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1. 

На основу члана 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености („Службени гласник 

РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015) и члана 71. Статута 

Општине Бољевац („Сл.лист општине Бољевац“ 

бр.1/2008 и 25/2015), Општинско веће на седници 

одржаној 13.01.2017. године  по претходно прибављеном 

мишљењу Локалног савета за запошљавање бр. 06-

4/2017-I од 11.01.2017. године, донело је 

О Д Л У К У 

I 

 УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања 

Општине Бољевац за 2017. годину. 

II 

 Ову Одлуку дотавити: председнику општине, 

начелници Општинске управе, Националној служби за 

запошљавање и архиви: 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

Број:06-5/2017-II/2 

Бољевац, 13.01.2017.године  
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

др Небојша Марјановић,с.р. 

 

2. 

На основу члана 58. Закона о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 21/2016),  члана 5. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима 

за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 88/2016),   члана 4. Уредбе 

о критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места намештеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016), члана 

62. Одлуке о организацији Општинске управе 

("Службени лист општинe Бољевац", број 25/2015, 

30/2016),  Општинско веће општине Бољевац, на предлог 

начелника Општинске управе општине Бољевац, дана 

13.01. 2017. године, усвојило је обједињен    

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ 

  

Члан 1. 

 

 У члану 49. Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у општини Бољевац ближе 

се уређује организација Општинске управе општине 

Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', број: 

31/2016), назив радног места под бројем 9.2.5. мења се и 

гласи: ''Послови матичара (за матична подручја: Бољевац, 

Боговина и Оснић)''. 

Код истог радног места, у ставу 5. речи: ''Број 

службеника:1.'', мењају се речима: ''Број службеника:3.'' 

У истом члану назив радног места под бројем 

9.2.6. мења се и гласи: ''Послови заменика матичара ( за 

матична подручја: Бољевац, Боговина и Оснић). 

Код истог радног места, у ставу 5. речи: ''Број 

службеника:7.'', мењају се речима: ''Број службеника:5.'' 

 

 

Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац.  

Правилник истовремено објавити и на огласној 

табли општине Бољевац и веб презентацији општине 

Бољевац: www.boljevac.org.rs. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-5/2017-II/3 

Бољевац, 13.01.2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

др Небојша Марјановић,с.р. 

 

3. 

На основу члана 17. Закона о јавном информисању и 

медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014, 58/2015), 

Одлуке о буџету општине  Бољевац за 2017. годину („Сл. 

лист општине Бољевац“, број:33/2016) и члана 71.  

Статута општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац“, број 1/08, 25/2015), Општинско веће општине 

Бољевац, на седници одржаној 13.01.2017. године, 

донело је  

 

О Д Л У К У 

 

о расписивању јавног конкурса је за суфинансирање 

пројеката из буџета општине Бољевац  у области јавног 

информисања ради информисања јавности о актуелним 

дешавањима од значаја за живот грађана општине 

Бољевац у 2017. години 

 

Члан 1.  

 Одлуком  о буџету општине  Бољевац за 2017. годину 

(„Сл. лист општине Бољевац“, број:33/2016), за 

суфинансирање пројеката   из буџета општине Бољевац  

у области јавног информисања ради информисања 

јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот 

грађана општине Бољевац у 2017. години, предвиђена су 

средства у укупном износу од 2.500.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 Средства предвиђена чланом 1. ове одлуке 

расподељују се за пројекте: 

1) производње медијских садржаја у 2017. 

години ...... 2.375.000,00  динара, што износи 

95% средстава предвиђених  за медијску 

садржину; 

http://www.boljevac.org.rs/
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2) појединачна давања......125.000,00 динара, 

што је 5% од укупно опредељених средстава 

за јавно информисање. 

 

Члан 3. 

  Јавни конкурс за производњу медијских садржаја у 

2017. години, расписаће Општинско  веће општине 

Бољевац, у складу са Законом о јавном информисању и 

медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014, 58/2015) и 

Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. 

гласник РС“, број:16/2016). 

 

Члан 4. 

 Административно-техничке послове за потребе 

Комисије за оцењивање пројеката у области јавног 

информисања обављаће Општинска управа Бољевац. 

 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-5 /2017-II/4-1  

Бољевац, 13.01.2017. године 
   

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                          др Небојша Марјановић,с.р   

 

4. 

