3.3  

Бољевац, 09. 11. 2017. Године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

4. 

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон и 101/2016 - др. закон) и чланова 39. и 130. Статута 

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

бр. 1/2008, 25/2015 и 26/2017), Скупштина општине 
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Бољевац на седници одржаној 09. 11. 2017. године донела 

је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ  СТАТУТА ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ  

 

Члан 1. 

 Приступа се изради нацрта  одлуке о промени 

Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/2008, 25/2015 и 26/2017) на предлог 

председника општине Бољевац бр. 02-60/2017-II од 

27.10.2017. године. 

 

Члан 2. 

 Образује се Комисија за израду нацрта одлуке о 

промени Статута општине Бољевац (у даљем тексту: 

Комисија) у саставу:  

- Ана Опачић, секретар Скупштине општине 

Бољевац, председник Комисије, 

- Момира Грујо, начелница Општинске управе 

Бољевац, члан, 

- Јасмина Срећковић, Општински правобранилац 

општине Бољевац, члан, 

- Биљана Рашић Марковић, руководилац 

Одељења за општу управу, скупштинске      

послове и послове месних заједница, члан и 

- Александар Симић, саветник у Општинској 

управи Бољевац, члан. 

 

Члан 3.  

 Задатак Комисијe је да изради нацрт одлуке о 

промени Статута општине Бољевац до 22. 11. 2017. 

године. Након утврђивања нацрта одлуке о промени 

Статута, нацрт ће се објавити на сајту Општине Бољевац 

као и на огласној табли Општине Бољевац, како би сви 

заинтересовани грађани, јавне службе, савети месних 

заједница, представници удружења грађана и јавног 

информисања дали своја мишљења и сугестије на 

предложене измене у складу са законом у року од 15 дана 

од дана оглашавања. По истеку рока нацрт доставити 

Општинском већу општине Бољевац. 

 

Члан 4.  

           Општинско  веће општине Бољевац утврдиће 

предлог Одлуке о промени Статута општине Бољевац и 

доставиће га Скупштини општине Бољевац на усвајање.  

 Стручне и административне послове за потребе 

Комисије обављаће Општинска управа Бољевац. 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-130 / 2017-I/4 

Бољевац, 09. 11. 2017. године 
                                                                                                             
                                           ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

5. 

На основу члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Сл.лист општина Бољевац“ бр. 1/08, 25/2015 и 26/2017),  

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 09. 

11. 2017. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

 Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету 

Oпштине Бољевац у периоду јануар-септембар 2017. 

године, бр. 401-997 / 2016- II од 13. 09. 2017. године. 

 

II 

 Одлуку објавити у Службеном  листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06–130 / 2017 – I/5 

Бољевац, 09. 11. 2017. године 
                                                                                                             
                                           ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

6. 

На основу члана 33. Закона о јавном дугу (“Службени 

гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), члана 32. 

став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 39. 

Статута општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац“, бр: 1/08, 25/15 и 26/17), а по претходно 

прибављеној сагласности Министарства финансија - 

Управе за јавни дуг, бр. 401-1346/2017-001 од 15.09.2017. 

године, Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 09. 11. 2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА 

 

Члан 1. 

 Општина Бољевац ће се задужити за финансирање 

капиталних пројеката у укупном износу од 19.350.000,00 

динара и то за реализацију следећих инвестиционих 

пројеката: 

- капитално одржавање пута Рашинац-Рујиште и 

- повећање енергетске ефикасности кроз замену сијалица 

на јавној расвети штедљивим емитерима светлости на 

територији општине Бољевац. 

 

Члан 2. 

 Општина Бољевац задужиће се код пословних банака 

под најповољнијим условима, с тим да рок отплате неће 

бити краћи од пет година, укључујући период мировања. 

 

Члан 3. 

 Задуживање из члана 1. oве одлуке извршиће се 

закључивањем уговора са пословном банком. Уговор из 

става 1. закључиће Председник општине Бољевац. 

 

Члан 4. 