На основу члана 71. Статута општине 

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

25/2015), члана 38. Закона о удружењима (''Службени 

гласник РС'', бр. 51/2009 и 99/2011) и члана 71. Статута 

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

бр.1/2008, 25/2015), Општинско веће општине Бољевац 

на седници одржаној 13.01.2017. године доноси 

  

ПРАВИЛНИК 

  

о изменама и допунама Правилника о критеријумима и 

поступку доделе средстава из буџета општине Бољевац 

за дотације удружењима грађана за спровођење програма 

и пројеката од јавног интереса за општину Бољевац 

   

Члан 1.  

 У члану 7. ставу 2. Правилника о критеријумима и 

поступку доделе средстава из буџета општине Бољевац 

за дотације удружењима грађана за спровођење програма 

и пројеката од јавног интереса за општину Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 12/2016), речи: 

''на територији Зајечарског округа , с тим да'', мењају се 

речима: ''или се ради о међуопштинским и републичким 

организацијама које''. 

Члан 2.  

У члану 9. став 2. мења се и гласи: '' Комисија се 

формира сваке календарске године, истовремено са 

расписивањем конкурса.'' 

 

Члан 3. 

У члану  11. ставу 2. алинеја 2. Бришу се речи: 

''који треба да садржи следеће податке: кориснике 

програма/пројекта, значај, место и време реализације 

програма/пројекта.'' 

 

Члан 4.  

 У члану 12. у ставовима 2. и 4.  речи: ''предлога 

решења'', мењају се речима: ''Предлога одлуке''.  

 

Члан 5. 

 У члану 14. ставу 3. бришу се речи:  ''Могуће је први 

трансфер извршити по предрачуну, који не може 

износити више од 50% вредности пројекта који се 

финансира из општинског буџета.'' 

 У истом члану у ставу 4. Бришу се речи:  '', најкасније 

10 дана од дана издавања рачуна''. 

 

Члан 6. 

 У члану 15. ставу 2. алинеја 3. бришу се речи: 

„трошкови горива“, а речи „путних трошкова“ мењају се 

речима „трошкови службених путовања“. 

 

Члан 7. 

 У члану 17. ставу 1. речи: ''Саставни део извештаја је 

спецификација трошкова са фотокопијама свих рачуна 

којима се правдају средства добијена из буџета.'', мењају 

се речима: ''Саставни део извештаја су наративни и 

финансијски извештај са спецификацијом трошкова 

којима се правдају средства добијена из буџета.'' 

 У истом члану, ставовима 4. и 5. речи: '' Одељење за 

буџет, финансије и пореску администрацију'', мењају се 

речима: ''Одељењу надлежном за послове буџета и 

финансија'', у одговарајућем падежу. 

 

Члан 8. 

 Члан 18. мења се и гласи: ''Стручне и 

административно – техничке послове за спровођење овог 

Правилника као и за рад Комисије, обавља надлежно 

одељење  за послове буџета и финансија''. 

   

Члан 9. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном дoношења 

а објавиће се у Службеном листу општине Бољевац .  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 Броj: 06-5/2017-II /5 

Бољевац, 13.01.2017. године  

  

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                          др Небојша Марјановић,с.р 

 

5. 

На основу члана 138. Закона о спорту ( „Сл. 

гласник РС“ број 10/2016), члана 71. Статута општине 

Бољевац („Сл. лист општине Бољевац“, бр. 1/2008 и 
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25/2015), Општинско веће општине Бољевац на седници 

одржаној 13.01.2017. године, донело  је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ 

ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БОЉЕВАЦ ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

Члан 1. 

 

 Овим правилником (у даљем тексту: Правилник) 

уређују се ближи услови, критеријуми и начин и 

поступак доделе средстава из буџета општине Бољевац, 

односно одобрење програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији општине 

Бољевац и начин јавног објављивања података о 

предложеним програмима за финансирање, одобреним 

програмима и реализацији одобрених програма. 

Члан 2. 

Право на финансијска средства из буџета 

општине Бољевац имају савези, удружења и организације 

у области спорта, а чије је седиште на подручју општине 

Бољевац. 

 Једној организацији у области спорта не може се 

одобрити више од 20% укупних средстава предвиђених 

буџетом општине Бољевац, с тим да се трошкови 

програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта морају се односити најмање 

15% на активности повезане са спортом деце. 