 Средства прибављена од банака на основу закљученог 

уговора из члана 3. ове Одлуке користиће се наменски за 

финансирање пројеката из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 5. 
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 Општина Бољевац ће приликом доношења одлука о 

буџету Општине Бољевац обезбедити средства за 

благовремено и уредно измирење обавеза по закљученом 

уговору. 

Члан 6. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Општинска 

управа Бољевац - Одељење за финансије и пореску 

администрацију. 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-130 / 2017-I/6 

Бољевац, 09. 11. 2017. година 
                                                                                                             
                                           ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

7. 

На основу члана 63. Закона о јавним 

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

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

бр.1/08, 25/15, 26/17), Скупштина општине Бољевац на 

седници одржаној 09. 11. 2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Усваја се Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из Програма 

пословања ЈКП Услуга Бољевац, за период од 01. 01. 

2017. године  до 30. 09. 2017. године. 

 

II 

Ову Одлуку објавити у Службеном листу 

општине Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-130 / 2017-I/7 

Бољевац, 09. 11. 2017. године  
                                                                                                             
                                           ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

8. 

На основу члана 8. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 

62/2006, 47/2011 и 93/2012., 104/2016 – др. Закон), 

члановаа 11. и 36 (с6) Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 

135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 57/2012 – 

УС, 47/2013... 68/2014 – др. Закон), и члана 39. Статута 

општине Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, 

бр. 1/2008, 25/15, 26/17), Скупштина општине Бољевац, 

на седници одржаној 09. 11. 2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 

ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на 

права на непокретностима на територији општине 

Бољевац. 

Члан 2. 

 Стопе пореза на имовину износе: 

 

1) на права на непокретности пореског обвезника 

који води пословне књиге – 0,4 %; 

2) на права на земљишту обвезника који не води 

пословне књиге – 0,3 % 

3) на права на непокретности пореског обвезника 

који не воде пословне књиге: 

 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

1) до 10.000.000 динара 0,33 % 

2) од 10.000.000 до 

25.000.000 динара 

Порез из подтачке 1) + 0,6 

% на износ преко 

10.000.000 динара 

3) од 25.000.000 до 

50.000.000 динара 

Порез из подтачке 2) + 1,0 

% на износ преко 

25.000.000 динара 

4) преко 50.000.000 динара 

Порез из подтачке 3) + 2,0 

% на износ преко 

50.000.000 

 

Члан 3. 

 Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину 

врши се у складу са Законом о порезима на имовину. 

 

Члан 4. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о висини стопе пореза на имовину („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 15/2013). 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“ а 

примењује се  од 01. јануара 2018. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-130 / 2017-II/8     

Бољевац, 09. 11. 2017  године  

 

                                               ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

9. 

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона 

о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 

26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 

101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – УС и 47/2013, 

68/2014 – др. Закон), и члана 39. Статута општине 

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

26/2017), Скупштина Општине Бољевац на седници 

одржаној дана  09. 11. 2017. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ 

МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ  

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 
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Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на 

територији општине Бољевац. 

 

Члан 2. 

На територији општине Бољевац одређено је 5 

зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од 

комуналне опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са централним 

деловима општине Бољевац, односно са радним зонама и 

другим садржајима у насељу. 

 Утврђује се да је зона 1 најопремљенија зона на 

територији општине Бољевац. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на 

територији општине Бољевац износе: 

 

Групе 

непокретности 

 

Назив зоне 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Грађевинско 

земљиште 

280 210 150 13,00 9,80 

2. 

Пољопривредно 

земљиште 

   14,00 10,00 

3. Шумско 

земљиште 

   11,00 7,55 

4. Станови 39.000 35.000 18.000 13.000 13.000 

5. Куће за 

становање 

42.550 34.000 24.000 14.000 14.000 

6.Пословне 

зграде и други 

(надземни и 

подземни 

грађевински 

објекти који 

служе за 

обављање 

делатности 

61.200 48.900 36.700 24.500 24.500 

7. Гараже и 

гаражна места 

15.000 12.000 9.300 6.000 6.000 

 

Члан 3.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“, а 

примењиваће се од 01. јануара 2018. године. 