 Средства за ове намене предвиђају се Одлуком о 

буџету општине Бољевац за сваку календарску годину. 

 
Члан 3. 

Потребе и интереси грађана за чије се 

остваривање обезбеђују средства у буџету јединица 

локалне самоуправе, у складу са законом, јесу: 

1) подстицање и стварање услова за унапређење 

спортске рекреације, односно бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа 

са инвалидитетом; 

2) изградња, одржавање и опремање спортских 

објеката на територији јединице локалне самоуправе, а 

посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима 

или у њиховој близини и школских спортских објеката, и 

набавка спортске опреме и реквизита; 

3) организација спортских такмичења од 

посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

4) обезбеђење услова и организовање спортских 

кампова за спортски развој талентованих спортиста и 

унапређење квалитета стручног рада са њима; 

5) учешће спортских организација са територије 

јединице локалне самоуправе у домаћим и европским 

клупским такмичењима; 

6) физичко васпитање деце предшколског 

узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, 

рад школских спортских секција и друштава, општинска, 

градска и међуопштинска школска спортска такмичења и 

др.); 

7) делатност организација у области спорта чији 

је оснивач јединица локалне самоуправе; 

8) делатност организација у области спорта са 

седиштем на територији јединице локалне самоуправе 

које су од посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе; 

9) унапређење заштите здравља спортиста и 

обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 

образовања спортиста, посебно младих, укључујући и 

антидопинг образовање; 

10) стипендирање за спортско усавршавање 

категорисаних спортиста, посебно перспективних 

спортиста; 

11) спречавање негативних појава у спорту 

(допинг, насиље и недолично понашање, 

намештање спортских резултата и др.); 

12) едукација, информисање и саветовање 

грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта 

о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 

активностима и делатностима; 

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и 

дистрибуција релевантних информација за адекватно 

задовољавање потреба грађана у области спорта на 

територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-

развојни пројекти и издавање спортских публикација; 

14) унапређивање стручног рада учесника у 

систему спорта са територије јединице локалне 

самоуправе и подстицање запошљавања 

висококвалификованих спортских стручњака и 

врхунских спортиста; 

15) рационално и наменско коришћење 

спортских сала и спортских објеката у 

државној 

својини чији је корисник јединица локалне 

самоуправе и спортских објеката у својини јединице 

локалне самоуправе кроз одобравање њиховог 

коришћења за спортске активности и доделу термина за 

тренирање учесницима у систему спорта; 

16) награде и признања за постигнуте спортске 

резултате и допринос развоју спорта. 

За задовољавање потреба и интереса грађана из 

става 1. овог члана јединице локалне 

самоуправе обезбеђују у свом буџету одговарајућа 

средства. 

Носилац програма којим се обезбеђује 

остваривање потреба и интереса грађана из става 1. овог 

члана не може за финансирање истих активности да 

подноси програме и за средства од другог нивоа власти у 

Републици Србији. 

Спортска организација која је носилац годишњег 

програма мора бити члан одговарајућег надлежног 

националног гранског спортског савеза преко кога се 

остварује општи интерес у области спорта. 

Члан 4. 

 Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 

3. овог Правилника остварују се кроз финансирање или 

суфинансирање програма и то: 

- годишњег програма за тачке 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 

12, 13, 14. и 16. и 

- посебних програма за тачке 4, 9. и 11. 

Члан 5. 

 Предлог годишњег програма организација у области 

спорта подноси Спортски савез Општине Бољевац. 

Организације у области спорта подносе предлоге 
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годишњих програма преко Спортског савеза општине 

Бољевац. 

 Предлоге посебних програма могу да поднесу и 

носиоци тих програма директно. 

 
Члан 6. 

 

 Јавни позив за подношење предлога годишњих и 

посебних програма (у даљем тексту: јавни позив) 

расписује Општинско веће Општине Бољевац. 

 У јавном позиву наводе се битни услови и 

критеријуми које треба да испуне предложени програми, 

а посебно: 

- врста предлога програма, 

- износ средстава који може бити предложен 

финансијским планом, 

- документи који морају бити приложени уз 

предлог програма, 

- рок до кога се предлози морају поднети и  

- орган коме се подносе. 

Јавни позив се објављује на огласној табли и на 

сајту општине Бољевац. 

 

Члан 7. 
 Спортској организацији из члана 2. став 1. овог 

правилника ( у даљем тексту: носилац програма) могу да 

се доделе средства из буџета општине Бољевац, на 

основу поднетог предлога годишњег програма, под 

условом да испуњава опште и посебне услове односно 

критеријуме. 

 

Општи услови су да је носилац програма: 

1. уписан у регистар код надлежног органа, 

2. послује на недобитној основи, 

3. има седиште и своју активност реализује на 

територији општине Бољевац, 

4. није у поступку ликвидације, стечаја и под 

забраном обављања делатности, 

5. нема блокаду пословног рачуна, пореске 

дугове или дугове према организацијама социјалног 

осигурања, 

6. није у последње две године правоснажном 

одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у 

вези са својом делатношћу, 

7. директно одговоран за припрему и извођење 

програма и 

8. да је поднет од стране овлашћеног предлагача 

програма, 

 

Посебни критеријуми: 

1. да је од интереса за општину Бољевац, 

2. да садржином и квалитетом програма 

доприноси остваривању општег интереса у области 

спорта кроз повећања обухвата деце, унапређење 

здравља корисника, повећање броја група, унапређење 

стручног рада, 

3. да је у складу са спортским правилима 

надлежног националног гранског спортског савеза за 

носиоце програма, 

4.  да се реализује на територији општине 

Бољевац, 

5. да има значајан и дуготрајан утицај на развој 

спорта у општини Бољевац тако да се повећава број 

спортиста, унапрђује стручни рад, повећава обухват 

грађана бављењем спортом и сл.,  

6. да ће се у целости реализовати у години за 

коју се предлог подноси и 

7. да су директни трошкови реализације 

програма оправдани, стварни и у непосредној вези с 

циљевима реализације програма и 

8. да додатни (индиректни) оправдани трошкови 

носиоца програма не прелазе 20% од директних 

оправданих трошкова реализације програма. 

 

Члан 8. 

 

 О додели средстава носиоцима програма одлучује 

Комисија за доделу средстава за задовољење потреба 

грађана општине Бољевац у области спорта. 

 Комисија се формира сваке календарске године, по 

расписивању јавног позива. 

Комисија може тражити допуну предлога 

програма од стране носилаца програма или може 

делимично усвојити предложене програме. 

Комисија води записник и доноси Предлог 

одлуке о додели средстава за задовољење потреба 

грађана општине Бољевац у области спорта у року од 15 

дана од дана закључивања јавног позива. 

 

Члан 9. 

 Одлуку о додели средстава за задовољење потреба 

грађана општине Бољевац (у дањем тексту: Одлука) 

доноси Општинско веће Општине Бољевац. 

 Одлука се објављује у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

Члан 10. 

 На основу Одлуке из члана 8. овог Правилника, 

начелник Општинске управе општине Бољевац закључује 

уговоре о финансирању и суфинансирању програма за 

задовољење потреба грађана општине Бољевац у области 

спорта. 

 Уговором из претходног става  обавезно се регулишу: 

- међусобна права и обавезе уговорних страна, 

- начин и рок за пренос одобрених средстава, 

- рок за реализацију програма, 

- обавезе подношења рачуноводствене 

документације за правдање, 

- обавезе подношења извештаја и 

- начин решавања спорова. 

Члан 11. 

 Носиоци програма су у обавези да наменски троше 

средства додељена из буџета општине Бољевац, за 

директне и оправдане индиректне трошкове програма. 

Под директним трошковима сматра се: 

надокнада службеним лицима за  организацију 

такмичења; надокнада за котизације, чланарине, 

регистрације, спортске књижице и сл;  превоз екипе и 
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такмичара на такмичења и утакмице; исхрана екипе на 

гостовању,  трошкови организације једне пријатељске 

утакмице по сезони, редовни лекарски прегледи 

спортиста, осигурање спортиста, закуп и одржавање 

спортских терена. 

Под индиректним оправданим трошковима 

сматра се: накнада за рад спортских стручњака која 

учествују у реализацији програма; за трошкове куповине 

спортске опреме и плаћања услуга (нпр. хотелске услуге) 

под условом да су неопходни за реализацију програма и 

да су уговорени у складу са законом којим се уређују 

јавне набавке; и сви трошкови неопходни за реализацију 

програма, које је у име носиоца програма  предложио 

Управни одбор Спортског савеза општине Бољевац, а 

Општинско веће усвојило због процењене велике 

важности за општину Бољевац. 