 Ову одлуку објавити на интернет страници општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-130 / 2017-II/9      

Бољевац, 09. 11. 2017  године 
                                                                                                             
                                           ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

10 

На основу члана 104. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

88/2017), члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење  

акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи 

основних школа („Службени гласник РС“, бр. 80/2010) и 

члана 39. Статута општине Бољевац („Службени лист 

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

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 09. 

11. 2017. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији 

општине Бољевац 

 

Члан 1. 

  У члану 3. став 1. редни број 1. Одлуке о мрежи 

основних школа на територији општине Бољевац  

(„Службени лист општине Бољевац“, бр.  9/2013) који се 

односи на Основну школу „9. српска бригада“ и то у делу 

Издвојених одељења у месту,  додаје се издвојено 

одељење – „Криви Вир“ ,  Разредност  „I – IV“. 

  

Члан 2. 

 Ову одлуку доставити  Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије ради давања 

сагласности, а у складу са чланом 104. став 5. Закона о 

основама система образовања и васпитања.   

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општинe  Бољевац, а 

примењиваће се по добијању сагласности од Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-130  / 2017-I/10 

Бољевац, 09. 11. 2017. године 
                                                                                                             
                                           ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

 

 

11. 

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 и 26/2017), Скупштина општине 

Бољевац, на седници одржаној дана  09. 11. 2017. 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.  
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Члан 2 

Ученичке и студентске стипендије се додељују за 

школску годину за коју су за те намене обезбеђена 

средства у буџету општине Бољевац.  

Номинални износ и број ученичких и студентских 

стипендија утврђује Општинско веће општине Бољевац, 

на почетку школске године у складу са обезбеђеним 

средствима у буџету општине Бољевац.  

 

Члан 3 

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 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, односно, уколико се ради о 

ученицима прве године средње школе, да имају просек 

оцена тком основног образовања најмање 4,50. 

- да истовремено не примају стипендију из републичког 

буџета; 

- да су ученик, односно његов родитељ или старатељ, 

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, односно оверена фотокопија 

сведочанства о завршетку основне школе уколико се 

ради о ученику првог разреда средње школе; 

- 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 је 

ученик, односно његов родитељ или старатељ, корисник 

новчане социјале помоћи. 

 

 

 

Члан 6 

            Редослед кандидата за остваривање права на 

стипендију утврђује се на основу успеха оствареног у 

претходно завршеним разредима средње школе, односно 

основној школи за ученике првог разреда 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 нису губили ниједну годину током студија; 

- да имају успех са најнижом просечном оценом 9,00 

током претходних година студија, односно успех од 

најмање 4,50 по завршеној средњој школи уколико се 

ради о студенту прве године студија; 

- 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, односно оверена фотокопија сведочанства о 

завршеном средњем образовању уколико се ради о 

студенту прве године студија; 

- 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 

            Стипендија се додељује на основу Конкурса за 

доделу стипендија ученицима средњих школа и 
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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.  

           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. 

 

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. 

        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 

           Износ стипендије за сваку школску годину 

утврђује Општинско веће општине Бољевац, у 

зависности од расположивих средстава у буџету општине  

Бољевац  и броја корисника стипендија. 

          Стипендије се исплаћују у 10 месечних рата, 

почев од октобра месеца текуће школске године.  

          Стипендија се не исплаћује за јули и август 

месец.  

 

 

Члан 17 

            Корисник  ученичке стипендије губи право на 

стипендију ако самовољно напусти школу. 

 

Члан 21 

            Корисник  студентске стипендије губи право на 

стипендију ако самовољно напусти студије или промени 

високошколску установу, односно смер високошколске 

установе одређен Уговором о стипендирању. 

 

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 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 ученичким и студентским стипендијама 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 33/2016). 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бољевац". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-130 / 2017-I/11                

Бољевац, 09. 11. 2017. године 
                                                                                                          
                                           ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

12. 

На основу члана 42. Закона о правима пацијената 

("Службени гласник РС", бр. 45/2013), члана 15. Закона о 

јавном здрављу ("Службени гласник РС", бр. 15/2016),  и 

члана 39. Статута општине Бољевац (''Службени лист 

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

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  09. 