Неоправдани трошкови су: дугови или 

покривање губитака или задужења; каматна задужења;  

ставке које се већ финансирају из неког другог програма; 

трошкови куповине земљишта и зграда и капитална 

улагања, осим када је то неопходно за реализацију 

програма;  трошкови губитка због промене курса валута 

на финансијском тржишту; трошкови отплате рата по 

основу раније закључених уговора (лизинг, кредит); 

куповина алкохолних пића и дувана; казне и куповина 

поклона, осим код организације међународних спортских 

париредби и у складу са правилима надлежног 

међународног спортског савеза. 

Неутрошена средства се не преносе у наредну 

годину. 

 

Члан 12. 

 

 Уколико се утврди ненаменско трошење средстава од 

стране носиоца програма, или да постоје друге 

незаконитости и неправилности, Општинско веће доноси 

Одлуку о раскиду уговора. Раскидом уговора, носилац 

програма је у обавези да врати износ додељених 

средстава који је ненаменски потрошен. 

 

Члан 13. 

 

 Носиоци програма су дужни да достављају валидну 

рачуноводствену документацију за правдање трошкова. 

У супротном, плаћање по захтевима ће бити обустављено 

до тренутка достављања валидне рачуноводствене 

документације. 

 

Члан 14. 

 

 По реализацији програма, носилац програма је дужан 

да испостави наративни и финансијски извештај о 

реализацији програма у року прописаном уговором из 

члана 9. овог Правилника. 

 Наративни и финансијски извештај подноси се 

одељењу Општинске управе општине Бољевац 

задуженом за послове буџета и финансија. 

 Недостављање наративног и финансијског извештаја 

има за последицу немогућност конкурисања носиоца 

програма за било који други конкурс који буде 

расписивала општина Бољевац у наредној календарској 

години од године за коју је извештај требало да буде 

поднет. 

 

Члан 15. 

  

 Одељење Општинске управе општине Бољевац 

задужено за послове буџета и финансија обавља стручне 

и администартивно-техничке послове потребне за 

спровођење овог Правилника и рад Комисије из члана 7. 

овог Правилника. 

 

Члан 16. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 

обајвиће се у Службеном листу Општине Бољевац. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-5/2017-II/8 

У Бољевцу, 13.01.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                          др Небојша Марјановић,с.р 

6. 

На основу члана 81. Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 

10. Правилника о заједничким критеријумима и 

стандардима за успостављање, функционисање и 

извештавање о систему финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 

99/11 и 106/13) и члана 71.  Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр.1/2008, 25/2015), 

Општинско веће општине Бољевац на седници одржаној 

13.01. 2017. године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Руководиоца одговорног за увођење  

и развој система финансијског управљања и контроле 

 

I 

Именује се Миодраг Трифуновић за 

Руководиоца одговорног за  увођење и развој система 

финансијског управљања и контроле у органима општине 

Бољевац. 

 

II 

 

За обављање оперативних послова на увођењу и 

развоју система финансијског управљања и контроле у 

органима општине Бољевац и доношење ревизије 

Стратегије управљања ризицима за период, биће 

образована радна група, која ће за свој рад одговарати 

Руководиоцу одговорном за увођење и развој система 

финансијског управљања и контроле Миодрагу 

Трифуновићу. 

 

III 

Послове наведене у овом Решењу Руководилац 

ће извршити до 30.09.2017. године.   

Послове утврђене овим Решењем, Руководилац 

ће обављати без накнаде. 

 

IV 

Oво Решење објавити у „Службеном листу 

општине Бољевац“. 
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Ово Решење доставити Руководиоцу одговорном 

за увођење и развој система финансијског управљања и 

контроле и архиви. 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-5 / 2017-II/10.1  

Бољевац, 13.01.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                          др Небојша Марјановић,с.р 

 

7. 

На основу члана 81. Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 

10. Правилника о заједничким критеријумима и 

стандардима за успостављање, функционисање и 

извештавање о систему финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 

99/11 и 106/13) и члана 71.  Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр.1/2008, 25/2015), 

Општинско веће општине Бољевац на седници одржаној 

13.01.2017. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о образовању Радне групе за увођење и развој система 

финансијског  

управљања и контроле у органима општине Бољевац 

 

I 

Oбразује се Радна група за увођење и развој 

система финaнсијског управљања и контроле у органима 

општине Бољевац  и доношење ревизије Стратегије 

управљања ризицима. (у тексту: РГ). 