11. 2017. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измени Одлуке  о организовању, финансирању и 

условима рада саветника за заштиту права пацијената и  

Савета за здравље 

 

Члан 1. 

 Мења се члан 6. Одлуке  о организовању, 

финансирању и условима рада саветника за заштиту 

права пацијената и Савета за здравље (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр. 10/2013, 23/2015 и 25/2015)  и 

сада гласи: 

       „ Савет за здравље има 7 чланова и то: 

 -2  члана,  представника локалне самоуправе,  
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 -1  члан, представник удружења грађана из реда 

пацијената,  

 -1  члан,  представник здравствених установа са 

територије општине Бољевац,  

  -1  члан,  представник ЈКП Услуга Бољевац,  

 -1  члан,  представник Завода за јавно здравље 

Зајечар,  

 -1 члан, представник надлежне филијале Републичког 

фонда за здравствено  осигурање. “ 

 

Члан 2. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бољевац“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-130 / 2017-I/12 

Бољевац, 09. 11. 2017. године 
                                                                                                          
                                           ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

 

 

13. 

На основу члана 116. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 

88/2017) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општинe Бољевац“, бр. 1/08, 25/2015 и 

26/2017), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 09. 11. 2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу чланова  Управног одбора 

Предшколске установе „Наша радост“ Бољевац 

 

I 

 Разрешавају се  функције чланова Управног одбора 

Предшколске установе „Наша радост“ Бољевац, због 

истека мандата: 

 

1) Јелена Гокић, испред запослених, 

2) Сузана Стојанов, испред запослених, 

3) Славица Милисављевић, испред 

запослених, 

4) Ристибор Стевић, испред родитеља, 

5) Зорица Крстић, испред родитеља, 

6) Мара Ивић, испред родитеља,  

7) др Славиша Никорић, представник 

општине Бољевац, 

8) Саша Дрндаревић, представник општине 

Бољевац, 

9) Александра Драгојевић, испред општине 

Бољевац. 

 

II 

 Ово решење је коначно у управном поступку. 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-130 / 2017-I/13.1 

Бољевац, 09. 11. 2017. године                                                                                  
                                                                                                          

                                           ПРЕДСЕДНИК     

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

14 

На основу члана 116. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 

88/2017)  и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општинe Бољевац“, бр. 1/08, 25/2015 и 

26/2017), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној  09. 11. 2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању  чланова  Управног одбора Предшколске 

установе „Наша радост“ Бољевац 

 

I 

Именују се за чланове Управног одбора Предшколске 

установе „Наша радост“ Бољевац: 

 

1) Ивана Милутиновић, испред родитеља, 

2) Драгана Благојевић, испред родитеља, 

3) Јелена Симић, испред родитеља, 

4) Снежана Марјановић, испред запослених, 

5) Сузана Стојанов, испред запослених, 

6) Татјана Ковачевић, испред запослених, 

7) др Славиша Никорић, представник општине 

Бољевац, 

8) Саша Дрндаревић, представник општине Бољевац, 

9) Драган Праштало, представник општине Бољевац. 

                                                                  

II 

Чланови Управног одбора Предшколске установе 

„Наша радост“ Бољевац именују се на мандатни период 

од четири године. 

 

III  

Председника Управног одбора бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова Управног одбора. 

 Председник и чланови Управног одбора обављају 

послове из своје надлежности, без накнаде. 

 

IV 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

  Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-130 / 2017-I/13.2 

Бољевац, 09. 11.  2017. године   
    

                       ПРЕДСЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

15. 

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 

88/2017) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општинe Бољевац“, бр. 1/08, 25/2015 и 

26/2017), Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 09. 11. 2017. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању  чланова  Школског одбора 

Средње  школе „Никола Тесла“ Бољевац 

 

I 

   Разрешавају се чланови  Школског одбора Средње  

школе „Никола Тесла“ Бољевац, на лични захтев: 

 - Миодраг Трифуновић, представник родитеља, 

 - Тошић Габријела, представник родитеља,  

 - Снежана Васиљевић, представник родитеља. 