 

II 

У РГ именују се следећа лица: 

1. Давор Николић, председник, 

2. Ана Цонић, заменик председника, 

3. Борјана Пауновић, члан, 

4. Зорица Величковић, члан, 

5. Нели Ђорђевић, члан, 

6. Александар Симић, члан и 

7. Дејан Гавриловић, члан. 

Лица из става 1. ове тачке именују се у РГ на 

мандатни период од три године. 

 

III 

Задатак РГ је да организационо успостави систем 

финансијског управљања и контроле, као свеобухватни 

систем интерних контрола, који се спроводи политикама, 

процедурама и активностима, а који ће обезбедити 

разумно уверавања да ће се циљеви рада органа општине 

Бољевац остварити кроз: 

1. пословање у складу са прописима, 

унутрашњим актима и уговорима; 

2. реалност и интегритет финансијских и 

пословних извештаја; 

3. добро финансијско управљање; 

4. заштиту средстава и података. 

 

IV 

У циљу успостављања финансијског управљања 

и контроле, неопходно је да РГ изврши следеће: 

- попис и опис пословних процеса; 

- изради мапу пословних процеса; 

- идентификује пословне процесе који нису 

прописани у писаном облику; 

- утврди контролно окружење; 

- идентификује, процени ризике и одреди начин 

управљања ризиком; 

- успостави контролне активности које 

обухватају писане политике  и процедуре и 

њихову примену, а које ће пружити разумно 

уверавање да су ризици за постизање циљева 

ограничени на прихватљив ниво; 

- успостави систем информисања, комуникације 

и успостави систем ефективног, благовременог и 

поузданог извештавања; 

- успостави систем контрола и функционисања 

финансијског управљања; 

- утврди начин праћења и процене адвекатности 

и функционисања успостављеног система 

финансијског управљања; 

- сачини предлог ревизије Стратегије управљања 

ризицима. 

 

V 

Послове наведене у овој одлуци РГ ће извршити 

до 30.09.2017. године. 

 

VI 

Послове и задатке утврђене овом одлуком, 

чланови РГ обављаће  без накнаде.   

 

VII 

Oво Решење објавити у „Службеном листу 

општине Бољевац“. 

Ово Решење доставити члановима Радне групе и 

архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број:06-5 / 2017-II/10.2  

Бољевац, 13.01.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                          др Небојша Марјановић,с.р 

8. 

На основу чланова 40б. и 40в. Одлуке о месним 

заједницама („Службени лист општине Бољевац“ бр. 

2/2009, 5/2009-испр, 8/2009, 17/2012, 3/2013, 16/2016 и 

33/2016),  а на предлог председника Општине Бољевац, 

Општинско веће општине Бољевац на седници одржаној 

13.01.2017. године доноси 

О Д Л У К У 

о распуштању Савета месне заједнице Подгорац 

I 

Распушта се Савет месне заједнице Подгорац због 

трајног поремећаја међуљудских односа међу члановима 

савета месне заједнице. 
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II 

До избора и конституисања новог савета месне заједнице, 

текуће и неодложне послове из надлежности месне 

заједнице, обављаће привремени орган месне заједнице 

који чине председник и два члана, а који ће образовати 

Општинско веће општине Бољевац на предлог 

председника општине Бољевац. 

III 

Општинско веће општине Бољевац донеће посебно 

решење о именовању председника и чланова 

привременог органа. 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац. 

 

 V 

Ову одлуку доставити председнику Савета месне 

заједнице Подгорац и архиви. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-5/2017-II/13-1 

Бољевац, 13.01. 2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                          др Небојша Марјановић,с.р 

9. 

На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист општине Бољевац“ бр. 1/2008 и 

25/2015) и чланa 40в. став 6. Одлуке о месним 

заједницама („Службени лист општине Бољевац“ бр. 

2/2009, 5/2009-испр, 8/2009, 17/2012, 3/2013, 16/2016 и 

33/2016)  а на предлог председника Општине Бољевац, 

Општинско веће општине Бољевац на седници одржаној 

13.01.2017. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова привременог органа 

Савета месне заједнице Подгорац 

 

I 

Именују се председник и чланови привременог органа 

Савет месне заједнице Подгорац: 

- Горан Ђеспановић, председник, 

- Бобан Илић, члан, 

- Небојша Крпетић, члан. 

 

II 

Привремени орган месне заједнице обављаће текуће и 

неодложне послове из надлежности месне заједнице, до 

избора и конституисања новог савета месне заједнице. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац. 

 

IV 

Ову одлуку доставити именованима, председнику Савета 

месне заједнице Подгорац и архиви. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

Број: 06-5/2017-II/13-2 

Бољевац, 13.01. 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                          др Небојша Марјановић,с.р 

10. 

На основу  члана 100. став 3. Закона о  заштити 

животне средине ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09 - 

др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – ослука УС и 14/2016 

), члана 4. Одлуке о оснивању фонда за заштиту животне 

средине општине Бољевац ( Сл. лист општине Бољевац 

бр. 11/09) члана 71. Статута општине Бољевац ( 

„Службени лист општине Бољевац, број 1/08 и 25/15 ) и 

прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине бр. 401-00-04618/2016-09 од 

22.12.2016. године, Општинско веће  општине Бољевац 

на седници одржаној 13.01.2017. године  донело  је 

 

Програм  коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине за 2017. годину 

 

 

o Овим  Програмом се утврђује намена коришћења 

средстава Буџетског фонда за заштиту животне 

средине за 2017. годину. 

o  Све поменуте активности су предвиђене 

Акционим планом Програма заштите животне 

средине општине Бољевац  2015-2020  

o  За реализацију Програма планирају се средства 

прикупљена од  Посебне накнаде за заштиту и 

унапређење животне средине на територији 

општине Бољевац.  

o Програмом предвиђена средства, за извођење 

Пројекта примарне селекције отпада са 

рециклажним двориштем за посебне токове 

отпада, наведена у делу Унапређење управљања 

комуналним и осталим отпадом под тачком  4 , 

нису довољна. Вредност Пројекта  је 

11.655.661,50 динара. За реализацију Пројекта 

морају се планирати средства  и у следећој 

буџетској години или изнаћи други извори 

финансирања. 

o План реализације приказан је табеларно 

 

 План реализације средстава 

 

Потребна  

средства 

I Унапређење управљања 

комуналним и осталим 

отпадом 

 

1. Израда ревизије Плана 

управљања отпадом 

220.000,00 
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2. Израда ревизије Катастра 

отпада 

180.000,00 

3. Набавка металних контејнера за 

комунални отпад 

1.500.000,00 

 

4. Извођење Пројекта примарне 

селекције отпада са 

рециклажним двориштем за 

посебне токове отпада   

1050.000,00  

 

5. Чишћење дивљих сметлишта на 

територији општине  

 

150.000,00 

II Унапређење квалитета 

животне средине 

 

6. Обезбеђивање мерења 

параметара животне средине  

( ваздуха, водотокова ...) 

100.000,00 

 Израда елабората мерења буке 

у животној средини 

180.000,00 

III Управљање заштитом 

животне средине 

 

7. Спровођење активности 

промотивног еколошког 

понашања (сађење, активности 

на заштити посађених биљака, 

чишћење, еколошка едукација, 

гостовање на локалним 

медијима...)  

 

 

 

120.000,00 

                                                                       

УКУПНО: 
3.500.000,00 

   

 Процена прихода од средстава 

посебне накнадa за заштиту и 

унапређење животне средине за 

2017. год 

 

3.500.000,00 

 Додатна средства из других 

буџетских прихода за израду 

Пројекта примарне селекције 

отпада са рециклажним 

двориштем за посебне токове 

отпада   

1.000.000,00 

 Одлука о посебној накнада  за 

заштиту и унапређење животне 

средине на територији општине 

Бољевац  бр.06-68/2010-I/9 од 

14.06.2010. године 

 

 

 

                       

                                          

УКУПНО: 

 

4.500.000,00 

 

o Након усвајања предлога  Програма  од стране 

Општинског већа општине Бољевац, прибавити 

сагласност Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине  Републике Србије. 

o По прибављеној сагласности  Програм  коришћења 

средстава буџетског фонда огласити у 

Службеном листу општине Бољевац   

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

Број:06-5/2017-II/15 

Бољевац, 13.01.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                          др Небојша Марјановић,с.р 

 

 