                       

II 

   За чланове Школског одбора Средње школе „Никола 

Тесла“ Бољевац именују се до истека мандата Школског 

одбора „Никола Тесла“ Бољевац: 

 - Велкановић Нела, представник родитеља, 

 - Гроздић Ивана, представник родитеља,  

 - Траиловић Срђан, представник родитеља. 

 

III  

    Ово решење је коначно у управном поступку. 

    Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у Службеном листу општине Бољевац.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-130  / 2017-I/13.3 

Бољевац, 09. 11. 2017. године 
 

                       ПРЕДСЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

16. 

На основу члана 125. Закона о социјалној 

заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/11), члана 23. Статута 

Центра за социјални рад „Бољевац“ ( „Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 5/12) и члана 39. Статута 

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

бр. 1/08, 25/15 и 26/17), а по претходно прибављеној 

сагласности Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања бр. 119-01-288/2017-09 од 27.09.2017. 

године, Скупштина општине Бољевац на седници 

одржаној 09. 11. 2017. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 Именује се Мирјана Раденковић, дипломирани 

специјални педагог, из Бољевца, за  вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад ''Бољевац'' у Бољевцу, 

на период до једне године, почев од 28.11.2017. године.  

 

II 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-130 / 2017-I/14.2   

Бољевац, 09. 11. 2017. године 
 

                       ПРЕДСЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.   

 

17                                     

На основу члана 126. став 1. тачка 6. Закона о 

социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/11), члана 

27. Статута Центра за социјални рад „Бољевац“ ( 

„Службени лист општине Бољевац“, бр. 5/12) и члана 39. 

Статута општине Бољевац (''Службени лист општине 

Бољевац'', бр. 1/08, 25/15 и 26/17), Скупштина општине 

Бољевац на седници одржаној 09. 11. 2017. године, 

донела је  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 Разрешава  се Милосав Јелић, дипломирани  педагог, 

из Бољевца, функције директора Центра за социјални рад 

''Бољевац'' у Бољевцу, пре истека мандата, са 27. 11. 2017. 

године. 

II 

 Ово решење објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

О б р а з л о ж е њ е 

  

Решењем бр. 06-63/2015- I од 04.06.2015. године 

Скупштина општине Бољевац  је именовала Милосава 

Јелић, дипломираног педагога, из Бољевца, за директора 

Центра за социјални рад ''Бољевац'' на период од четири 

године. 

Дана 08.11.2017. године Управни одбор Центра 

за социјални рад ''Бољевац'' поднео је иницијативу бр. 

118-8/2017- II,  за разрешење директора Центра за 

социјални рад ''Бољевац'', Милосава Јелића, пре истека 

мандата у складу са чланом 27. Статута центра за 

социјални рад ''Бољевац''. 

Одредбама члана 126. став 1. тачка 6. Закона о 

социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/11) 

прописано је да ће оснивач Центра за социјални рад 

разрешити директора Центра за социјални рад пре истека 

мандата, из других разлога утврђених законом или 

статутом Центра за социјални рад. 

Одредбама члана 27. Статута Центра за 

социјални рад „Бољевац“ („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 5/12) прописано је да иницијатива за 

разрешење директора може да се покрене пре истека 

времена на које је именован на захтев Управног одбора, 

ако утврди да поверени послови руковођења превазилазе 

његове способности и да се то неповољно одражава на 

вршење пословне функције и обављање делатности. 

С обзиром да у дужем временском периоду 

изостаје потребан степен мобилности и ефикасности од 

стране именованог директора да се социјална политика 

локалне самоуправе спроводи брзо и ефикасно, стекли су 

се услови да оснивач поступи по иницијативи Управног 

одбора Центра за социјални рад „Бољевац“. 

На основу наведеног и  члана 126. став 1. тачка 

6. Закона о социјалној заштити, члана 27. Статута Центра 

за социјални рад „Бољевац“ и члана 39. Статута општине 

Бољевац одлучено је као у  диспозитиву овог решења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-130 / 2017-I/14.1  

Бољевац, 09. 11. 2017. Године 

 

                                                ПРЕДСЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

            Слађан Ђимиш, с.р.                              


